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پس از پیروزی مخالفان دولت در انتخابات پارلمان ملی ونزوئال در مارس ۲۰۱۵ 
کشور دستخوش ناآرامی های داخلی متعدد بوده است. انسداد سیاسی،  تاکنون این 
بحران شدید اقتصادی و سیاست های ایاالت متحده از جمله مهم ترین زمینه های این 
که  ناآرامی ها به شمار می آیند. حاکمیت در این کشور عماًل دو پاره شده و در عین حال 
دولت قدرت قانونی را در اختیار دارد، مخالفان آن در مجلس نمایندگان متمرکز شده اند و 

خواستار عزل رئیس جمهور هستند.

کدام از این دو قطب، علیه قطب مقابل،  که هر  این شکاف به گونه ای است 
کشور،  تظاهرات خیابانی برگزار می کند و مخالفان با اعتصاب در بخش های مختلف 
تالش می کنند دولت را فلج کنند. در ساختار سیاسی رئیس جمهور مدت هاست مصوبات 
پارلمان را امضا نکرده و در مقابل پارلمان نیز به عزل رئیس جمهور رأی داده است. اواسط 
ماه پایانی سال ۲۰۱۶ میالدی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای نسبت به وقوع انقالب 
رنگی و سقوط دولت قانونی ونزوئال، ابراز نگرانی کرده است.]۱[ این هشدار در شرایطی 
کراتی قرار دارند که تنها راه حل صلح آمیز قابل  بیان  شده که دولت و مخالفان در روند مذا

تصور برای این بحران سیاسی- اقتصادی است.

کاربرد ترکیبی از روش های مبارزاتی  در یک تعریف، انقالب رنگی عبارت است 
غیر خشن و فشار توده ای سازمان یافته از طریق اعتراض های مدنی و یا تحصن گسترده 
کره و پیشبرد مرحله ای اهداف  اطالق می شود که در عین حال بر آمادگی به گفتگو، مذا
گل ها بر این رویدادها به استفاده مخالفان از  کید دارد. دلیل اطالق نام رنگ ها و  تأ
یک رنگ و یا گل خاص به عنوان نماد مخالفت خود با رژیم حاکم باز می گردد.]۲[ این 
کشورهای اروپای  گسترده اولین بار در اطالق به موجی از انقالب ها در  اصطالح به طور 
شرقی به کار رفته و پس از آن برای توضیح رویدادهای مشابه، اغماضا مورد استفاده قرار 

گرفته است.
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نوع تحوالت اخیر در کشورهای چپ گرای آمریکای التین را می توان ذیل عنوان 
التین،  آمریکای  در  راست  گیری  قدرت  مسیر  در  مرتبط  رخدادهای  از  مجموعه ای 
گیری  که باعث تضعیف احزاب چپ و متقاباًل قدرت  مورد تحلیل قرار داد. تحوالتی 
راست گرایان شده اند. طی ماه های پایانی سال گذشته میالدی در برزیل چپ گرایان در 
انتخابات شورای شهر، شکست خوردند و بخش زیادی از قدرت خود را از دست دادند. 
همچنین رئیس جمهور چپ گرای این کشور از سوی پارلمان استیضاح و برکنار شد.]۳[ در 
کمتر از یک سال، رأی دهندگان در آرژانتین جنبش چپ گرا را برکنار کردند و در پرو، یک 
بانک دار سابق به عنوان نماد قدرت گیری راست گرایان به ریاست جمهوری رسید. با این 
که همه این تحوالت نشانه هایی از انقالب های رنگی در اروپای شرقی را در خود  حال 
دارند، اما تحوالت ونزوئال از همپوشانی بسیار بیشتری با این نوع از تغییر رژیم، برخوردار 

است.

 

تولد بحران در ونزوئال
به فاصله کوتاهی پس از آنکه مادورو قدرت را به دست گرفت، سوسیالیست های 
حاکم در ونزوئال نه تنها رهبر الهام بخش خود را از دست داده بودند، بلکه با کاهش شدید 
قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شدند. این رخداد با تشدید تحریم های واشنگتن 
علیه کاراکاس همراه بود و شرایط را علیه انقالب بولیواری در این کشور تغییر داد. تشدید 
گزارش های متعدد از تورم سرسام آور، بیکاری از هم  که با  بحران اقتصادی در ونزوئال 
کمبود محسوس مواد غذایی و دارو و غارت ناشی از فقر همراه بوده است،  گسیخته، 

مهم ترین عامل تضعیف دولت در این کشور به حساب می آید.
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کاهش قیمت نفت بر  که  گسترده ای است   نکته مهم در اینجا تأثیر شدید و 
اقتصاد این کشور، گذاشته است. ونزوئال تنها کشور تک محصولی وابسته به نفت نیست 
که با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده است؛ اما عمق و گستره آسیب های ایجاد 
شده در اقتصاد این کشور، با هیچ یک از دیگر صادرکنندگان نفت، قابل مقایسه نیست.

]۴[غرب گرایان و به تبع آن مجلس، دولت را مسئول اصلی وضعیت موجود می دانند.

 این موضع از یک سو برنامه های سوسیالیستی دولت چاوز را مورد نقد قرار می دهد 
و از سوی دیگر اعضای دولت و وابستگان حزب حاکم را به فساد متهم می کنند. در مقابل 
دولت مادورو و حامیانش، سیاست های آمریکا و نفوذ اقتصادی حامیان غرب گرایی را 
مقصر اصلی این وضعیت معرفی می کنند.]۵[ سوسیالیست ها احزاب دست راستی را متهم 
می کنند که با استفاده از نفوذ خود در اقتصاد، در پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت، 
کنند. مخالفان دولت از دوران  کرده اند تا بتوانند در جامعه نارضایتی ایجاد  کارشکنی 
انتخابات ۲۰۱۵ تاکنون بارها حامیان خود را به تجمع های خیابانی و اعتصاب های 
صنفی دعوت کرده اند. این اقدامات پس از رأی پارلمان به عزل رئیس جمهور، تشدید 

شده است. 

برقراری  با  تا  کرده  تالش  دولت  مقابل  در 
در  تظاهرات  برگزاری  مانع  آمد  و  رفت  منع  مقررات 
خیابان ها شود. با این حال حزب سوسیالیست حاکم 
که همچنان از پایگاه مردمی قابل توجهی برخوردار 
است، بارها حامیان خود را به تظاهرات دعوت کرده 
است و مادورو به عنوان رئیس جمهور در بسیاری از 

این تجمع ها حضور داشته است.

 

کشورهای  در  اخیر  تحوالت  نوع 
چپ گرای آمریکای التین را می توان 
ذیل عنوان مجموعه ای از رخدادهای 
راست  گیری  در مسیر قدرت  مرتبط 
در آمریکای التین، مورد تحلیل قرار 
تضعیف  باعث  که  تحوالتی  داد. 
گیری  قدرت  متقاباًل  و  چپ  احزاب 

راست گرایان شده اند.
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نشانه های انقالب رنگی
این تجمع ها در برخی موارد با خشونت همراه بوده و دو گروه با یکدیگر یا نیروهای 
امنیتی و انتظامی درگیر شده اند. این خشونت ها تنها در یکی از موارد به کشته و زخمی 
شدن ۱۲۰ نفر منجر شده است که بیشتر آن ها از مخالفان دولت بوده اند. بن بست سیاسی 
در ونزوئال رقابت برای قدرت را به خیابان های این کشور کشانده است و نیروهای سیاسی 
در طول دو سال گذشته تالش کرده اند از طریق نمایش قدرت خیابانی، رقبای خود را وادار 
به عقب نشینی کنند. این قبیل تحوالت باعث شده تا روند قدرت گیری راست گرایان 
در ونزوئال بیشترین نزدیکی را با سلف خود در اروپای شرقی داشته باشد. در مرحله اول 
مخالفان دولت موفق شدند بیش از دوسوم کرسی های مجلس ملی را از آن خود کنند. 
پس از این پیروزی روند موضع گیری ها و مصوبات در مجلس به گونه ای پیش رفت که 
عماًل همکاری میان دو قوه مجریه و مقننه به حالت تعلیق درآمد. این در حالی بود که 

دولت مادورو بدون مقاومت نتایج انتخابات مارس ۲۰۱۵ را پذیرفته بود.

عالوه بر این مخالفان با مطالبه برکناری نیکوالس مادورو اقدام به جمع آوری 
کرده اند. این امضاها برای طوماری  حد نصاب ۴ میلیون امضا برای برگزاری رفراندوم 
جمع آوری شده است که مطابق قانون اساسی در این کشور، دولت را ملزم به برگزاری 

همه پرسی، برای تداوم حضور در قدرت می کند.

 پس از آنکه روند جمع آوری امضاها از سوی 
شورای ملی انتخابات، مورد سؤال قرار گرفت و اجرای 
آن متوقف شد، پارلمان ضمن متهم کردن این شورا به 
حمایت از حزب حاکم، به عدم صالحیت رئیس جمهور 

رأی داد و ادامه فعالیت او را غیرقانونی اعالم کرد. 

محصولی  تک  کشور  تنها  ونزوئال 
که با بحران  وابسته به نفت نیست 
کاهش قیمت نفت مواجه شده است؛ 
گستره آسیب های ایجاد  اما عمق و 
شده در اقتصاد این کشور، با هیچ یک 
قابل  نفت،  صادرکنندگان  دیگر  از 

مقایسه نیست.
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رخدادی که با تظاهرات گسترده ضد دولتی در شهرهای مختلف ونزوئال همراه 
کردند. به طور مثال در  گسترده دعوت  بود و غرب گرایان حامیان خود را به اعتصابات 
کتبر سال گذشته میالدی، مخالفان دولت طی بیانه ای از مردم ونزوئال خواستند تا برای  ا
کرات سیاسی ادامه داده اند و  ۱۲ ساعت دست از کار بکشند. مخالفان همچنین به مذا
کرات از حمایت  کنند. این مذا تالش می کنند تا رئیس جمهور را وادار به اعطای امتیاز 
گر چه دولت تاکنون با توجه به پایگاه نسبی مردمی و  روسیه و آمریکا برخوردار است. ا
در اختیار داشتن نهادهای حساس، توانسته در برابر مخالفان مقاومت کند، اما توسعه 
نافرمانی مدنی و وقوع انقالب رنگی در ونزوئال، رخدادی محتمل ارزیابی می شود. در این 

میان ایاالت متحده نقش فعالی در تقویت موضع احزاب دست راستی ایفا کرده است.

 

آمریکا و انقالب بولیواری در ونزوئال
تحوالت موسوم به انقالب رنگی در اروپای شرقی به سرعت از سوی آمریکا و 
متحدان اروپایی این کشور به رسمیت شناخته شد. برخوردی که پیش از این در دوران 
جنگ سرد و کودتاهای آن دوران، علیه حکومت های ملی و چپ، سابقه داشته است. در 
نتیجه وابستگی به ایاالت متحده و غرب به عنوان یکی از ویژگی های انقالب های رنگی 

مورد توجه قرار گرفته است.

همچون دیگر مناطق جهان، در آمریکای التین، 
عنوان  به  همواره  سفید  کاخ  نگاه  از  چپ  جنبش های 
تهدید نگریسته شده اند و احزاب راست گرا، حتی وقتی 
با سیاست های اعالمی واشنگتن همخوانی نداشته اند، 

مورد حمایت قرار گرفته اند و سوسیالیست های حاکم در

به  مادورو،  جمهوری  ریاست 
عنوان میراث انقالب چاوز شناخته 
می شود و سیاست های آن معمواًل 
منطقه  در  آمریکا  منافع  خالف  بر 

قابل ارزیابی است.
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 ونزوئال از جمله مهم ترین نگرانی های آمریکا طی سال های اخیر بوده اند. انقالب بولیواری 
به رهبری هوگو چاوز و با آرمان های سوسیالیستی علیه نفوذ آمریکا در منطقه آمریکای 
التین شکل گرفت و دشمنان داخلی اش همواره مورد حمایت کاخ سفید قرار داشته اند.

]۶[

و  می شود  شناخته  چاوز  انقالب  میراث  عنوان  به  مادورو،  جمهوری  ریاست 
سیاست های آن معمواًل بر خالف منافع آمریکا در منطقه قابل ارزیابی است. از همین منظر 
آمریکا همواره یکی از عوامل عمده بروز بحران در این کشور دانسته شده است. در طول 
مدت اعتراضات سیاست مداران آمریکایی در سنا و کاخ سفید دولت مادورو را به نقض 
کرده اند و خواستار توقف برخورد با تظاهرات در خیابان ها شده اند.  حقوق بشر متهم 
حامیان دولت معتقدند سفارت آمریکا در تشدید ناآرامی ها دخالت دارد. نیکوالس مادورو 
نیز بارها آمریکا و متحدان داخلی این کشور را به عنوان عامالن اصلی بحران معرفی کرده 
کرده است: »رئیس  است. به طور مثال او در یک سخنرانی در آذرماه امسال، تصریح 
جمهور ایاالت متحده امریکا به روند اصالحات پولی در ونزوئال حمله می کند و می خواهد 
مردم ونزوئال ارز و پول کافی در دسترس نداشته باشند. در نتیجه مجموعه ای از اعتراضات 

با هدف ایجاد کودتا در کشور آغاز شود.«]۷[

 

پیامدهای سقوط انقالب بولیواری
پازل سقوط دولت های چپ گرا در آمریکای التین، 
این  می گرداند.  باز  آن  به  دوباره  را  آمریکا  خلوت  حیات 
که می تواند به عنوان پیامد  گزاره ای است  مطمئن ترین 

سقوط سوسیالیست ها در ونزوئال بیان شود.

چپ گرا  دولت های  سقوط  پازل 
آمریکای التین، حیات خلوت  در 
آمریکا را دوباره به آن باز می گرداند. 
است  گزاره ای  مطمئن ترین  این 
که می تواند به عنوان پیامد سقوط 
بیان  ونزوئال  در  سوسیالیست ها 

شود.
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 ونزوئال اکنون مهم ترین کشور در آمریکای التین است که منتقد سیاست های 
کاخ سفید به حساب می آید. بروز انقالب رنگی و سقوط دولت مادورو تغییری اساسی در 
این موضع  گیری ایجاد می کند. عالوه بر این دیگر سیاست های حزب حاکم به ویژه در 
که در شرایط وخیمی قرار دارد  گرفت. اقتصاد ونزوئال  اقتصاد مورد بازنگری قرار خواهد 
بیش از گذشته به آمریکا وابسته خواهد شد. دولتی که پس از انقالب قدرت را در کاراکاس 
در دست می گیرد باید بتواند بیشترین کمک خارجی را برای احیای اقتصاد ورشکسته این 
کشور جذب کند و این می تواند به معنای بازگشت تمام عیار سرمایه داری ایاالت متحده 

به ونزوئال تعبیر شود.

قدرت گیری راست گرایان با انقالب، ممکن است به سرکوب گسترده گروه های 
چپ گرا منجر شود. سوسیالیست ها از ۱۹۹۹ میالدی تاکنون بیش از ۱۷ سال است که در 
مسند قدرت قرار دارند و جابجایی پیش از موعد قدرت، امنیت را بیش از اکنون در این 
کشور تضعیف خواهد کرد. سقوط مادورو هم چنین نفوذ روسیه، چین و ج.ا.ایران را در 
آمریکای التین به شدت تضعیف می کند. این کشورها در دوران قدرت چاوز و جانشینش، 
گذاری های  اقتصادی و سیاسی ونزوئال محسوب می شدند و سرمایه  شرکای اصلی 
گسترده ای در این کشور انجام داده اند. این سرمایه  گذاری ها اگرچه در بسیاری از موارد، 
متأثر از بحران اقتصادی، متوقف شده اند، با سقوط دولت ضد امپریالیستی مادورو، با 

ابهام بیشتری مواجه می شوند.
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جمع بندی
مخالفان دولت یا احزاب دست راستی در ونزوئال از مسیرهای مختلف رسمی و 
غیر رسمی برای دستیابی به هدف خود تالش می کنند. خواسته آن ها اتمام زودهنگام 
دوران ریاست جمهوری نیکوالس مادورو، رئیس جمهور این کشور است. او قانونا باید 
که مورد حمایت  تا سال ۲۰۱۹ میالدی قدرت را در اختیار داشته باشد. مخالفان دولت 
آمریکا قرار دارند تاکنون توانسته اند پارلمان این کشور را در اختیار بگیرند و راهپیمایی های 
گسترده ای علیه دولت برگزار کنند. شیوه مبارزه غرب گرایان و تالش آن ها برای گسترش 
تاکتیک نافرمانی مدنی از سوی شهروندان، باعث شده تا وزارت خارجه روسیه نسبت 
به پیگیری یک انقالب رنگی از سوی راست گرایان، هشدار دهد. وقوع چنین رخدادی 
منطقه آمریکای التین را بیش از پیش تحت نفوذ ایاالت متحده قرار می دهد و جریان های 
چپ گرا و ضد امپریالیستی را در آمریکای التین به شدت تضعیف خواهد کرد. سقوط دولت 
در ونزوئال همچنین نفوذ قدرت های رقیب آمریکا در منطقه را به طور چشمگیری کاهش 

می دهد.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

که  به گونه ایست  ونزوئال  در  اقتصادی  و  سیاسی  بحران  روند 
احتمال تغییر رژیم به شیوه انقالب های رنگی در اروپای شرقی، 
از هر زمان دیگری پررنگ تر است. این رخداد، تضعیف شدید 
احزاب چپ و متحدان فرامنطقه ای آن ها در آمریکای التین و 

توسعه منافع و نفوذ ایاالت متحده را در پی خواهد داشت.


