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ه بکشور  یانتخابات مجلس مل در راست جناح ونیسیدر ونزوئال، اپوز 1ستایچاو حکومت سال هفده از پس

و  ینتخاباتا یایجغراف یدرباره است ممکن اگر. است زده دامن یاسیس قیتعلو به  افتهی دست قاطع یروزیپ

 . دیصحبت کن 5112 دسامبر یآرا یتیجمع

ی بههج آن است. ماهیت نامتناسب   ی این نتایج انتخابات مورد توجه قرار گیرد،درباره ی مهمی که بایدنکته

که ائتالفِ به در حالی درصد آرای عمومی را کس  کرد  MUD 65 کیائتالف دموکرات أتیه اپوزیسبیون 

بیان این درصد از آرا شد.  14( حائز PSUV) ونزوئال متحد سبت یالیسبوسب   حزبیعنی رهبری حزب حاکم 

 درصد. این تاوان 33درصد به  56: دهدها حتی اختالف بیشتری را نیز نشان میموضوع در قال  تعداد کرسی

از خته است. پردامشکالت مقابله با  در شکستبه دلیل است که  حزب سبوسبیالیست متحد ونزوئال   انتخاباتی

 نما کرسی بر اسان  64و مابقی  2ترین آرادارندگان بیشکرسبی بر اسبان نما     443کرسبی موجود،   451

ق ترین مناطدر مراکز بزرگ شهری و پیشرفته ویژهبه هیأت ائتالف دموکراتیکد. شبو اشباا  می  3یفهرسبت 

در  درصدی و یا مثالً 21ی فاصلهبا که کلمبیا  در مرز 1ایزول خوبی داشته است، مانندعملکرد صنعتیِ ونزوئال 

برتری پیدا کرد. در  حزب سببوسببیالیسببت متحد ونزوئال درصببد بر ائتالف 24با اختالفی نزدیک به  6راندایم

، بوده 2143-41ات دانشببیویی در سا  های اصبلی اعتراضب  که از کانون 7رایتاچو  5دایمرایاالت غربی مانند 

د بوده است که بسیار چشمگیر درص 37تقریباً  رایتاچدهی شده است. اختالف در خوبی سازمانبهاپوزیسبیون  

( از همین ائتالف، در GPP) یپرستهنیم بزرگ قط و  حزب سبوسیالیست متحد ونزوئال ، اسبت. در مقابل 

ت شدگیِ اجتماعی، دسراندهحاشیهبا جمعیت سبالخورده و سط  باالی فقر و به  ،روسبتایی  های انتخاباتیحوزه

میراندا  8،واریبولدر مناطقی همچون  طبقات خلقاند. تمایز مهمی در این میان باید قائل شد، چراکه باال را داشته

که فقیرنشببینان در حالی روی آوردند، هیأت ائتالف دموکراتیکدر شببماری وسببی  به  ی فدرا ، و حوزه

وفادار ماندند. در عین  حزب سبوسیالیست متحد ونزوئال به  41یاراکویو  9کویگوارروسبتایی در مناطقی مثل  

 برتریتوانست جا پای خودش را سفت کند  حزب سبوسبیالیسبت متحد ونزوئال   که هم  مناطقی حا ، در آن

 درصد در گواریکو.  2درصد در یاراکوی و  7/2اپوزیسیون داشت:  هب یناچیز

است؟  رخ داده ونیسیاپوز نفعبه ستایچاودر اردوگاه  یاگسترده یِگردانیرو ،یاصل یدر شهرها ایگو پس

 بوده دادن یرا ونزوئالاز متحد ستیالیحزب سوس انیاجتناب حام لیبه دل نیگفت که ا یسادگبه توانینم

 است؟
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های تیربی مورد نیاز دسبترسی  توان با قاطعیت گفت، چراکه به آن سبط  از داده مینرسبد.  به نمر می چنین

شبده در ونزوئال در موضبوع انتخابات افت کرده است. با از بین رفتن نما    های انیا نداریم. کیفیت پژوهش

و  ای مبتنی بر مصبباحبهالعادهفوق کارهایدر این زمینه  دانشببگاهیان، 2111ی در اوایل دهه سببنتی دو حزبی

تری بر اعداد و ، تمرکز کمشده انیا  هایسا  گذشته دستور کار پژوهش 41در صبورت دادند.  ، نمرسبنیی 

 یدربارها م نگرش کهایدئولوژیک داشببته اسببتی نتییه این ایپایهتری بر روی مباحثات ارقا  و تمرکز بیش

ی و جنسیت بندیطبقهی شده است. اطالعات چندانی درباره کاستیدهندگان در ونزوئال دچار یأشبناسیِ ر قو 

از  ها گاهیحامیان احزاب در دسبترن نیست. مشکل دیگر برای پژوهشگران این است که ونزوئالیی  سبنی 

ه این باور سوق تصویر عمومی ما را باین بدون شک  ،با این همهدادن اکراه دارند. رأی بیان قصبد خود برای  

هیأت درصد مشارکت باالیی بود و  71اند. دادهرأی به اپوزیسیون  ی سابقهاچاویستادهد که بسبیاری از  می

 عملکرد خوبی داشت. تاییراتی که در حزب سبوسبیالیست متحد ونزوئال  های پایگاهدر  ائتالف دموکراتیک

ر احتما  زیاد بچه بسیاری از مرد  به چنان ،ای نباشندهای حزبی رخ داده ممکن است چندان ریشهوابسبتگی 

رسد ولی از قرار معلو ، به نمر میاند. گرایانه یا در ضدیت با دولت، به اپوزیسیون رای دادهاسان دالیل عمل

 44مادورو کوالنیناصلی خود را از دست داده است. بخش مهمی از آرای  حزب سوسیالیست متحد ونزوئالکه 

کمر  کنند و، اما در میلس ملی با اکثریتی مواجه است که خصمانه ابستراکسیون میشدهدر سبمت خود ابقا  

 اند.همت به عز  او بسته

 است؟ بوده ونیسیاپوز گاهیپا قبل هامدت از یغرب یهاالتیا

رقبای غال  بودند.  COPEIها دموکرات مسببیحی ،دایمرو  رایتاچدر  42،یویف پونتو در نما  دو حزبی قدیمیِ

ری تی فدرا  قدرت بیشبولیوار و منطقه یپیرامون منطقهو کشور ( در شرق AD) کیدموکرات اقدا ها در آن

وقت نتوانست جا پای خود را در مناطق غربی محکم کندی تا هیچ حزب سبوسبیالیست متحد ونزوئال  داشبتند.  

. دادیعالقه نشان متر شهری در نواحی کانونی و شبرقی هایش تحکیم پایه بهتر این که بیشدلیل حدودی به 

دورافتاده به حساب  حزب سبوسبیالیسبت متحد ونزوئال   همیشبه از نمر  که های آند های کوهپایههمان ایالت

صت فر برای ریشه دواندن در این ناحیه، حزب سوسیالیست متحد ونزوئال ناشبی از ناکامی  ءآمدند. در خالمی

تعدادی شهر دانشگاهی مهم با شمار باالی  یدربرگیرنده منطقه اینبرای اییاد پایگاه اپوزیسبیون فراهم شبد.   

. دندملحق نشده بو ستایچاوی یا پروژه حزب سوسیالیست متحد ونزوئالبه  هرگزواق  در شبد که  جوانانی می
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ای کلمبیایی و گرنمامیان راسببتیان شبببهدر مورد پیوندهای م سببتایچاودولت ای بود که منطقبه  جبا این

نگران بود. مرز کلمبیا هر از چندگاهی بسته  در آن مرزی کاالهای قاچاقبرونپررونق و تیارت اپوزیسیون، 

ی ونزوئال به اندازه مقاماتشود که میرا شامل ای چنان قلمروی گسترده منطقه شبده است، با این حا  این می

ریق قاچاق کاال از طغیر از های دیگری ها نیز به اولویتو کلمبیایی ،از آن نیسببتند، قادر به پاسببداری کافی

 ند. رمرز دا

 سننر از ونزوئال که اسننت مرتبط یایاقتصنناد بحران بادولت مادورو  نیسنننگ شننکسننتاسننت که  روشننن

 ست؟یچ بحران نیا یاصل یهایژگیو. گذارندیم

درصد از عواید  96گر بوده اسبت. درآمدهای نفتی نزدیک به  سبقو  قیمت جهانی نقت برای ونزوئال ویران 

تشکیل را  GDP داخلیتولید ناخالص  درصد از 42و ی بودجهدرآمدهای درصد از  51حاصبل از صبادرات،   

ر زمان د ستایچاوبود، درآمدهایی که وابسته شدت به درآمدهای این بخش به. بنابراین اقتصباد کشور  دهدمی

های اجتماعی بلندپروازانه به کار بسته مالی برنامه تأمینبرای ، 2111ی ها در اواسط دههقیمتمداو   باال بودن

نیز شده بودی درآمد حاصل از صادرات نفت  تربارنجبا کاهش سبط  تولید   سبقو  قیمت نفت  شبکل مبود. 

به  4998میلیارد دالر در سا   37بدهی خارجی از بار درصدی مواجه شد.  11با کاهش  2146در سا  ونزوئال 

های بازپرداخت آن هزینهتأمین افزایش یافته اسبت و دولت با   2145میلیارد دالر در سبا    423 یمبلغ تخمین

ی را ی انرژشدهیگذاری در بخش مل. خشبکسبالی مشکالت مرتبط با کمبود سرمایه  دسبت به گریبان اسبت  

درصد از  71 تأمین که برایها و کمبودهای جدی در کشبوری شده است  اموشبی و موج  خ تشبدید کرده 

 است.  متکیآبی نیازهای انرژی خود به نیروی برق

 2113-2112 هایدر سا ابتدا که در  افزودمشکالت  انبوهبه این ها را هم باید سیستم نرخ ارز و کنتر  قیمت

 اکارآمدن بود و تا به امروز پابرجا و دیگر کامالًشده وضب   اپوزیسبیون  اقتصبادی  خرابکاری برای مقابله با 

و دالر امریکا وجود دارد هیچ نسبتی با  ،ملی ونزوئال پو ، واریبولکه مابین  ی ارزگانهرسبمی سه اسبت. نرخ  

دولتی کار ی شدهکنتر های به قیمتخانوار ی خوراک، دارو و کاالهای اسباسی  تهیهنرخ بازار سبیاه ندارد.  

ها در صف باشند و یا به بازار سیاه متوسل شوند تا بتوانند همان کاالها را دشواری است. شهروندان باید ساعت

و  43اوزچ هوگواز مرد  اسببت که در گذشببته  ی ازتهیه کنند. بار این بحران بر دوش طبقات ترگرانبه قیمت 

 «جنگ اقتصادی»و متحدانش، اپوزیسبیون را به دسبت داشتن در    مادورواند. حمایت کرده مادورو کوالنین
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حزب سببوسیالیست متحد ی حامیان دانند. رویگردانی گسببتردهها را بابت بحران مقصبر می و آن متهم کرده

ها را ی این گونه بحثها دیگر حوصببلهحاکی از این اسببت که آن 2146از این حزب در انتخابات  ونزوئال

 ندارند. 

 یریگقدرت و اسننت دهید خود به یسننتیچاو حکومتکه  یاوج و فرود انیم یشننباهت یخیتار منظر از

 دهید 1791و  1791 یهادر دهه 14کارلوس اندرس پرز یبه رهبر AD کیاقدام دموکرات یهاحکومنت 

 سقوط آن یپ در و ،یعموم خدمات در کالن اسیمق در یگذارهیسرما نفت، متیق یناگهان رشد ن شودیم

 د؟ینیبیم میرژ دو نیا انیم یتفاوت چه شما. یاجتماع یناآرام و فقر فساد، ه،یسرما فرار تورم، نفت، متیق

شببرکت ملی نفت و گاز طبیعی ی کنتر  بر روی از نمر درجه ویژهبه بببقطعا تشببابهات زیادی وجود دارد 

برای کس  درآمد از صنعت نفت  ملی شبد و ررفیت دولت را  4971ی دهه در ( که ابتداPDVSA) ونزوئال

توجهی خودمختاری قابل شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئالبه قدرت رسبید،   چاوزافزایش داد. زمانی که 

با تاییر قانون اساسی و بعداً دولت او  گرچهب  نامید« دولتی در د  دولت»آن را  چاوز ب به دست آورده بود

 شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئال تحت اختیار خود درآورد.دوباره شبرکت را  این  ،دروکربنیه قانون

 ازها،یحق امت به بود یگذارهیسرمااز  یناشب  یدرآمدها نیا از شیپ که چهآن ازرا  یاعمدهبخش  سبت یبایم

این  2144ا  س در مثا  یبرااختصاص دهد.  ستایچاو یاجتماع یهادولت و برنامه بهو سبود سبها     هااتیمال

داری، که بین خزانه میلیارد دالر افزایش یافت 67تا مبل   2141میلیارد دالر رسید. تا سا   19میموعاً به مبلغ 

با امید  رزپ اندرن کارلونهای دولتی تقسیم شد. تفاوت اساسی در این بود که ی ملی و برنامهتوسعه صندوق

که ر حالیدکرد.  تولیدایِ پایههای بخشی گذاری سنگینی در توسعهرف  وابستگی کشور به واردات، سرمایه

 هایبنگاهگذاری در صببنای  سببنگین، بر  گرفت: به جای سببرمایه در پیشرویکرد متفاوتی را  چاوزدولت 

  پو پرز اندرن  .متمرکز شد ببب وکارهای خانوادگی و بخش تعاونیکس  ببباقتصادی کوچک و متوسط 

چشمگیری حاصل شد و نسبتاً های ی زمانی پیشرفتهنگفتی صبرف بهداشبت و آموزش کردی در این دوره  

با  ا ،حبا ایننهایت ناپایدار بود. در چاوزکه البته همانند میراث  بببمیراث تاثیرگذاری به جای گذاشبته شد  

ز هایی ابخش ه شببدنراند نابرابری و به حاشببیه ،به فقرمشببکالت وخیم مربو   چاوزکه دولت اینتوجه به 

های صببرف برنامه پرز آندرنده بود در دوران او مناب  بیشببتری در مقایسببه با دولت ررا به ارث ب اجتماع

 اجتماعی شد.



6 
 

  د؟یکنیم یبندمیتقساز نظر زمانی گونه هچاوز را چ دوران

 «راه سببو »خود را به بیشببتر به عنوان رهبر به قدرت رسببید،  4999برای اولین بار در سببا   چاوززمانی که 

وجود داشت. او همچنین به شدت  45دنزیگ یآنتونو  46بلر یتونهایی مانند دید: گرایشبی به سوی شخصیت می

های ها و محدودیتتیربهای دارد و که برای ونزوئال جایگاه ویژه یواریبولی گرایانهتحت تاثیر میراث ملی

بین در طی دوران اولیه،  چاوز چهآن شد.کشور بر اسان آن اداره می 4968بود که از سا   یویف پانتوسیستم 

ری گییابی به آن بود، به طرز چشمدست به دنبا ، بعدو کودتای نافرجا ِ چهار سا   4998های انتخابات سبا  

مواره ه چاوزبود. من مطلقاً با دیدگاهی این روزها در ادبیات ونزوئال رواج یافته موافق نیستم که  متواضبعانه 

ود را او خ کنم کهمن فکر می .و میری انقالب مارکسیستی بوده است کاسبترو  نمرات به متعهد هوادار کی

بنا کند، نما  رفاه عمومی را دید که قصبد دارد یک دموکراسی مشارکتی  یک سبوسبیالیسبت دموکرات می   

 بخشببی به اقتصبباد وبر تنوعدر ابتدا مزمن اجتماعی ونزوئال بپردازد. همچنین او معضببالت برقرار سببازد و به 

ها با داشت. این بلندپروازیتأکید های کشاورزی و تولیدی دورشبدن از وابسبتگی به نفت، با تحریک بخش  

های خطر را در واشببنگتن به صببدا در و پذیرفتنی بود اما بالفاصببله زنگ انهرومیانه ،اسببتانداردهای اروپایی

 47آورد.

خصببومت توجهی دگرگون شببد. دولت دریافت که خطر ببه طرز قابل  2112همبه چیز پس از کودتبای   

های پایه برای تحکیم ترو پو  بیش صرف زمان تالش و است و شروع بهبوده کم گرفته دستاپوزیسیون را 

همزمان بود، به طوری  2111ی خود با افزایش بهای نفت پس از کرد. این به نوبه خلقن طبقات خود در میبا 

شان ارائه دهند. هواداراناردوگاه اصلی راحتی در جایگاهی قرار داد که مناف  واقعی را به که چاویسبتاها را به 

به  هخاورمیانه شببدی چین و روسببیعراق و درگیر  بوشالمللی شببروع به تاییر کرد. دولت زمان بافتار بینهم

گرا قدرت را در دیگر نقا  آمریکای چپجمهور رؤسایجدیدی دسبت یافتندی و  المللی بینشبرکای تیاری  

 در اکوادور. 24کورئادر بولیوی،  21مورالسدر آرژانتین،  49شنریکردر برزیل،  48لوالب  به دست گرفتند التین

، هدتشکیل دای های منطقهو ائتالفرها سازد که دریافته بود ونزوئال نیاز دارد خود را از فشبار آمریکا   چاوز

انند های جدیدی مالمللی فعا  شبد. به لطف بهای نفت، آنان توانسببتند سازمان ی بینبیش از پیش در صبحنه 

پشتیبانی مالی کنند. در  26بانکودسبور و  21سبور تلهای مانند های منطقهاییاد و از طرح 23آلباو  22 ییپتروکارا

« ویکمسبوسیالیسم قرن بیست »نهادن برای نخسبتین بار از بنا  چاوز، 2115جمهوری جریان انتخابات ریاسبت 
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ی حیاتی بودند: در این بازه 2115تا  2112 چهار سا ِ سبخن گفت که آشبکارا نشان از رادیکا  شدن داشت.  

 و 25ونزیسیم یبلندپروازانه یاجتماع استیدستور کار س مانند چاوزهای دولت زمانی بود که پیشروترین جنبه

. اما این اقدامات نهادینه نمایان شدندها پیرامون شوراهای مشارکتی و تعاونی« جدید قدرت یهندسه»ساخت 

  کنتر کردند که از طریق توزی  دالرهای نفتیِعمل می کل یک دولت موازیها به شنشبدندی در عو،، آن 

ذیر پو نسبت به کاهش هزینه آسی کرد میها را ناپایدار آن خودیکه به نوبهببب  شدمالی می تأمیننشبده  

 ساخت.می

 یهبرند ،یدرصنند 92 کل مشننارکت از آرا، درصنند 26 کسنن  با و قاطع تیاکثر با 5112 سننال در چاوز

 بود؟ برخوردار یمردم پشتوانه از شدن کالیراد نیا ایآ -شد انتخابات

ی سو  حرکت کرد که مشخصه فازت به ، دول2115ای. اسبتدال  من این اسبت که پس از انتخابات   تا اندازه

بیش  ،ستایچاوی تحمل تکثرگرایی ایدئولوژیک در داخل بود. پروژهآن رشد دخالت دولت در اقتصاد و عد 

درآمد حاصبل از صادات نفت وابسته شد. حتا تماهر به   هتر بتمرکز کرد و هرچه بیش کردناز پیش بر ملی

دی های کلیسباخت بخش غیرنفتی در اقتصباد به فراموشبی سپرده شد. روند ملی شدن که در آغاز بر بخش   

شد. ومیت فاقد عمو موردی گاه و یبوپراکنده، گاه و مخابرات تمرکز یافته بود، به تدریجبرق اقتصباد، نمیر  

 عهدمتهای عمیمی که های توزی  یا بدهیشده و زنییرهای برای صنای ِ تازه ملیدولت هرگز واقعاً اسبتراتژی 

 یاهالستیسوسشد: گروهایی مانند  هاچپ در میاناشتقاق باعث بروز ، همچنین، مسألهاین  شبد، نداشبت.  می

 که هرگز به وقوع نپیوست. در عو، اتفاقیکردند، مدیریت کارگران در صنای  جدید بحث می نف به 27مارئا

 کارگریهای اتحادیه در خصومت با وزارت کارو بود  شدهمتمرکز واحدهای ملیحکومت به دنبا  مدیریت 

بسیاری از  ها در جنبش چاویستا رهور کرد.انواع اختالف .را در دست گرفتشبده  ملیهای این بخشکنتر  

دولت در حا  تکرار اشتباهات کردند ناراضی شدند، چرا که معتقد بودند حمایت می چاوزروشنفکران که از 

، از چرخش دموکراسی های اجتماعیپردازد. سازمانفساد و ناامنی نمیمربو  الت ضب گذشبته اسبت و به مع  

ناراضی  حزب سوسیالیست متحد ونزوئالی شبده مشبارکتی به سبط  باالتری از تمرکزگرایی و کنتر  محلی  

در دو قط  قرار ی مدیریت دولتی در مقابل مدیریت کارگری مسببأله برسببرها، چپبه این ترتی  بودندی 

وضوح ی اصالح قانون اساسی را پیش کشید که بهی بلندپروازانه و پیچیدهبرنامه چاوز 2117در سا   .گرفتند

متحمل شده بود. به نمر رأی های در صندوق 4998شبکسبت خورد که نخسبتین شکستی بود که او از سا     
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، از مسیر سیاسی که حکومت در پیش گرفته بود نامطمئن و ستایچاورسید بسیاری از افراد پایگاه اجتماعی می

ی ، و نه به واسطهایدئولوژیک ممیزی یبه واسطه سوسیالیست متحد ونزوئالحزب گیج بودند. بحث در داخل 

 شد. می محدود، چاوز مشی سیاسی رهبریخط

در آن . آورددرمیاجرا به و کرد میرا اتخاذ وشبنفکر وراج بوده است که عقاید جدیدی  رهمواره یک  چاوز

رشد با چین و کاهش قدرت آمریکا، جهان را روبهرسید که او با توجه به قیمت نفت، روابط زمان به نمر می

پیشبرد  استراتژیک که براینگرش نوعی دیدگاه بر این  به نمر منپنداشت. اما انتها میبی یسرشار از امکانات

ای ر میموعهتمد که بیشآ. به نمر میاست مبتنی نبودیکم در ونزوئال ضروری ومد  سبوسیالیسم قرن بیست 

ر د نگرفته بودند.جای  مستحکم نهادییک چارچوب  درکه هرگز  جود داشتوتقاطی و ناقص های الاز ایده

توجهی قرار گرفت. در طو  عمر مورد بی یویف پونتو سببابقِهای رژیم زمان، بسببیاری از بقایا و فرهنگ آن

 امری که بهشد، ، حیم باالیی از ورود و خروج پرسبنل را شاهد هستیم. وقتی وزیری برکنار می چاوزدولت 

یه، با . در نتیبرداو تما  کادر را با خود می ،افتاد، این تنها به معنای خروج یک فرد نبودطور مداو  اتفاق می

یچ شد، ههای استراتژیکی که هر چند سا  یک بار رونمایی میهای جدید و دیدگاهطرحی پیوسته چرخهاین 

کمبود وجود  ،های آنسازادهیپ یبرا یو ادار یفن تیررفوجود نداشت، در عو، از منمر ای مشیتدوا  خط

 داشت.

 یقدرتمند لیتحل دیرسیم نظر به که بود نیا «کمی و ستیب قرن سمیالیسوس» یهاضنع   نیبارزتر از یکی

 کدام کند،یم ملع چگونه واقعاً ونزوئال سمیتالیکاپ که نیا نداشت، وجود کمی و ستیب قرن سمیستالیکاپ از

 .رهیغ و هستند ییزهایچ چه مالک دارانهیسرما

ای از اقتصبباد ونزوئال، که اسبباسبباً یک اقتصبباد رانتی بر پایه نفت بود، وجود نداشببت. گروه هیچ نقد جدی

اند خود تهتوانس خوبیبهاند و های بسیار ثروتمند در طو  یک قرن بر ونزوئال تسلط داشتهکوچکی از خانواده

تر، های این افراد ملی شده است، اما بیشگرچه برخی از دارایی را از تاثیر انقالب بولیواری مصون نگه دارند.

ی اجتماعی چنان مسلط است گذاران خارجی مورد هدف قرار گرفته است. این الیهدارایی مربو  به سبرمایه 

کاری که چاوز و بعدها مادورو عمالً  ،ها را ملی کنیدیا داراییو  با آنان به سازش برسیدیا که شبما ناچارید  

 ای را دنبا  کنید.توانید مسیر میانهانیا  دادند، نمی

 است؟ درست ایآ بوده، محدود کامالً یسازیملکه  رسدینظر م به
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: برخی از بحث متفاوت است مقیاناند، اما از نمر های زیادی به مالکیت دولت درآمدهدر حقیقت، شبرکت 

ل  اغ، نداشتای جانبهاستراتژیک همهی برنامه کههای شبخصی بودند. دولت  ها و کارگاهها فقط کارخانهآن

هایی ملی شببدند، در پی آن هیچ چنین حوزه وقتی. شببداز سببوی کارگران مواجه می بالفصببلیبا فشببار 

ه شده بهای ملیشوار بود. گاهی بنگاهها بسبیار د انیا  نشبد، جلوگیری از تعطیل شبدن آن   ایگذاریسبرمایه 

ها بودند. مشکل بزرگ دیگر مناسب  آن  یبرای اداره افتادند که فاقد مهارت و تیربههایی میدسبت تعاونی 

ای ضببعیفی دارد و ی جادهواق  توسببعه نداد. این کشببور شبببکه  نما  توزی  را بهاین بود که دولت هرگز 

شود. مشکل دیگرکمبود کادر های قدرتمند کنتر  میالیگارشی خانوادههای ترابری همچنان از سوی شرکت

باید خاطر نشان کرد که حتا یک دانشگاه که  تکنیکی خوب اشت که همواره نقطه ضعف ونزوئال بوده است.

ی زمینه دروجود ندارد.  ،ها بپردازدشناسان و مهندسان نفت و دیگر تکنسینبه طور تخصصی به آموزش زمین

اند. پزشببکان ونزوئالیی که در اروپا یا پزشببک متکی بوده تأمینها برای کوباییبه ها خدمات بهداشببتی، آن

باز در  یکه در آغاز رویکرد یواریبول دانشببگاهآمریکا آموزش دیدند، اغل  به کشببور باز نگشببتند. ابتکار 

 . تطابق نداشتکارآموزی و آموزش ی دسترسی به آموزش داشت، با نیازهای جامعه و اقصاد ونزوئال در زمینه

خود را آغاز  یدومین دوره چاوزای وجود داشببت، هنگامی که های سبباختاری عمدهکه چالشبا وجود این

های سنگین سپس، آنان همان اشتباه قدیمیِ استقرا،همچنان نسبتاً مناس  بود. تصویر اقتصادی ونزوئال کرد، 

شببان زیر فشار قرار گرفتند. چاوز و دیگر تدریج بیش از توانشبدند و به در زمان اوج بهای نفت را مرتک  

وزارت انرژی شروع به استدال  کردند که مفهو  و  شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئالهای کلیدی چهره

ن آنا اشد؟تواند مصیبت بطور میداشتن چنین مناب  سرشاری از کاال چهای بیش نیست. افسانه« مصیبت مناب »

برای باالبردن بهای نفت و در اوج نگه داشببتن آن استفاده کنند. هیچ  اوپکتوانند از کردند که میگمان می

رشببد و د باشببخودکفا  عمالًکه  چنان افزایش یابدررفیت انرژی داخلی آمریکا  کرد کهبینی نمیپیشکس 

 .آهسته شوداقتصاد چین 

اتفاق افتاد که  2119جمهور بود. انقباضی در سا  رئیس چاوزکه هنوز هنگامی آغاز شد اقتصاد ونزوئال افو  

در واق   اتخاذ شببده در آن زمان را،در پی آن یک رکود اقتصببادی در سببا  بعد رخ داد. اقدامات اصببالحی 

ها، اجرای : گسببترش کنتر  بر قیمتتوان تعمیق اقبدامباتی دانسببت کبه پیش از آن انیا  شببده بود    می

باالتر از قیمت دالر هنگامی که  واریبولارز، اسبتقرا، خارجی و باال نگه داشتن ارزش  نرخ  ترگیرانهسبخت 

را حفظ کردند، از جمله بازدارنده های عمومی شد. آنان همچنین، بسیاری از یارانهباید دچار کاهش ارزش می
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اده شد اختصاص دب  لیترهر دالر  صد یکفقط بب   دالر برای پایین نگه داشتن بهای بنزین داخلیمیلیارد  46

ی در کار نبود و هنگامی که دورهها برای مهار هزینه یی متوسط صاح  اتومبیل بود. تالشکه به سبود طبقه 

 ینیبشیپ یبه شکل مناسب کهکرد  اعال را  هانهیهز دیشد شیافزادولت  شد،یمنزدیک  2143-2142انتخابات 

 یگذارهیدرآمد سببرما د،یتول شیافزا تیقابل یمحدودسبباز بابار نبود که  نینخسببت نینبودند. ا داریپاشببده و 

  .شدیبرداشت م شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئال

 رفت؟ کجا شده برداشت پول نیا

ی برخی عواق  پرهزینهسازی شد. آنان همچنین ناچار بودند با های اجتماعی و ملیبخشی از آن صرف برنامه

، دشوار استسؤا  ها مواجه شوند. اما پاسخ به این شدن شرکتملی داوری قضایی در رابطه با مربو  بهموارد 

ها و اسببت. مشببکالت جدی در زمینه هدررفتخیلی غیرشببفاف حسببابداری در ونزوئال های روشچرا که 

کاری در های اجتماعی ابتمشیو خط ونزیسیمها وجود داشبت و هیچ نوع نمارت و ارزیابی واقعی از  ولخرجی

ها مستقیماً به جی  مقامات دولتی رفته است. در صورت کردند که بسیاری از پو کار نبود. مخالفان ادعا می

هر دو  مادوروو  چاوز ای باشیم.دهندههای تکانکنار رفتن چاویسبتاها از دولت، ممکن است شاهد افشاگری 

نند، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. شببایعات زیادی کمیاندازی های ضببد فسبباد را راه وعده داده بودند که طرح

های هاست: نقشهزبان های خارجی چینی، روسبی و ایرانی بر سبر  قراردادهای پیمانکاری با شبرکت  یبارهدر

 هایی پرداخت شد که هرگز تحویل داده نشدند.ها و کارخانهها، هتلهایی برای خانهو پو  زیادی کشیده شد

، چرا که هیچ حسابرسی و نمارتی داشتمناب  جریان  یگسبترده  دولت ونزوئال، هدررفتِمنفذهای ی از همه

 .در کار نبود

 است. رسواکننده

 .نیست ستایچاوای جدید و مربو  به دولت مسأله، معضلی درازمدت در ونزوئالست: مسألهبله. گرچه این 

 او نیجانش یبود که چه کس نیسرطان در چاوز بروز کرد، پرسش ا یماریب یهانشنانه  نیکه، اولاز آن پس

 روزیپ گرانید بر توانسننت مادورو کالسین گونههچ و ؟بودند یکسننان چه یاصننل یداهایکاند. شنند خواهد

 شود؟
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حزب سوسیالیست و پویایی در مؤثر از ناکیا آمده اسبت. او پیش از این رهبر   مادورورسبید که  به نمر می

رئیس  28کابلو وسببدادویدکاندیدا، ترین شبباخص، مادوروامور خارجه نبود. به غیر از وزارت یا  ونزوئالمتحد 

های ثبیمار بود بح چاوزآمد. هنگانی که و ارتش به شمار می چاوزبود که پلی حیاتی بین میلس نمایندگان 

شببت که این نامزد میبور است در جریان بود. اما این احسببان نیز وجود دا کابلوجانشبینی  زیادی پیرامون 

 یهاسببازمان ،یکارگر یهاهیاتحاد ،خلقطبقات جل  کند: را  سببتایچاوهای ائتالف ی بخشاعتمباد همه 

ه ب کابلو. او همچنین بسببیار بیش از ای داشببتاتحادیه یسببابقه مادورونیز ارتش. روشببنفکران، و  ،یاجتماع

 نزدیک بود. هاییکوبا

 شد؟یم یبهتر جمهورسیرئ کابلو ایآ

ر برای بیش از یک دهه د ستایچاو. جنبش بوداشخاص  یمسألهتر از زمان بسیار گسترده واقعی در آن چالش

به بعد  4998ش با گروه جمعیتی جدیدی بود که از طقدرت بود، و به طور فزاینده در حا  از دست دادن ارتبا

در حمایت بسبیاری از مرد  از دست رفته بود  اتخاذ شبد،   2115 که در هاییگیریبه دنیا آمده بود. با جهت

 سمویاوچای برای آنان وجود نداشت که به بررسی میدد یا بازتعریف چیزی بپردازند که هیچ زمینه عین حا 

 ایشگر های فردگرایانهتر به چهرهاین جنبش همچنان تحت تسببلط مردانی بود که بیش ی آن بود.نماینده

 انتخاباتوعی نامکان جانشینی، برای که توانست این باشد بهترین رویکرد می های گسترده.داشبتند تا ائتالف 

گیری در مورد کسبی باشد که جایگزین  چاوز میاز به تصبمیم  که خودِبه جای این فراهم شبود،  حزبیدرون

 امکانها را در درون حزب خفه کرد و گذاشتی بحث مادوروفشار وحشتناکی را بر دوش  مسأله شود. اینمی

 بازنگری الز  را مسدود کرد.

 بود؟ چگونه زمان آن در ونزوئال متحد ستیالیحزب سوس یدرون حزب فرهنگ

ادی های انتقبحثبندی شده بود. ، چندپاره و جناحستایچاوتر درسبت مانند خطو  موجود در جنبش گسترده 

مورد  29ایآپورسایت امری که قویاً از سوی فعاالن جناح چپ وبببب  داشتندر میان هواداران حزب وجود 

ر از ها نفنوجود داشت به طوری که میلیو موج مشارکت باالیی ،تاسبیس حزب  ابتدایانتقاد بوده اسبت. در  

تدریج رو به زوا  گذاشت. آنان در انتخابات بهنا  کردند، اما این اشتیاق مرد  برای عضبویت در حزب ثبت 

هرگز به  حزب سوسیالیست متحد ونزوئالجنسبیتی رفتند، اما  بندی به سبوی انتخابات مقدماتی و سبهم   2146

 . انتخابات مقدماتیپوشببیدمرد  توق  داشببتند، به خود ن گونه کهآن ،ی یک حزب دموکراتیک راواق  قواره
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ای که برگزاری انتخابات برای برگزیدن کمیته است: انیا  شدهحزبی  یانیمنصبورت یک سیستم  به تر بیش

نامزدها را انتخاب خواهند کرد. این حزب ها کنبد که این کمیته ی دیگر را کبه انتخباب می  خود ده کمیتبه 

ردمی مترین حزب سیاسی در ونزوئالی امروز، و ماشین انتخاباتی کامالً موثری است، اما اقبا  همچنان بزرگ

 نیست. مادورو اعتباربه معنای  حزب سوسیالیست متحد ونزوئالبه 

 دارد؟ چاوز با یتفاوت چه قدرت در مادورو تیتثب

، دوران افو  کنددر بافت اقتصببادی آشببکارا متفاوتی حکومت می  مادوروترین تفاوت این اسببت که مهم

و  آلباهایی مانند پرشببتباب اقتصببادی. ببا از دسببت دادن درآمد نفت، دیگر پولی برای پرداخت به طرح    

به ارث برده است  چاوزهمچنین مشبکالت بسبیاری را از دوران حکومت    مادورووجود ندارد.   ییاپتروکار

قوت خود باقی اسببت و بهها، همچنان ها مقابله کند. نرخ ارز و کنتر  قیمتتواند با آنآسببانی نمیکبه به 

را اصالح کنند. هنگامی  گانهسههای سیستم نرخ ارز پیچیدگیتوانند کند. آنان میمشبکالت عمیمی اییاد می 

مشی اقتصادی ای در خطمدهدولت را به دست گرفت انتمارات زیادی وجود داشت که تاییرات ع مادوروکه 

کارآمدی چه کارهای ناچیزی آور اسببت که برای مقابله با این عد رخ دهد، اما هرگز روی نداد. شببگفت

ی ها، ایستاترین دولت آمریکای التین بوده است. همهعییبی برای سا صبورت گرفته است. ونزوئال به طرز  

 ندارد.  ایجانبهکس کنتر  همههیچهای مرد  مسئو  مدیریت اقتصاد هستند، اما گروه

برای دومین بار از  2141بود، زمانی که در سا   31یوردانیج جورجیکی از نقا  اصلی مورد انتقاد  مسألههمین 

 مشی اقتصادی وجود ندارد ودر خطو انسیامی  گیریریزی کنار گذاشبته شبد: هیچ جهت  مقا  وزارت برنامه

 همچنان به منافعی دارند.ها در همان مسیر سابق، یافتن سبیاست  های گوناگون در ادامهافراد خاصبی در جنبه 

ی بر به سادگ مسألهبه قوت خود باقی است. اما این ها قیمت کنتر به موادغذایی،  همگانامید حفظ دسترسی 

ی ونزوئال فراگیر است. اگر سراسر جامعهگذاشت که در حا  حاضر در تاثیرپیکری بازار سبیاه سوخت غو  

ر کنید و با ای پتوانید کامیونی را با برنج یا آرد یارانهکنید، میشما در یکی از مناطق مرزی کلمبیا زندگی می

 در آناند که خلق کرده هزار درصبدی کس  کنید. چاویستاها یک نما  اقتصادی عبور از مرز، سبود چندین 

 .ضروری است زار سیاه برای بقادر اقتصاد با مشارکت

 شود؟یم اعمال یدولت هایفروشگاه در هامتیق کنترل
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ان ی کشاورزیوستارهای محلی و بازارهای ها را بر فروشببگاهکنند این کنتر همچنین تالش می هابله، اما آن

آنان ارزش جوجه یا برند چرا که نیز اعمبا  کننبد. ببه همین دلیبل اسببت که مرد  کاالها را به بازار نمی    

شود. بخش دارویی ملی شده است منیر به کمبود مواد غذایی میامر . این کنندهایشان را دریافت نمیمرغتخم

ه نتییه این است که ب .شبته است و توزی  وجود ندا تأمینای برای اسبتراتژی  شبدن ملی، در پی همبار این اما 

ه شببود کتخمین زده مییابد. ی کاالهای موجود ادامه میها بر این کمیت کاهش یافتهسببادگی کنتر  قیمت

خدمات و کاالهای اساسی با کمبود  یای که همهدرصبد رسبیده است، به گونه   81به مرز  شباخص کمبود، 

های اولیه خود را هزینهو  بگیرندتا به دشببواری وا   انداند. مرد  از نمر مالی در حا  مبارزهموجودی مواجبه 

 شود. تور  سر به فلککاالهای کمیاب میدستیابی به شبان صبرف تالش برای   زمانتر پوشبش دهند و بیش 

درصد خواهد  711امسا  به بیش از بینی کرده است که نرخ تور  المللی پو  پیشکشبیده است: صندوق بین 

 شود، چرا که اینمشکل محسوب نمیها کردند که کمبود دالر برای آنسابقاً ادعا میرسبید. مقامات ونزوئال  

ضعیف تای مزمن شده است که باعث اندازهی ثروتمند است که به دالر نیاز دارد. اما کمبود دالر، بهتنها طبقه

 تعمیقی اسقتصادی های واردات، شده است. شمای کلی، ناامنی اهای اقتصبادی، به ویژه ررفیت تما  ررفیت

های ههم به گذشت مسألهکند. درست همانند آفت فساد این ها را وارد میشدیدترین آسی  طبقات خلقبه  که

ونزوئال دومین  کشبور از نمر نرخ باالی جنایت در آمریکای است و تنها هندوران است   گردد.می باز دور

ری ها بسیار جوان هستند. در بسیاکه از این نمر از ونزوئال پیشبی گرفته است. قربانیان و عامالن این جنایت 

باه ی شده است. اشتهای میرمانه پیکربندجوام ، هویت اجتماعی، قدرت و نفوذ، پیرامون مشارکت در فعالیت

کشببورهای آمریکای التین را تحت  ،المللی پو بانک جهانی و صببندوق بین 4991 یبزرگی بود که در دهه

یروهای نپلیس کشور ونزوئال  نیرویزدایی کنند. اصالحات در که از نیروهای پلیس تمرکز ندفشبار قرار داد 

ل کرد. ای تبدیا به ارتش محلی برای قدرتمندان منطقهمحلی را تحت کنتر  فرمانداران ایالتی درآورد و آنان ر

ند مروتای رواج داشتند و طبقات ثهای سبک به طور گستردهدستمزدهای نیروی پلیس بسیار پایین بود، سالح

هنگامی  آن نبودند. تأمینامکان لوکسی که فقرا قادر به ببب  نیروی امنیتی ویژه خود کردند شروع به استخدا 

برای نخستین بار رئیس جمهور شد، اوضاع به این منوا  بود و در آن زمان او گفت که پرداختن به  چاوزکه 

رای تالش ب چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد. یهای دولت اوستبار، یکی از الویتهای خشونتجنایت یمسبأله 

 اوزچتی مواجه شد، که راسدد به نیروی پلیس با مقاومت شبدید فرمانداران و اپوزیسیون دست یدهی متمرکز

پاره شببده، چند نیروی پلیسِاین کردند که تالش دارد تا قدرت را در دسببت خود متمرکز کند. میمتهم را 
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کردند و هیچ تداومی در هبای جبدیدی از اقتدار را اییاد کرد که به سببادگی مشببکل را فرافکنی می   الیبه 

اگر نیروی پلیسی کردند، وجود نداشت. ر میهای وزارت کشبور که نیروهایش به طور مداو  تایی سبیاسبت  

ی مردمی عمل کند، قادر نخواهید بود که حکومت قانون را نداشبته باشبید که بر اسبان مشروعیت گسترده   

ها همچنان کثیف، پرجمعیت و پرداخته نشببده اسببت: زندان ها، بار زندانوضببعیت فاجعهبه برقرار سببازید. 

ر به ساز محاکمه  شیپ هایدر بازداشتهای طوالنی که افراد بسیاری برای مدتغیرانسبانی هسبتند، در حالی  

اده افتو در تما  مراحل قانونی، حیم عمیم کارهای عق  ی قضباییه با کمبود بودجه مواجه است برند. قوهمی

ران او در دومتأسفانه به ارث رسیده است اما  چاوزوجود دارد. درسبت اسبت که این مشکل از قبل به دولت   

 بدتر شده است.

 بوده است؟ دیقادر به حفظ سطح تول PDVSA شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئال ایآ

بخش نفت به  سا  اخیر رسیده است. 46ترین سط  در ها حاکی از آن است که تولید به پایینآخرین گزارش

معناست  است که به این شدهاییاد خشکسالی جاری علت آشفتگی وحشتناکی دچار است. بخشی از مشکل به 

که که حتا پس از آن باید با اسببتخراج نفت جبران شببوند.در اختیار نیسببت و آبی برقکامل های که ررفیت

نگین سبرانگیز است، چرا که نفت ونزوئال بسیار آید، فرایند پاالیش همچنان چالشنفت از د  زمین بیرون می

نفت و  شرکت ملیشود، مخلو  شود. سبکی که از آمریکا وارد مینفت خا  سنگینی که باید با نفت ، اسبت 

 21 کیکه نزد یدولت یهایعالوه بر بدهرو دارد، دو ببازپرداخت بدهی عمیم در پیش  گباز طبیعی ونزوئال 

هم در  ار ی دیگریبازپرداخت اوراق قرضه زیی، تا پاشبود بازپرداخت  دیبا یتآماه  48و تا  شبود می اردیلیم

 دالر است. اردیلیم 6که بالغ بر  دداررو پیش

 ینظمیب در بعد به 5112 انتخابات از که است شده همراه ونزوئال ونیسیاپوز یایاح با ونزوئال دولت بحران

 د. برافراشتن ریاخ یهاسال در را مخالفت پرچم نینخست انیدانشجو که است توجهقابل. بردیم سر به

از هم پاشببیده بودند، مؤثری ، به طور COPEI هامسببیحیدموکرات و AD اقدا  دموکراتیک احزاب سببنتی،

های ها و گروهدولت، به دسبت نیروهای غیرحزبی، مانند رسانه کشبیدن  بنابراین ابتکار عمل برای به چالش 

المللی ی بینسبازمان توسعه  و 34یدموکراسب  یبرا یمل یموقوفهاز طریق دانشبیویی افتاد. فعاالن دانشبیویی   

، جوانان در سببراسببر جهان یهاجنبش یمال تأمین یبرا یکل یاسببتراتژ ، در راسببتایUSAID ایاالت متحده

های دانشیویی این امکان را داد . این امر به برخی از گروهواشنگتن دریافت کردنداز  کالنیهای مالی کمک
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آنان  .ی بسیج برسندبه مرحلهمذاکره با مرد  در ونزوئال و یا جا انداختن مناسب  خود در بافت محلی   قبل از

ذیر پها و تماهرات را به قوت خود حفظ کنند، کاری که بدون حمایت خارجی امکانتوانسببتنبد که فعالیت 

 نبود.

های شبببکهن بود که انقالب مرتک  شببدند ای مادوروو  چاوزهای ترین خطاهایی که دولتیکی از بزرگ

های مالکیت تلفن همراه را در آمریکای التین ونزوئال یکی از بباالترین نرخ  را نبادیبده گرفتنبد.    اجتمباعی 

گیر شدند، دولت هیچ استراتژی چت همهآپ، توئیتر و اسبنپ داراسبت، اما هنگامی که چیزهایی مانند واتس 

آوری را های شر نداشت. این به آنان اجازه داد تا دروغ یوییبرای مواجه شبدن با حضور آنالین فعاالن دانش 

 ریوتصاو  کردهدانشیویان تیاوز پلیس به دهد، منتشبر کنند: ادعا شد که  چه در ونزوئال رخ میی آندرباره

ین خطای . اگرفته شده است گرید یمعلو  شد که از تماهرات در کشورها هاکه بعدانتشار یافت  یوحشتناک

گذرد و می سمویچاوسا  از  47های اجتماعی رخ داد، چرا که اکنون ی شبکهبزرگ به علت غفلت در زمینه

 وضوح به یاد ندارد که دوران پیش از چاوز چگونه بوده است.نسل جوان، به

نمایندگی را گونه اسبت؟ آیا نسبل سبیاسی جدیدی    هچ MUD هیأت ائتالف دموکراتیکتوزان نیروها در 

 ؟کندمی

ایدئولوژیک وسیعی از چپ  یگرد آمده بودند، گسبتره  هیأت ائتالف دموکراتیکهایی که در پشبت  گروه

های اصلی، در کنار حزب ساخت. سازمانداشبتند که آنان را مسبتعد عد  انسبیا  می   افراطی تا راسبت   میانه

شاید بیست ( هستند. VP)33مرد  یاراده حزب( و PJ)32عدالت نخست حزب،  AD کیدموکرات اقدا  قدیمی

از سوی رهبری  4991ی ها کسانی بودند که در دههآن :باشند یدیجد نسل توانستندیم PJ یکادرهاسا  قبل 

 31لسیکاپر هکینرارانده شده بودند، بنابراین از حزب خود انشعاب کردند. رهبری شامل شخصیت هایی مانند 

که توسط پیش از آنی حقوق تحصبیل کرده بودند و  بود که هر دو در آمریکا در رشبته  36بورخس ویخولو 

 دارند. پیش روونزوئال  استیالعاده در سروشن و فوق یاندهیآ دیرسیبه نمر م شوند، کنار گذاشته سبمو یچاو

به راسببت  ترشیو ب بردبه سببر می که در حا  حاضببر در زندان 35لئوپولدو لوپز را VP ی مرد حزب اراده

 نفر ازهر دو ی هاروارد اسببت: خواندهدرن لوپزِو  لسیکاپررقابت اصببلی بین . دکنگرایش دارد رهبری می

 جمهور بعدی ببینند.رئیس منص دوست دارند خود را در های ثروتمند هستند و خانواده

 .دارند موارد همه در یمتفاوت یاسیس سبک و زیمتما یهایاستراتژ که درسیم نظر به نیهمچن
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. او تر بر بسیج خیابانی مرد  تمرکز داشتتر بود و بیشجوهمواره ستیزه لوپز بله دارند. یا دسبت کم داشتند. 

خارجی علیه ونزوئال متمرکز بوده است. همسر  یهرگز مشروعیت دولت را نپذیرفته و بر درخواست مداخله

ب  پسرعموی لوپزب  38هالورسن توربه جای او به نقا  مختلف دنیا سفر کرده است و با  37،ینتوریت انیلیلاو، 

ها، روایت کند که همراه با دیدبان حقوق بشر و رسانههمکاری می 39،واسل یآزاد ادیبنو رئیس سازمانی به نا  

اخلی د یبیشتر بر عرصه لسیکاپرسبرکوب حقوق بشبر در ونزوئال را ترویج کرده اسبت. از سبوی دیگر،     

کمپین بسیار خوبی به راه انداخت. و  تچاوز را به چالش گرف 2142متمرکز شبده بود. او در انتخابات سبا    

پیروز شد، اما اکثریتی که او به دست آورد به میزان سا  ببب  درصد41تفاوت بیش از ببب با  این بار هم چاوز

با تی او گفی آشببتی و نیاز به وحدت ملی سببخن میدرباره لسیکاپرنبود. در خال  کمپین انتخاباتی،  2115

شببد(،  لوال)که باعث دلخوری شببدید  در برزیل لوالی خود با های اجتماعی و مقایسببهی حفظ برنامهوعده

به  در سا  جاری لسیکاپر، مرد  را پشت خود بسیج کند. ستایچاوهای سنتی توانسبت در محالت و سرزمین 

شکست خورد. پس از شکست در دو انتخابات رأی چندصدهزار  صرفاً با اختالفو رداخت پ مادورورقابت با 

 جمهوری، جایگاه او تضعیف شده است.ریاست

 کرد؟ یسازمانده 5114-5116سال در را مخالفان یکس چه

ایج نت، چرا که تماهرات فراخواند ، مرد  را به برپایی2143در سا   یجمهوراستیرپس از انتخابات  لسیکاپر

ر است. هشت نفر دکاری شده شد که آرا دستبدون هیچ گونه شواهد و مستنداتی، ادعا  بود. کینزد بسبیار 

ه را متهم ساخت که ب لسیکاپر، لوپزاین تماهرات کشبته شبدند که همگی از طرفداران دولت بودند. سپس   

خواستند که حرکت معترضان خیابانی را حفظ می مرد  یاراده حزبراحتی شبکست را پذیرفته است. وی و  

تماهرات دانشیویی را تدارک  2141کنند و آنان را علیه دولت آینده بسبیج کنند، از این رو آنان در فوریه  

 ویآنتونو شببهردار کاراکان،  11ماچادو نایکور ایمارمتحدش  ،لوپزو  شببدمی مالی تأمیندیدند که از خارج 

، هنگامی که حامیان اپوزیسیون دست 2141ها در سا  جریان این شورشدر کوبیدند. بر طبل آن می 14،لدزما

نفر کشته  17ها به قصد گردن زدن موتورسواران طرفدار دولت زدند، به اقداماتی مانند سیم کشیدن در خیابان

 ولتد برای براندازی ایند وکرد که به خیابان بیدعوت می دانشببیویان راصببراحت به لئوپولدو لوپزشببدند. 

 یریتصببو مدارک و شببواهدبه رغم دسببتگیر شببد و به زندان افتاد،   ویتمباهرات کننبد. هنگامی که   
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ادعا کرد که او هرگز آنان را برای سرنگونی دولت فرا نخوانده  وجود داشت، شاز ارهارات انکاری کهغیرقابل

 است.

ابل های متقبسیج که مادورو توانسنت اعتراضنات را فرو بنشناند.    دیرسن یآور به نظر مآن زمان شنگفت  در

 داشت؟  تیقدر اهمهچ

در  مادورو. سط  خشونت بسیار باال بود چون ،نداشتندبسیج متقابل  بسبیاری از مرد  تمایلی به پیوستن به این 

ود و کار بچرا که در این مقا  تازه ،آمیز مردد بودی خشونتکارگیری نیروهای امنیتی به شبیوه خصبوص به 

و ارتش  مادوروزن قوا بین اتودر آن زمان تحلیل رفته بود.  ،2143ش که در سا  ااعتبار او با پیروزی شکننده

ها را ه سرعت خیابانبها توانستند راه شدن بود. زمانی که او نیروهای امنیتی را فرا خواند، آنبهتازه در حا  رو

هایی از ها فروکش کرد. این مشکل بسیجاک کنند چرا که اشتیاق عمومی برای حفظ اعترا،از معترضبان پ 

اگر نتوانند به سرعت دولت را سرنگون کنند، به طور اجتناب ناپذیری به تدریج از بین خواهند  این نوع است:

 رخ داد. 2141رفت. این همان چیزی بود که در سا  

 ساخت؟ هموار 5112 در آنان یروزیپ یبرا را راه ایآ بود؟ چه اعتراضات از ونیسیاپوز دستاورد

ما همین به به زندان افتاد ا لوپزترین پیامد آن است بود که توانم بگویم، دستاورد آن بسیار خنثی بود. مهممی

ف هیأت ائتالی شببهید توتالیتاریسببم مخوف ونزوئال معرفی کند. شببکاف در  او اجازه داد تا خود را به مثابه

از دست رفتن غیرضروری و وحشتناک جان و آن  ینتییهبرجسته شده است. اما روی هم رفته،  دموکراتیک

 اموا  مرد  بود.

که در  یتیثربا اک ونیسیافتاده است؟ اپوز لسیکاپر ایبه دست لوپز  ونیسن یاکنون ابتکار عمل در اپوز ایآ

 را دارد؟ یاچه برنامه یقصد اجرا پارلمان دارد،

ی مرد  یاراده حزباسببت و نه از  عدالت نخسببت حزبنه از  12،آلپارامون  یهنر ،یمیلس مل دیرئیس جد

تنها ، بسیار غیرعادی بود: اگر منص است. نامزدی او برای این  AD کیدموکرات اقدا  بلکه از حزب قدیمی

است.  پاآل رامونوجود داشته باشد، او  یویف پونتوشبکسبت سبیستم قدیمی    نماد عنوان بهبدنا  شبخص   یک

خود، گاهی حتا علیه یکدیگر، پافشاری فهرست بر اعضای  هیأت ائتالف دموکراتیکی احزاب مختلف جبهه

در جریان است و نوعی اتحاد بین  نخست عدالت حزبدر برابر  مرد  یاراده حزبکنند. رقابت اصلی بین می
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را روشببن  آلپا رامونوجود دارد که علت رئیس میلس شببدن  AD کیدموکرات اقدا  ی مرد  وحزب اراده

بسیار  مرد  یاراده حزباسبت،   اقدا  دموکراتیکترین حزب پس از عدالت، بزرگنخسبت  کند. حزب می

 انداریمو  کاراکانآن در  اسباساً به این دلیل که واقعاً یک جنبش ملی نیستی پایگاه ببب  تر اسبت کوچک

 متمرکز است.

در میلس داشبت، اما این اکثریت به پشتیبانی سه عضو   قاط  رادر آغاز، اکثریت  دموکراتیکهیأت ائتالف 

آمدند وابسبته بود. سپس معلو  شد که این سه نماینده به همراه یک نماینده از  که از جوام  بومی ونزوئال می

و اند کاری در انتخابات دخیل بودهشبدت در تقل  و دست به (PSUV) ونزوئال متحد سبت یالیسبوسب   حزب

 هرا از بین برد، گرچ هیأت ائتالف دموکراتیکاکثریت قاط   مسببألهنمایندگی هر چهارنفر ابطا  شببد. این 

ها این اسببت که آنان ی آنانتخابات تیبزرگ موفق یتراژدها را در اختیار دارند. ها هنوز اکثریت کرسببیآن

اند و از زمان رسببیدن به ه پیش از این در جریان بوده اسببت متمرکز شببدهچبر از بین بردن هرآن مصببممانه

 ود را دراما بعداً او خ وگو سخن گفته بود،به گفت ازیاز ن لسیکاپراند. قدرت، حالت تهاجمی به خود گرفته

نوع  از هیچ AD کیدموکرات اقدا  و مرد  یاراده حزبتنهبا یافت، چرا که   هیبأت ائتالف دموکراتیبک  

ا با بسیج اش رکرد. او که سابقاً فاصلهنشینیکنند. در نتییه او به سرعت عق با دولت حمایت نمی ایمذاکره

روها یانهمتر شده است و در تالش است تا مان  ائتالف بار علیه دولت حفظ کرده بود، اکنون رادیکا خشونت

اعتراضات خیابانی بیشتر است و حتا ارتش را به سرنگونی  او اکنون یکی از مشبوقان  شبود.  لوپزدر اطراف 

 خواند.دولت فرا می

 ؟بر آزاد کردن لوپز از زندان متمرکز شده است ونیسیاپوز ایآ

ها یک قانون عفو عمومی را در آوریل معرفی کردند که بسیار ی آنان بود. آنتنها خواسته در ابتدا این تقریباً

اسببت. این قانونِ عفو، هر گونه جر   13ی گذاردر دوره عدالتلف درک ما از غیرعبادی بود و کبامالً مخا  

، شببامل تروریسببم، تیارت مواد مخدر و تالش برای سببرنگونی دولت منتخ  را  4998سببیاسببی از سببا   

این نفر، طراحی شببده بود که به دلیل  61تر از این قانون به نف  گروه کوچکی از افراد، کمگرفبت.  دربرمی

جرایم سیاسی محکو  شده بودند. این قانون توسط دیوان عالی کشور رد شد. کلیت رویکرد اپوزیسیون، بسیار 

خواهند ببینند چه اقدامات و برای عمو  غیرقابل درک بوده اسببت. مرد  عادی ونزوئال، میجویانه خصببومت

های زیادی را صرف وزیسیون ماهشود. در عو، اپجنایت و ناامنی انیا  می مسألهمشخصی برای پرداختن به 
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اری ترین استراتژی برکنرا از زندان برهاند و مناس  لوپزتواند گونه میهباره کرده اسبت که چ مباحثه در این

در  ی جدی دیگرمسألهکمبودها یا هر به تنها مسبیر واقعی برای پرداختن  در حا  حاضبر  چیسبت.   مادورو

های ارائه شده توسط اپوزیسیون برای رویاوریی با سقو  اقتصادی بر لیبرالیزه حلوگو است. راهونزوئال گفت

ارد و ونزوئال کششی ند یاست، چیزی که مطلقاً برای جامعهمبتنی المللی پو  شبدن و توسبل به صندوق بین  

بار چرا مادورو با وجود شببرایط فاجعه دهد کهکند. این امر توضببی  میبسببیاری از مرد  را روگردان می

چهار  مرد  برخوردار اسببت: آنان باور دارند که اگر اپوزیسببیون به جای اقتصببادی، همچنان از حمایت یک

 ها چیزهای بیشتری را از دست خواهند داد.قدرت را به دست بگیرد، آن مادرور

داخت به پر بهقادر تر کند تا بودجه را کوچک دیباهمچنان  چائوشسکو، یوهیش به مادورو، رسدیم نظر به

 دیخر یو مردم از چهار صبح برا استدکنندهیکشنور ناام  طیشنرا  کهیدر حال د،اشن ب یخارج دهندگانوام

 .ستندیایم یطوالن یهادر ص  رسد،ینم شانکه هرگز به دست یایاساس یکاالها

. ونزوئال نیستندکشور ی پرداخت بده نکو  امکان در نمرگرفتنمایل به هیچ یک نه اپوزیسبیون و نه دولت  

 مسألهآنان در پرداخت بدهی باشند. این شباهد نکو   خواهند ها نمیشبدت به چین مقرو، اسبت و چینی  به

 نزوئالو یقیتلف یبده تیماه. ببندد کشببور یرو بر ندهیآ یهاسببا  یبرا را وا  یالمللنیب یبازارهاتواند می

های عمده این اسبت که در صورت عد  پرداخت بدهی،  ای که یکی از نگرانیبسبیار پیچیده اسبت، به گونه  

 یابر ژهیوبه یونزوئال در خارج از کشببور کنند که مشکل بزرگ یهاییاقدا  به انسبداد دارا  ونیدصباحبان  

ه ک میندار یآمار و ارقا  روشن چیه ما ،یدرست مل یعد  وجود آمارها لیدل بهاقتصاد خواهد بود.  یبخش نفت

 نده،یو در آ اسببتدالر  اردیلیم 43 بر بالغ یالمللنیب ریحا  انیا  اسببت، اما ذخا در بهره پرداخت زانیچه م

 دالر اردیلیم 21 اسببت، شببرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئالکه مربو  به خود  یدالر اردیلیم 6عالوه بر 

 حفظ را خود تیوضع نیهم توانندیم که جاآن تا که کنندیم تالش هاآن. دارند روشیدر پ یبده بازپرداخت

 .رسدینم نمر به خوب چندان طیشرا اما نشوند، غرق ترشیب و کنند

 اند؟برداشته ییهاگام چهمادورو  هیعل یپرسهمه یفراخوان یبرا مخالفان

وجود دارد: اعتراضببات عمومی، اصالح قانون اساسی و سبه بخش  در اسبتراتژی آنان برای برکناری مادورو  

پشتیبانی از آن نوسان دارد، دادگاه عالی، امکان میزان . تماهرات در جریان است اما پرسیهمهفراخوان برای 

راخوان ی فبر گزینه هیأت ائتالف دموکراتیکاصالح قانون اساسی را رد کرده است، از این رو تمرکز اصلی 
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، خواستار نمادینشارزش به سب  هزار امضبا نیاز دارند، اما   211تر از حرف، آنان تنها به کمبوده اسبت. در  

اند. تاحدودی نتییه آوری کردهمیلیون امضببا جم دو کم تعداد بیشببتری هسببتند و مدعی هسببتند که دسببت

ی هم به نوبه مادوروهزار امضا را تقلبی تشخیص داده است.  511معکون بوده اسبت و کمیسبیون انتخابات   

 یمل یشببوراای در کار نخواهد بود، که اقتدار پرسببیای صببادر و ادعا کرده اسببت که هیچ همهبیانیهخود، 

فقط سخنگوی دولت است، اما واقعیت  CNEکنند که کند. مخالفان ادعا می( را تضعیف میCNE)11 انتخابات

ات ی خوبی در نمارت بر انتخابیکی از بقایای مستقل حکومت ونزوئالست که سابقه شورااین اسبت که این  

لی شورای ماسبت که اختیارات   مادورواین اشبتباه   دارد و از سبط  توانایی تکنیکی باالیی برخوردار اسبت.  

پرسی هیا همببرد، چرا که این نهاد است که باید پس از آزمودن امضاها تعیین کند که آزیرسؤا  را  انتخابات

باشد، تا  مادوروآمیز از سببوی عمداً تحریک یاین ممکن اسبت یک تاکتیک مذاکره  شبود یا خیر. انیا  می

اکنون  ،شورای ملی انتخاباتی یک دموکرات واقعی نشان دهد. بتواند بعداً با تصدیق نمر شورا، خود را نمونه

الش هم ت مادورو به اتما  برساند. ژوییهرا تا پایان فرایند امضاها را برای تایید ارسا  کرده است و قصد دارد 

ی آنان در پرسی را از دست داده است چرا که دورهکند تا ادعا کند که اپوزیسبیون فرصت فراخوان همه می

ر د زمانی که چاوز بیمار شد، آغاز شده و بنابراین مهلت آن منقضی شده است. اگر دادگاه عالی 2143ژانویه 

 این نمر پشتیبانی کند، با بحران قانون اساسی مواجه خواهیم شد. از  شورای ملی انتخاباتتصمیم برابر 

از او حمایت کرده بودند  2143اعال  شود، افراد بسیاری که در آوریل  مادوروپرسبی با هدف عز   اگر همه

میلیون  3.7کم باید نابراین دستبه دست آورده بود، برأی میلیون  3.7باید علیه او رای بدهند. او در آن زمان 

جمهوری میدد انیا  شببود. اما اگر بدهند. در این صببورت، باید انتخاب ریاسببت رأی به برکناری او نفر 

ی دولت او باید با باقی دوره، مادوروبرگزار نشبود، در صبورت شبکست     2147ی پرسبی قبل از ژانویه همه

در چپ ونزوئال ریشه دارد و شهردار  زیستوریابه پایان برسبد.   16زیسبتور یا سبتوبالو یآر ،جمهورمعاون رئیس

 زیتورسیاکه  چوند. دهیم  یترجرا  یهینت این باورند که ارتش نیاز نارران بر ا یبرخبوده است.  کاراکان

فراد پرسی برویم، بسیاری از ابه سمت همه اگراست.  گراتراجماعو  دارد یشتریبهای قابلیت مادورونسبت به 

 بایستند چرا که مادوروی و ارتش، تمایل خواهند داشت که در جبهه حزب سبوسیالیست متحد ونزوئال درون 

ر این دکنند. اما با وجود تهدید اپوزیسیون به تحت پیگرد قراردادن مقامات دولتی، این را نوعی تعهد تلقی می

 .ندارندبا مادرور  ارتبا علنی  قط  یبرا یواقع یزهیانگ گونهچیاز آنان ه کیچیهمقط  

 ؟چه خواهد شد آورد دست به را مادورو یبرکنار یبرا الزم یآرا نتواند ونیسیاپوز اگر
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ادامه خواهد داد. از هم اکنون آینده خورده و بیجمهوری شکستهمچون رییسدر این صورت او به کارش، 

 حزب سوسیالیست متحد ونزوئالمشباهده کنید. پرسبشبی که برای     ار مادوروتوانید کم شبدن قدرت  نیز می

ی بعدی اسبت که به احتما  زیاد مسبایل دشواری را به همراه خواهد داشت.   مطرح اسبت، یافتن نامزد بالقوه 

 .شده است چندپارهو  در حا  حاضبر از بین رفته یک جنبش بسبیار التقاطی را گرد هم آورده بود، که   چاوز

جهموری بعدی شببکست بخورد، ممکن است برای و یا انتخابات ریاسبت  فراخوانگیری یأردر  مادورواگر 

 حزب سوسیالیستتصور یک نامزد قدرتمند از  باشیم. سمویچاوزمانی طوالنی شباهد عد  اقتدار   یهدوریک 

ه نر  پنیودستهم با این کشمکش  هیأت ائتالف دموکراتیکدشبوار است، اما از سوی دیگر،   متحد ونزوئال

 هیعل لوپز ،باشد دیانتخابات جدآنان در نامزد  لسیکاپراگر کند که قهرمان بعدی آنان چه کسی باید باشد: می

اندازی از یک چندپارگی سیاسی کامل مواجه هستیم. این بنابراین ما با چشبم  خواهد کرد، و بالعکس. عملاو 

های که نه از دولت ( اسببت: ونزوئالییni-ni« )آننه این و نه »ی یکی از دالیل اصببلی برای رشببد پدیده

که  یزمان ،ی کنیمابیرد 2117سا   این پدیده را از یهاشهیر میتوانیما م کنند و نه از اپوزیسیون.حمایت می

 ربیهای غپوشش بسیاری از رسانه .به شکست آن انیامید یقانون اساسپرسبی  همهممتن  در آرای  باالی نرخ

داد که از روی نادانی و وفاداری کورکورانه به می آمیزترین کلمات، مردمی را نشبباناز ونزوئال، ببا توهین 

ی کسی که مورد حمایت قرار دهندگان ونزوئالیی، همواره دربارهرای دادند. در واق  رای چاوزرهبرشان، به 

ی درصد از جمعیت در جبهه 61شود که زده می. در این مقط  تخمین اندبسیار پیچیده و محتا  بوده ،دهندمی

 قرار دارند. «نه این و نه آن»

باعث  همسألکس را به عنوان میانیی مذاکرات بپذیرد و این هیچتواند چنان خشن است که نمیاپوزیسیون آن

کند،  ی اجماع را ایفاتواند نقش اییاد کنندهاز دست بدهند. شخصیتی که می را شود که حمایت انتخاباتیمی

و عضو حزب او بود، اما بعدها به منمور  چاوز یکی از حامیان فالکوناست.  الرافرماندار ایالت  15،فالکون یهنر

ران مانند بیشتر رهب فالکون. داردی نمامی نیز او سابقهجدا شد.  چاوزاز  هیأت ائتالف دموکراتیکحمایت از 

 کراتیکهیأت ائتالف دموهایش برای اییاد یک موقعیت میانی بین دولت و جو نیست و تالشاپوزیسیون انتقا 

ا  حاضر، در حگیری کنند. این اطمینان را بدهد که کناره حزب سوسیالیست متحد ونزوئالتواند به رهبران می

در صورتی که او از سوی جناح ، چرا که بینندمی در قدرت وروماد ماندنمناف  خود را در  ناناز آ یاریبس

 خواهندخطر محاکمه مواجه با ها آنگیری از مقامش شود، میبور به کناره هیأت ائتالف دموکراتیکِ راست

 بود.
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 .هستند آن مستحق موارد یبرخ در م،یقضاوت کن دیگفت ما به شما که یمطالب اساس بر اگر

اسبت، اما به هرحا  باید گفت که من امیدوار نیستم که اپوزیسیون به ویژه برای تمکین در  احتماالً همینطور 

 برابر حاکمیت قانون مشتاق باشد.

 کند؟ فایا نقش قدرت انتقال نیا در ارتش دیکن یم فکر ایآ

ن به اگویم گرایش اکثریت آنان همچنخطاست که ارتش را یک بازیگر واحد و یکپارچه بپنداریم، اما من می

هر  اسببت به میراث چاوز خیانت کرده مادوروگمان کنند که  های برجسببتهسببمت دولت اسببت. اگر چهره

نیز  تلویزیونی خود و ی. تشبکیالت نمامی سبهم بزرگی در اقتصاد دارد، شبکه  چیزی ممکن اسبت پیش آید 

 اعطا کرده استها را به آن دیاستخراج معادن جد ازیامت مادوروتوزی  خودش را دارد.  یتولیدات خود و شبکه

، برعهده دارد. خشبونت گسترده است  هاکه در آنرا،  یدیکل یاز مناطق معدن یدر برخ تیامن تأمینارتش  و

وید که شببرا کنار بزند، متعی  می مادوروارتش را ترغی  کرد که پا پیش بگذارد و  لسیکاپرهنگامی که 

به  وپزلیا  لسیکاپریابی دست خواستارش هستند،آخرین چیزی که آنان که اندیشبید، چرا  به چه می او واقعاً

ردانند، خود بازگ یاولیه شکلتر تمایل دارند که تالش کنند تا مسبیر بولیواری را به  قدرت اسبت. آنان بیش 

ارتش به  دنوزیسیون، فراخواندر تقویت و حمایت آن شبکسبت خورده اسبت. برای اپ    مادورومسبیری که  

ل ندرت به دلیپروا و حتا خودکشببی بوده اسببت، اگرچه بار دیگر باید گفت که آنان به بی مالًدخبالت، کا 

 شوند.شان شناخته میهای سیاسی خردمندانهاستدال 

 گذارد؟یم ریتاث ونزوئال در تیوضع بر یامنطقه ریتصو گونههچ

خواست تا عضویت  اخیراً، ایاروگوئه 17یآلماگرو سیلوئ(، OAS) ییکایآمر یکشورها سبازمان دبیر کل 

درستی با کشورهای عضو مشورت ونزوئال در منشبور دموکراتیک این سازمان به حا  تعلیق درآید، اما او به 

 وپزل و دیگر حامیان ینتوریت انیلیلاز نزدیبک با   آلمباگرو عکس داد.  ینتییبه  شنکرده بود و این حرکت

را  18،فاکس سببنتیوجمهور سببابق آمریکای التین، مانند رؤسببای برداری از کار بهره کند کههمکاری می

ی حقوق بشر، هولناک در زمینه یای رهبران سبابق با گذشته رسبد همه به نمر میببب  دهندخوبی انیا  میبه

نزدیک یار بسببمتحد شببوند. دولت پس از کودتا در پاراگوئه به اپوزیسببیون ونزوئال  لوپزتوانند با کمپین می

به  دادند ماچادو نایکور ایماربه  ییکایامر یکشورها سازمانخود را در  کرسیدر سبا  گذشته   هاآناسبت:  
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به  گردش کی لیبرز وقای و  نیدر آرژانت 19یماسر یروزی. با پندرا محکو  ک مادوروتواند یکه او م یطور

با  نیست. اما مادورودینامیک منطقه در حا  تاییر است، و این به نف   قاره وجود دارد. نیسبمت راسبت در ا  

زوئال در اند و از تعلیق ونقد  شدهوگو در ونزوئال پیشو گفتکما  شگفتی، برزیل و آرژانتین برای مذاکره 

، یماسر یوزیر امور خارجه 61،مالکورا سوزاناهای طلبیکنند. جاهحمایت نمیسبازمان کشبورهای امریکایی   

خوان مانوئل  ایجمهور کلمبرئیسعامل آن باشببد. یک ممکن اسببت  سببازمان ملل، یکل ریدببرای تصببدی 

 یدهرس آن فیرر اریمراحل بس به، است که فارکبوده است. او در روند صل  با  محتا  کامالً زین 64سانتون

چه نآب  مادورو با برکناریاست که  نیا سانتونبزرگ  ینگران .داندمیونزوئال  ونیروند را مد نیاست، و ا

 که از توافق یهر کس یبراشود و ثبات یونزوئال ب ببب ورزدمیاصرار به ان  62بهیآلوارو اوراو بزرگ   یرق

 تاالیدولت ا رسدیبه نمر م .ها اییاد کندمرز دررا  ییفضا ها،کیچر ژهیبه و ناراضبی اسبت،   ایصبل  کلمب 

 انیم گووخواستار گفت یاهیانیب با انتشار یجان کرو  ی داردثباتیدر مورد برا  سانتون ینگرانهمان متحده 

با سببرپیچی از  مادورواسبباسببی بین برزیل و ونزوئال وجود دارد: اگر  یشببده اسببت. تفاوت دولت و مخالفان

سادگی ممکن است دست به اسلحه ببرند، یا فرایندهای قانون اسباسبی از قدرت برکنار شبود، هواداران او به   

پرسی با فرایندهای درستی دنبا  شود، ممکن است از ارتش ممکن اسبت وارد میدان شبود. اگر فراخوان همه  

 بکاهد.  هادورنمای خشونت

 ؟دیکنیم یابیارز چگونهگذشته  میدهه و ن کی طول ررا د نیالت یکایگردش به چپ امر راثیم

شدند، سرانیا  صدا و فرصتی مردمی که همواره کنار گذاشته می در آن ی انقالبی بود کهاین دوره یک دوره

توسط  به طور مداو های آمریکای التین، چپ ی سیاستیابی به قدرت یافتند. در طو  قرن گذشتهبرای دست

نمامی ارتش مورد حمایت آمریکا از قدرت دور نگه داشبته شبده اسببت. این نخستین بار است که    یمداخله

بیش از  خلقاند. طبقات ههای جناح چپ برای مدت طوالنی قادر به اعما  قدرت در سبراسر منطقه بود جنبش

ط که از باال، توس یزیبه عنوان چ گریحقوق د نیااند. شان آگاه شدهگذشبته به حقوق خود و قدرت سبیاسی  

نسل قبل در مورد  آن گونه که، شبود درک نمی شبود دسبت اعطا می نییپا ایهبه تودهرهبران کاریزماتیک 

در ونزوئال  یبه طور خاص روابط اجتماع یواریانقالب بولبود. صادق  61وارگانو  63پرونمانند  هاستیپوپول

گز است که هرآن  تراژدی. اما نهاده استکل  کی یمثابهقاره به  نیدر ا یادیز اریبسب  ریثأو ترا تاییر داده 

  نشان داد که قابل دوا  نیست. به این ترتی و  شدن نهینهاد یدرستبه
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