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ثحزاى ًٍشٍئال ٍ ًظزیِی هسرى دَلی

دظ اس ایي کِ الکغبًسریب اکبسیَ کَرسش زر هقبحجِای گفز ٍلشی زرثبرُی چگًَگی
سأهیي هبلی «ًیَ زیل عجش» هیاًسیؾینً« ،ظزیِی هسرى دَلی ثبیس ثرؼ هْنسزی اس
هجبحثبر هب ثبؽس» ،ایي ًظزیِ ثیؼسز هَرزسَجِ رعبًِّب لزار گزفز .ثزاعبط ًظزیِی
هسرى دَلی زٍلز هیسَاًس ثسٍى ایي کِ ًگزاى کغزی ثبؽس ّز همساری کِ السم اعز
ّشیٌِ کٌس .کبرؽٌبط ًظزیِی هسرى دَلی ٍ هؾبٍر ثزًی عبًسرس ،دزٍفغَر اعشفبًی
کلشَى هیگَیس ٍلشی زٍلز ثِ ّشیٌِ کززى زعز هیسًس ذلك دَل هیکٌس.
هحسٍزیز ٍالؼی رٍی ایي ّشیٌِّب ًِ ،عمف هقٌَػی هیشاى ثسّی ،ثلکِ کوجَز کبر ٍ
هَاز السم ثزای اًجبم کبر اعز کِ هَجت ثبالرفشي عغح ػوَهی لیوزّب هیؽَز.
سٌْب هَلؼی کِ ثِ ایي هحسٍزیز ٍالؼی هیرعین زر آى فَرر السم اعز ثب هبلیبر
ثرؾی اس دَل را دظ ثگیزینٍ ،لی حشی زرایي هَلغ ّن ّسف یبفشي اهکبًبسی ثزای
سأهیي هبلی دزٍصُّبی زٍلشی ًیغز .زرػَك ،زر الشقبزی کِ ثزای اعشفبزُ اس ّوِی
دَل هَجَز هٌبثغ السم را زراذشیبر ًسارز ،السم اعز ػزضِی دَل را کنسز کٌین.
ّوبىعَر کِ اًشظبر هیرفز ،هٌشمساى ایي ًظزیِ ّن ثیکبر ًٌؾغشِاًس ٍ رًٍسی را
کِ هَجت سأییس ًظزیِی هسرى دَلی هیؽَز «ّزاطآٍر» ٍ «جَکی کِ ذٌسُزار
ًیغز» ذَاًسًس .زر دغشی کِ زر اٍل فَریِ زر زیلی رکٌیٌگ هٌشؾز ؽس ،ثزیبى هبّز
سقَیز عیبّی اس عبل  0202ثِ زعز زاز کِ ثزًی عبًسرس ثِ ریبعز جوَْری
اًشربة هیؽَز ٍ هیکَؽس ثزاعبط ًظزیِی هسرى دَلی «عیبعز افشٍزى ثز ػزضِی
دَل ثِ ًفغ هززم» را اجزا کٌس .اٍ ،ثزای رز ایي زیسگبُ کِ زٍلز ثزای حل هؾکالر
الشقبزی هیسَاًس ثِعَْلز «دَل چبح کٌس» زٍرًوبی ّزاطآٍر ًٍشٍئال را دیؼ
کؾیس کِ «دَل» ّوِ جب ّغز ٍلی زعز ذیلیّب ثِ ًیبسّبی اٍلیِی سًسگی
ًویرعس ،لفغِی هغبسُّب ذبلی اعز ،ثیکبری ّن  33زرفس اعز ٍ سَرم ّن
دیؼثیٌی هیؽَز کِ سب دبیبى عبل ثِ یک هیلیَى زرفس ثزعس.
ثالگًَیظ زیگز ،آرًَلس کلیٌگ ّن ثِ سَرم افغبرگغیرشِی ًٍشٍئال اؽبرُ کزز ٍ
زر سَفیف ًظزیِی هسرى دَلی ًَؽز «ایي ًظز کِ زٍلز ثِ ایي زلیل کِ دَل چبح
هیکٌس هیسَاًس ّزهمسار کِ السم زارز ّشیٌِ کٌس  ...سب سهبًی کِ زیگز ًشَاًس» ٍ ازاهِ
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زاز «5اس ًظزهي سَرم افغبرگغیرشِ زر ًٍشٍئال ًؾبى هیزّس کِ ٍلشی کؾَری ثِ
جبیی هیرعس کِ زیگز ًویسَاًس چِ دیؼ ذَاّس آهس .زرکؾَر اؽشغبل کبهل ًسارین
ٍلی زٍلز ظبّزاً ًویسَاًس ثب ّشیٌِی ثیؼسز ذَز را اس ایي هروقِ رّب کٌس .کغی
ثبیس اسهسافؼبى ًظزیِی هسرى دَلی زرثبرُی ًٍشٍئال عؤال کٌس».
هي کبرؽٌبط ًظزیِی هسرى دَلی ًیغشن ٍ زر ایيجب ّن ًویذَاّن آى را ثب
جشئیبر سَضیح ثسّن (الجشِ هیدذیزم کِ ثزاعبط همزرار هَجَز زٍلز ًویسَاًس
ّوشهبى ثب ّشیٌِ کززى دَل ذلك کٌس ٍلی ثبیس ثشَاًس ایي کبر را ثکٌس .زرٍالغ،
هسافؼبى سئَری هسرى دَلی ثِ ایي هؾکل ٍالفاًس ٍلی ایي اهز هَضَع همبلِی زیگزی
ثبیس ثبؽس.
آىچِ هیذَاّن زر ایي همبلِ ثحث کٌن همَلِی سَرم افغبرگغیرشِ اعز ٍلی
چزا سَرم افغبرگغیرشِ زر ًٍشٍئال ٍ افشٍزى ثز ػزضِی دَل ثزای هززم زٍ هَضَع
کبهالً هشفبٍر اعز.
تفاوت ونزوئال در چیست؟
هؾکل ًٍشٍئال ایي ًیغز کِ زٍلز دَل چبح کززُ اعز سب ثب آى افزاز را اعشرسام
کززُ سیزعبذز ثغبسز ٍ یب ذسهبر رفبّی ارایِ ثسّس ٍ سَعؼِی الشقبزی را ثیؼسز
کٌس .اگز ایي چٌیي ثَز زیگز ًزخ ثیکبری ثِ  33زرفس ًویرعیس کِ ّنچٌبى زر
حبل افشایؼ ثبؽسًٍ .شٍئال هؾکلی زارز کِ اهزیکب ّیچگبُ ًساؽز ٍ ًرَاّس زاؽز.
هؾکل ًٍشٍئال ایي اعز کِ ثسّی عٌگیٌی ثِ زالر اهزیکب زارز یؼٌی ثِ یک ٍاحس
دَلی کِ ًویسَاًس آى را ذَزػ چبح کٌسٍ .لشی ثبسار ًفز – ػوسُسزیي زارایی ًٍشٍئال
 رًٍك زاؽز ًٍشٍئال هیسَاًغز سؼْسار هبلی اػ را ثزآٍرزُ کٌسٍ .لی ٍلشی ثْبیًفز عمَط کزز ،زٍلز ثِ چبح ثَلیَار زعز سز سب ثب آى زر ثبسارّبی ارسی ثیيالوللی
زالر ثرززّ .ویي کِ عفشِثبساى ایي ثبسار ثْبی زالر را افشایؼ زازًس ،چبح ثیؼسز
ثَلیَار ضزٍری ؽس ٍ ثِ ّویي زلیل دَل هلی ثب کبّؼ ارسػ ؽسیس رٍثزٍ ؽس.
ایي ّوبى هؾکلی اعز کِ جوَْری ٍایوبر آلوبى ٍ سیوجبثَُ  -زٍ ًوًَِی
کالعیک سَرم افغبرگغیرشِ  -زاؽشٌس ٍ اغلت ّن سب لجل اس ثزٍس ثحزاى زرًٍشٍئال،
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ثزای عبکز کززى کغبًی کِ هَافك گغشزػ فؼبلیزّبی زٍلز ثَزًس ،ایي ًوًَِّب
ثِکبر گزفشِ هیؽس .دزٍفغَر هبیکل ّبزعَى ،الشقبززاى ثزجغشِ کِ عزفسار ًظزیِی
هسرى دَلی اعز ٍ همَلِی سَرم افغبرگغیرشِ را ّن ثِعَر جسی ثزرعی کززُ ثز
ایي ثبٍر اعز کِ فبجؼِ ثِ ایي زلیل دیؼ ًیبهسُ کِ زٍلز ثزای رًٍك الشقبز ثِ چبح
دَل زعز سزُ اعز .ثزػکظ ًظزػ ایي اعز کِ «ثِ ّز سَرم افغبرگغیرشِ کِ زر
سبرید ًگبُ هیکٌیس ،ثِ ایي زلیل دیؼ آهسُ کِ سأهیي هبلی ثسّی ذبرجی کوز دَل
هلی را ؽکغشِ اعز .هؾکل ّویؾِ اس آىجب دیؼ هیآیس کِ هحسٍزیزّبی ارسی
سهبى جٌگ هؾکل را دیؼ آٍرزُ اعز ًِ ّشیٌِّبی زٍلشی».
ًٍشٍئال ٍ ّوِی کؾَرّبئی کِ ثسّی عٌگیي ارسی زارًس کؾَرّبیی زارای حك
حبکویز ًیغشٌس .زٍلشی کِ حك حبکویز زارز هیسَاًس ثزای ثٌبی سیزعبذزّب ٍ
سَعؼِ ثِعَر هَفمیزآهیشی ثِ چبح دَل ذَز زعز ثشًس ٍ اغلت ّن چٌیي کززُاًس.
هي زر همبلِّبی هشؼسز ثب ثْزُگیزی اس ًوًَِّبی سبریری اس صادي ،چیي ،اعشزالیب ٍ
کبًبزا ایي هَضَع را ثزرعی کززُام.
اگزچِ ًٍشٍئال ثِ سثبى سکٌیکی زرگیز جٌگ ًیغز ٍلی ثِ زلیل حولِی یک
لسرر ذبرجی ثب کوجَز جسی ارس رٍثزٍ ؽسُ اعز .سحزین الشقبزی اهزیکب چٌس عبلی
ازاهِ یبفشِ اعز کِ هَجت ؽسُ سب ًٍشٍئال زعزکن  02هیلیبرز زالر سیبى ثجیٌس.
اهزیکب دظ اس کَزسبی ًبهَفك جَرج زثلیَ ثَػ ػلیِ رئیظجوَْر َّگَ چبٍس زر
 ، 0220ثسٍى ایي کِ رعوبً اػالم کٌس جٌگ ثب ًٍشٍئال را آغبس کززُ ٍ حسٍز ّفز
هیلیبرز زالر اس اهَال ًٍشٍئال را ضجظ کززُ اعز.
چبٍس ثبزرایز «اًمالة ثَلیَاری» را زر دیؼ گزفز کِ ؽبهل رفزمّبی الشقبزی ٍ
اجشوبػی ثَز کِ ثِعَر جسی هَجت کبّؼ فمز ٍ ثیغَازی زر کؾَر ؽس ٍ ثزای
هیلیَىّب سي اس ؽْزًٍساى ًٍشٍئال عغح سًسگی ٍ ثْساؽز را ثِؽسر ثْجَز ثرؾیس.
ایي رفزمّب ّنچٌیي ؽبهل هلیکززى ثرؼّبی هْوی اس الشقبز کؾَر ثَز ٍ هَجت
ؽس سب چبٍس ثِ فَرر لْزهبى هیلیَىّب ؽْزًٍس ٍ ّنسهبى زؽوي الیگبرؽی ًٍشٍال
زرثیبیس.
دظ اس هزگ چبٍس زر ً 0203یکالط هبزٍرٍ ثِ ریبعز جوَْری رعیس ٍ ٍػسُ زاز
کِ اًمالة ثَلیَاری را ازاهِ ذَاّس زاز ٍ .اذیزاً ّوبى گًَِ کِ فسام حغیي ٍ هؼوز
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لذافی دیؼ اس اٍ کززُ ثَزًس اػالم کزز کِ دظ اس اػوبل سحزینّبی الشقبزی سزاهخ،
ًٍشٍئال فزٍػ ًفز ثِ ٍاحسی ثِ غیز اس زالر را ازاهِ ذَاّس زاز.
الیَر اثزاهش ثسًبم اذیزاً ثِػٌَاى ًوبیٌسُی ٍیضُی اهزیکب زر اهَر ًٍشٍئال هٌقَة
ؽسُ اعز .اثزاهش کِ ثِػٌَاى یک ًَهحبفظِکبر (ًئَکبى) ثزجغشِ ًمؼ ًشزیکی زر
کَزسبی ؽکغزذَرزُی ثَػ زر ًٍشٍئال زر  0220زاؽز ،اس زیس ذیلیّب ثِ ذبعز
آىچِ کِ زر کؾَرّبی اهزیکبی هزکشی اًجبم زاز ٍ آىّن کشوبى لشل ػبمّب ثِزعز
جَذِّبی هزگ سحز حوبیز اهزیکب ثَز ،یک جٌبیشکبر جٌگی اعز .جبى ثَلشَى،
هؾبٍر اهٌیز هلیّ ،ن یک ًئَکبى زیگز اعز کِ هجلّغ سغییز رصین زر ًٍشٍئال اعز .زر
عی کٌفزاًظ هغجَػبسی زر  03صاًَیِ ٍ ،0204ی زفشزچِ یبززاؽشی زر زعز زاؽز
کِ رٍیؼ ًَؽشِ ؽسُ ثَز « 0222عزثبس ثِ کلوجیب» ٍ ،الجشِ هیزاًین کِ کلوجیب
ّنهزس ًٍشٍئالعز .ثسٍى سززیس جزیبى ایي اعز کِ ًئَکبىّب ثز ایي ػمیسُاًس کِ
«کبرّبی ًبسوبم زر ًٍشٍئال زارًس».
ثَلشَى حشی سظبّز ّن ًویکٌس کِ ایي کبرّب را ثزای اعشمزار «زهَکزاعی»
هیکٌٌس .اٍ ثسٍى ایي کِ عرياػ اثْبهی زاؽشِ ثبؽس ثِ فبکظ ًیَس گفز «اس ًظز
الشقبزی ثزای اهزیکب ثغیبر سفبٍر هیکٌس اگز کوذبًیّبی ًفز اهزیکبیی زر هٌبثغ
ًفشی ًٍشٍئال عزهبیِگذاری کززُ ثِ سَلیس ثذززاسًس»ّ .وبىعَر کِ ًیکغَى زرثبرُی
سبکشیکّبی اهزیکب ػلیِ حکَهز آلٌسُ زر ؽیلی هیگفز ّسف سحزینّبی الشقبزی
ٍ سْسیس جٌگی سیز ضزة گذاؽز الشقبز کؾَر اعز.
نابودی انقالب بانکی عمومی در ونزوئال
ثؼیس ًیغز کِ ایي هساذالر ثزای هغئلِای فزاسز اس ًفز ثبؽس کِ اذیزاً زر ثبسارّب
ثْبیؼ ثیؼسز دبییي آهسُ اعز .اهزیکب زیگز ًیبس ًسارز سب ثزای افشایؼ ػزضِی ًفز
ذَز کؾَری را اؽغبل کٌسّ .وبى عَر کِ زرػزاق ٍ لیجی اًجبم گزفز ،اًگیشُی زیگز
ثؼیس ًیغز سیز ضزة گزفشي اًمالة ثبًکساری ثبؽس کِ رّجزاى ًٍشٍئال آغبس کززُاًس.
ثحزاى ثبًکی  0224-0202فغبز ٍ ضؼف عبذشبری ثبًکّبی ًٍشٍئال را آؽکبر
عبذز .ثؼضی اس ثبًکّب زرگیز فؼبلیزّبی ثِؽسر ثحثثزاًگیش ثَزًس ٍ ؽوبری زیگز
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ّن عزهبیِی کبفی ًساؽشٌسّ .نچٌیي ثبًکّبیی ّن ثَزًس کِ ثِ هسیزاى ذَز
ٍامّبی کالى زازُ ثَزًس .حشی یکی اس عزهبیِگذاراى ًشَاًغز جَاة ثسّس دَلی کِ ثب
آى ثبًکّبیی را ذزیسُ ثَز اس کجب آٍرزُ اعز.
ثزذالف آىچِ کِ زر اهزیکب اسفبق افشبز زٍلز ثِ جبی ایي کِ اس کیغِی
هبلیبرزٌّسگبى ثِ کوک ثبًکساراى ثیبیس ،زٍلز ًٍشٍئال زر ّ 0224فز ثبًک را هلی
کزز کِ زر کل  00زرفس کل عذززُّبی کؾَر را زاؽشٌس .زٍلز چبٍس حسالل 01
ثبًکسار ذبعی را زعشگیز کززُ ٍ زر  02هَرز زیگز ثِ ذبعز فغبز گغشززُ زعشَر
سَلیف فبزر ؽس کِ ؽوبری اس آىّب اس کؾَر فزار کززُ ثَزًس .سب دبیبى هبرط 0200
اس  04ثبًک کِ زردبیبى ًَاهجز ٍ 0224جَز زاؽشٌس ،سٌْب  32ثبًک ثبلی هبًسُ ثَزًس.
هؤعغبر زٍلشی ًمؼ ثزجغشِای دیساکززًس ثِ عَری کِ سب هبرط  0200حسٍز 30
زرفس اس کل زاراییّبی ثبًکی را زراذشیبر زاؽشٌس زرحبلی کِ عْن هؤعغبر ذبرجی
سٌْب  0330زرفس اس زاراییّب ثَز.
ثب ٍجَز عزٍفسای هغجَػبر ،زر  0202چبٍس ایي سقوین ؽجبػبًِ را گزفز ٍ
لبًًَی گذارًس کِ ثزآى اعبط فٌؼز ثبًکساری ثرؾی اس «ذسهبر ػوَهی» ؽس.
ثزاعبط ایي لبًَى  0زرفس اس عَز ذبلـ ثبًکّب ثبیس فزف سأهیي هبلی دزٍصُّبی
ؽَراّبی ؽْزی ثؾَز کِ اس عَی ؽَراّب ٍ کوًَشِّب عزحریشی ٍ ثِ ًفغ آًْب اجزا
هیؽَز .زٍلز ًٍشٍئال زر سرقیـ اػشجبرار ثِ ثرؼّبی زارای ارجحیز ّن هساذلِ
کزز ٍ ثِ عَر رٍسافشًٍی حشی زر فؼبلیزّبی هؤعغبر هبلی ثرؼ ذقَفی ّن ٍارز
ؽس .ثزاعبط لبًَى حسٍز ًیوی اس اػشجبرار ثبًکّب زر ًٍشٍئال ثبیس ثِ حَسُّبیی چَى
ٍاحسّبی کَچک ٍ ثرؼ کؾبٍرسی اذشقبؿ یبثس.
راؽل ثَسزٍیس زر همبلِ ای کِ زر  0200سحز ػٌَاى «ًٍشٍئال عْن اججبری ثبًکّب
زر فؼبلیزّب ی اجشوبػی را افشایؼ زاز ٍلی زراهزیکب ٍ ارٍدب ایي چٌیي ًویکٌٌس»
هشذکز ؽس کِ زٍلز ًٍشٍئال اس ثبًکّب هیذَاّس کِ زیي ذَز را ثِ جبهؼِ دظ
ثسٌّس .هغکي ثِ فَرر یک حك زر لبًَى اعبعی زرآهس ٍ ثبًکّب هَظف ؽسًس کِ
 00زرفس اس زرآهسّبی ذَز را ثزای اجزای ایي حك سرقیـ زٌّسّ .سف
اػالمؽسُی ثزًبهِی «هأهَریز ثشرگ زر حَسُی هغکي» ایي ثَز کِ لجل اس ،0204
عبذز  032هیلیَى ٍاحس هغکي رایگبى ثزای ذبًَارّبی کنزرآهس اًجبم ثگیززّ .سف
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ایجبز یک ًظبم ثبًکساری اجشوبػی ثَز کِ زر ذسهز سَعؼِی جبهؼِ ثبؽس ًِ ایي کِ
سٌْب ثِ ایي فکز ثبؽس کِ چِگًَِ ثزٍر را اس کؾَر سّکؾی کٌس .ثِ گفشِی ثَسزٍیس،
«ًٍشٍئالئیّب ًیکثرز اًس کِ زٍلشی زارًس کِ زرهمبیغِ ثب راحشی ثبًکسارّب ٍ
الثیایغزّب ،ثزایؼ کیفیز سًسگی هززم ػوسُ اعز .اگز ثحزاى هبلی  0224سٌْب یک
ًکشِ را رٍؽي کززُ ثبؽس ایي اعز کِ ًظبم عزهبیِزاری ًویسَاًس ذَزػ را سٌظین
کٌس ٍ ایيجبعز کِ زٍلزّبی دیؾزٍ ٍ لبًَى گذاریّبیؽبى هغزح هیؽًَس ٍ
اّویز هییبثٌس ٍ .ایي جب زلیمبً ّوبى جبیی اعز کِ زر اهزیکب ؽبذِی دیؾزٍ حشة
زهَکزار ٍارز هیؽَز ٍ چزا عزح اٍکبسیَ کَرسش زرهغجَػبر ثب ّوبى عزٍفسایی
رٍثزٍؽسُ اعز کِ زر ًٍشٍئال ؽبّس ثَزُاین».
افل یکن ثرؼ  3لبًَى اعبعی ثِ کٌگزُ لسرر هیزّس کِ ػزضِی دَل هلی را
ایجبز کٌس .کٌگزُ ثبیس اس ایي لسرر اعشفبزُ کٌس .کبر کلیسی ثزای ثزلزاری حبکویز
هلی هبى ایي اعز کِ حك سکثیز دَل هلی را ثبیس اس ًظبم ثبًکساری سجبری کِ ّیچ
گًَِ هغئَلیز ػوَهی – ثِ غیز اس ثیؾیٌِ کززى عَز ثزای عْبمزاراى ذَز را ثِ
رعویز ًویؽٌبعس  -دظ ثگیزین .دَل ذلك ؽسُ اس عَی ثبًکّب ثب اػشوبز ػوَهی ٍ
اػشجبر ایبالر هشحسُ ،اس جولِ ًظبم ثیوِی عذززُّب اس عَی زٍلز فسرال ،زعشزعی
ثِ ٍامزّی فسرال رسرٍ ٍ ،کوکّبی هبلی ٍلشی کِ ثبًکّب گزفشبر هبلی دیسا هی کٌٌس،
سساٍم هییبثس .اگز هب هززم اس دَلی حوبیز هیکٌین ،ایي دَل ثبیس اس عَی کغبًی کِ
اس عَی هززم آسازاًِ اًشربة هیؽًَس ،ذلك ؽَز ٍ سکبثز یبثس .ایي رٍسّب زٍلز
ثِکفبیز ًوبیٌسُی هززم ًیغز .ثِ ّویي ذبعز زر ٍّلِی ًرغز هب ثبیس زٍلز را
دظ ثگیزین .ذَؽجرشبًِ ایي زلیمب کبریغز کِ اکبسیَ کَرسش ٍ ّوکبراًؼ زر گٌگزُ
هی کَؽٌس اًجبم ثسٌّس.
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