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    : نمونه ونزوئاليمال سمياليامپر

  ترجمه: حسام مناهجي-1جك راسموس

  

پنس، معاون  كيهفته ما نيشده است. ا كينزد اريبس انشيمتحده و حام االتيتهاجم به ونزوئال توسط ا زمان

 ني). هدف او ابالغ واپسرياخ يهابار در هفته نيپنجم يسفر كرد(برا ايبه كلمب گريبار د كايجمهور امر سيرئ

 ميژر رييتغ يبود تا در تدارك گام بعد اشيابتيو متحدان ن كايمستقر در محل امر يروهايها به ندستورالعمل

 باشند. 

 يداهايحزب دمكرات و كاند يمقام رده باال نيجمهور سابق و چند سيباراك اوباما، رئ انهيگرا تيحما هيانيب در

مادورا  ميو تهاجم وجود داشت و در آن به رژ ميرژ ريياز چراغ سبز نشان دادن به تغ يها هم شواهد آشكارآن

 ني. رخدادها از اكنديم تيحما ميرژ رييو تغ تهاجمها گرا دادند كه حزب دمكرات از حمله شده بود. آن ماًيمستق

 قاتيحقت ژهير، بازپرس ودرست همزمان با منتشر شدن گزارش (رابرت) مول ديخواهد گرفت. شا يشتريپس شتاب ب

 .در انتخابات هيدر پرونده دخالت روس

صحنه  گريبار د كاراننومحافظه نكهيها مشخص بود. آن هم اماه يصحنه واضح است، همان طور كه برا پشت

 يحكومت ميرژ رييتغ يدر سودا يگريجنگ د يرا به سو كايمتحده هستند و امر االتيا يخارج استيگردان س

 .دهنديسوق م يخارج

    متحده به طور خالصه تااليا ياستراتژ

تحت  ليرزب-و ونزوئال ايكلمب-در مرز وئزوئال يجنگ گاهيپا جادي: اشوديم ترانيروز به روز ع كايامر ينئوكان راهبرد

ر هم از مرز بگذرند. مستق كايامر يابتيجنگ ن يروهايها، نبشر دوستانه تا به همراه كمك يهاكمك ارسالپوشش 

ه به رخن يكه برا ييدر جا ا،يو كلمب ليدر مرز ونزوئال با برز ستدر يجنگ يهاو ساز و برگ استمدارانيكردن س

ا استان به استان ت يشرويسازوكار به صورت پ نياست. تكرار ا انيدر جر يمشابه فراوان يهاخاك ونزوئال تالش

فرماندهان  زچند نفر ا اي كيموضع بدهند و  ريياز ارتش ونزوئال تغ ييسد كه واحدهابر يينفوذ قدم به قدم به جا نيا

دولت  كيكنند.  سيرا در كنار مرز تأس يدولت مواز قيطر نيتا از ا وندنديبپ كايارتش متقاعد شوند كه به امر

 هيكه عل يها به عنوان مردم ونزوئالرسانه يشده و با تردست جاديدر داخل كشور ا يقدرت مواز كيموقت و 

با استفاده از  يابتيجنگ ن يروهايها ناست كه آن يحالدر نيا شود،ياند جا زده مكرده اميحكومت مادورا ق
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ط توس»  تحت اشغال«مناطق  بههستند كه اخبار حمالتشان  يگرانيو د انيفرصت طلب، نظام استمدارانيس

 .شوديها پوشش داده مرسانه

اقتصاد،  خود در تيرياست كه حكومت مادورا با سوءمد نيا ميرژ رييتهاجم و تغ يبرا كيدئولوژيا هيتوج نيترياصل

در حمله  خواهانيها به ترامپ و جمهوردمكرات وستنيمردم را به شدت به ورطه فقر و فالكت انداخته است. با پ

اند تهگرف يرا پ يخط واحد ،يدست راست يهارسانه يپاده هممتح االتيا براليل ياصل انيجر يهابه ونزوئال، رسانه

ها با تهاجم را كمرنگ سازند. آغاز شده، مخالفت يينها ياز جمله نظام شيپ يگريكه هنوز جنگ د يتا در حال

درت مادورا در ق يدر ونزوئال برگزار شد و موجب ابقا شيسال پ كيكه كمتر از  يكيهمان طور كه انتخابات دمكرات

ها همچنان سست است و متقاعد كننده آن هاتينبود، توج» خواست و اراده مردم«ها نشان دهنده آن دياز د ،شد

ل و پو يدر نابود يكه نقش محور يو تحركات كايامر يهااستيوجه از نقش س چيها به هآن ن،ي. عالوه بر استين

 اقتصاد مورد يساز ثباتيب يكه برا يايالمخصوصاً اقدامات م ،آورندينم انياقتصاد ونزوئال داشت سخن به م

 مانده است.  دهياستفاده قرار گرفت، ناد

    : نمونه ونزوئاليمال سمياليامپر

تا  رديگيبهره م ياز اقدامات مال 21در قرن  كايامر سميالياست كه چطور امپر يكينمونه كالس ،امروز يونزوئال

خارج  يمستقل ريو به دنبال مس سر باز زند كايامر يجهان يبا امپراتور يكه جرئت كرده از همراه يدولت و كشور

 باشد را ُخرد كند. كايرام يامپراتور يروابط اقتصاد و مال دهيچياز شبكه در هم پ

ه نقش در ونزوئال ب ميرژ رييرساندن به تغ ياريو با هدف  شوديموفق م كايامر »يمال سمياليامپر«جا است كه  نيا

 .دهديخود ادامه م

 ياقتصاد يامپراتور يدالر مركز اصل يعنيكشور  نيمسلط است، ارز ا يهژمون كايآمر يدارهيكه سرما يجهان در

. شوديجهان استفاده م يبانك ريارز ذخا نيتجارت و همچن يمتحده خواهد بود. دالر به عنوان ارز جهان االتيا

از كاالها مانند نفت  ي. برخشوديدالر انجام م ادرصد داد و ستد در جهان اعم از صادرات و واردات ب 85از  شيب

ز خود زدن ار ونديشروع به پ يشتريب يكشورها راًي. اخشوندينفت عمالً تنها با دالر انجام م يو معامالت آت يجهان

ارز  يحتكشورها  يارز كشورشان در معامالت استفاده شود. برخپا با تا دالر هم دهندياند و اجازه مبا دالر كرده

و روز به روز هم  كنندياستفاده م يبه عنوان ارز داخل كاياند و اكنون تنها از دالر امرخود را حذف كرده يمل

و بانك مركزي شان هم دنباله رو بانك  كننديخود را به دالر منتشر م ياوراق قرضه داخل يشتريب يكشورها

دهد كه  يكاهش م اي شيمتحده را افزا االتياست كه نرخ بهره ا نيا 2سياست ذخيره فدرالركزي امريكا است. م
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 حتي اگر افزايش نرخ ،روي امريكا هستنددنبالهها آن شود. يم كايدالر آمر باال و پايين شدنبه نوبه خود موجب 

ا رركود اقتصادي و بيكاري گسترده و  خودشان باشدافزايش نرخ بهره در كشور بهره در ايالت متحده به معناي 

  .است آنو اقتصاد  امپراتوري امريكااين ها همه نمونه هايي از ادغام مالي رو به رشد با  .تشديد كند

حتي كشورهايي كه ارز ملي خود را حفظ  براي تجارت جهاني و ذخاير ارزي مورد استفاده قرار گرفت،از زماني كه 

، 3هر گاه كه ارزش دالر به سبب تغييرات سياست پولي  گيرند.كامالً تحت سلطه دالر امريكا قرار ميكنند هم مي

ارزش پول ساير در واقع،  ،رودفشارهاي تورمي در اياالت متحده و حتي تغييرات ميزان عرضه و تقاضا باال مي

ا در جهان قرن بيست و يكم عمل براي امپراتوري امريكاينجاست كه نرخ جهاني ارز  كند.كشورها سقوط مي

ژاپن  نتر ِيساير ارزها مانند پوند انگليس، يورو و در مرتبه پايين تجارت و ذخاير است. ارزِ ،كند، جايي كه دالرمي

به كار رفته و سهم ناچيزي دارند و  هنوز براي معامالت و استفاده به عنوان ذخيره ارزي بسيار كمترو يوآن چين 

مريكا هاي اصلي امپراتوري اكه بتوانند در آينده نزديك، جايگزين دالر، يكي از ستون رسدنظر ميبسيار بعيد به 

  شوند.

فروپاشي يك ارز به اين معناست كه قيمت كاالهاي  امريكا توانايي مهندسي كردن سقوط ارز يك كشور را دارد.

توان به دست آورد، مانند داروها، از راه واردات مي به ويژه آن كاالهايي را كه تنها .يابدوارداتي به سرعت افزايش مي

باالرفتن تورم كاالهاي  و غيره. براي صنايع داخلي حياتي هستندكه  4كاالهاي واسطه تجاريمواد غذايي ضروري، 

االها كشود زيرا كمبود منابع مقرون به صرفه، باعث كاهش توليد كسب و كارهاي داخلي ميوارداتي به دنبال خود 

در نتيجه افزايش تورم ناشي از سقوط  آيد.قطعات را به همراه دارد و تعديل گسترده نيرو هم به دنبال آن ميو 

ر به طو كند و متعاقب آن اقتصادها و قدرت خريد سقوط ميدستمزد ارزش پول، هم ارز با افزايش بيكاري است. 

  پاشد. فرو مي كلي

رفي بيكاري ناشي از كمبود مواد اوليه ط، تورم و كاهش توليد داخلي و از وارداتي ضروري ود گسترده كاالهايبكم

احزاب و  رود.ها از دولت از دست ميكند و حمايتو تورم دست به دست هم داده و نارضايتي اجتماعي ايجاد مي

هبران است و و فساد رها در اقتصاد ريتيزنند كه اين مشكالت به خاطر سوءمدجا جار مي هاي مخالف همهگروه

اما به طور واضح قابل رديابي است كه بحران اقتصادي  هاي سوسياليستي است.يا به طور كلي، نتيجه سياست

اشي كه فروپامريكا دارد امپرياليسم  هاي مهندسي شده ها) ريشه در سياست(كمبودها، تورم، توليدات و بيكاري

                                                             

 فيل تعرو کل عرضٔه پو -پول قرض گرفت  توانیکه بر اساس آن م یمتيق یعني -نرخ بھره در اقتصاد کشور  نيرابطه ب یبر مبنا یپول استيس٣ 
تورم، نرخ  ،یمانند رشد اقتصاد یتا بر موارد ديجویموارد بھره م نيا یھر دو اي کيجھت کنترل  یمتنوع یاز ابزارھا یپول استي. سشودیم

ه مند و متصل بطور نظامناشر پول به یبانکھا نکهيا ايکشور انحصار نشر پول وجود دارد  کيکه در  یطيبگذارد.در شرا ريتأث یکاريارز و ب
   یپول استيبه اھداف س یابينرخ بھره را به منظور دست نيدر عرضٔه پول و بنابرا رييتغ يیتوانا یمقامات پول کنند،یم تيفعال یبانک مرکز

  .دارند

  .م-بدنه خودرو ديتول یبرا یمثال استفاده از ورقه فو@د یبرا شود،یاستفاده م گريد یکا@ ديکه از آن به منظور تول يیواسطه کا@ یکا@٤ 
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 ،ادغام اقتصادي كشور در امپراتوري اقتصاد جهاني امريكام و تغيير رژي براياي اقتصادي را به عنوان پيش زمينه

  در نظر دارد.

ود شطراحي ميكه  يك مجموعه اقدامات  براي فروپاشي ارز يك كشور وجود دارد.هاي بسياري پيش پاي امريكا راه

در  كايارزش دالر آمر شيكمبود دالر باعث افزا تا منجر به كمبود شديد دالر در اقتصاد كشور مورد هدف شود.

ها پيش مهندسي ها از مدتامريكايي انجامد.ميبه كاهش ارزش پول كشور  متعاقباًشود كه يهدف م مورد اقتصاد

 فروپاشي ارز ونزوئال را آغاز كرده بودند. در ابتدا باعث شدند كه دالر به خارج از كشور فرستاده شود و در وهله دوم

 اي ترتيب دادند.براي عدم دسترسي ونزوئال به دالر از خارج كشور اقدامات پيشگيرانه

ت كه در ونزوئال فعاليبود   ايهاي امريكاييشركتروي بر  فشار  ،سياست امريكا دست كم در چند سال گذشته 

د در ساير نقاط جهان خو 5هاي تابعهو يا به شركت انندتا دالرهاي خود را به ميهن بازگرد ادندداقتصادي انجام مي

سياست امريكا همچنين تبليغ و تشويق  انتقال دهند و يا اينكه ونزوئال را ترك كنند و دالرهاي خود را هم ببرند.

 با دهمتح اياالت كه جاييثروتمندان ونزوئال به خارج كردن دالرهايشان از كشور و سرمايه گذاري در كلمبيا بود. 

 شويقت همچين ونزوئاليي داران سرمايه برپا كرده است. آنالين گذاري سرمايه شركت يك كلمبيا، دولت مكاريه

ها در حالي كه دالرهايشان را به همراه و يا بسياري از آن بفرستند ميامي هايبانك به را خود پول كه شدندمي

مانده دالرهاي باقي ارزش، ونزوئال از دالر خروجهايشان را به دالر تبديل كنند. 6دارند به آنجا بروند و يا اينكه بوليوار

  را در بازار سياه افزايش داده و سبب شده كه ارزش بوليوار كاهش بيشتري هم داشته باشد.

رهاي بازار دالكرد تا ماتع دستيابي ونزوئال به ميامپريالسم امريكا  ي كههايتالشدر برابر  با اين حال اين اقدامات،

   .گذاشتثمر ميكشور را بيدالر از اقتصاد  خروجبراي جبران ي ونزوئال هاكوششناچيز بود. امريكا  جهاني شود

هاي امريكا و يا ساير كشورهاي جهان به قرض دادن دالر توسط بانكاز تا  دادل، امريكا اقداماتي انجام ميبراي مثا

 ،ق قرضه ونزوئال را ضمانت كننداو يا اور ردهكه در تأمين اوراق بهادار مشاركت كو اجازه ندهد ونزوئال ممانعت كند 

 و دولت هاي بانكي و اوراق قرضه قطع شدبنابراين وام شد.صورت اجازه ارزآوري به اين كشور داده ميچون در اين 

  منابع جايگزين دالر محروم شد. دسترسي به  از 

و   هاي بيشتر، كاهش توليدات، افزايش بيكاريدالر، سقوط بيشتر بوليوار را به همراه داشت. كمبود كمبود بيشترِ

  نارضايتي بيشتر.در نهايت ....
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ها عليه كشورهايي است كه بخواهند ونزوئال از دالر،  اعمال تحريم كردنايالت متحده براي محروم  ترين تالشاصلي

زيرا همان طور كه  دالر است؛ به دست آوردنمنابع  نياز مهمتر يكيروش نفت ف نفت ونزوئال را خريداري كنند.

  است.درصد درآمد دولت ونزوئال از فروش نفت  95 از طرفي د وشوبا دالر انجام مي تماماً ذكر شد تجارت نفتي

دسترسي اين كشور به دالر شد و به طور همزمان هم عدم ها عليه خريداران نفت ونزوئال باعث اعمال تحريم

به طور موفقيت  كشورو صدور اوراق قرضه  يبانك يهاقطع وامو  ونزوئالها تشويقي براي خروج دالر از سياست

مقرر شده بود، نبود دالر براي پرداخت » دالري«ها به صورت و اگر اوراق قرضه پيشين و وامآميزي در حال اجرا بود.

  ود.بيشتر ب شد و تبعات آن نابودي كسب وكارها و بيكاريپول و سود آن به ناتواني در پرداخت منجر مياصل 

ونزوئال مجبور شد فروش نفت خود را تنها به چين و روسيه و معدودي كشور ديگر محدود كند. همچنين ناچار 

فته بود به جاي پرداخت دالر، نفت خام هاي گذشته كه از اين كشورها گرشد براي بازپرداخت اصل پول و سود وام

هايش به ساير كشورها استفاده اقتصادي براي تحميل خواسته» اسلحه«ها به عنوان يك بدهد. امريكا از تحريم

اند و اقدامات متقابلي را انجام ها آگاه شدههاي اخير كشورهاي بيشتري از اين تكنيككند كه البته در سالمي

اند. چين يا كاهش خريد دالري خود در بازار جهاني و خريدن طال دست زده  7شكني دالرقيمتها به دهند، آنمي

  كنند.تجارت غير وابسته به ارز را تجربه مي ،و روسيه به اين طريق

، توقيف اين كشوريكي ديگر از اقدامات اخير امريكا براي ممانعت از دسترسي ونزوئال به دالر و سقوط بيشتر پول 

شركتي كه وجه ارسالي آن به ونروئال به صورت  در امريكا بوده است. 8گوتتوزيع نفت ونزوئال موسوم به سيشركت 

ه مجرايي كبا توقيف سيتگو، امريكا كشور ونزوئال را از دستري به منبع ارزي ديگري محروم كرد.  دالر بود.

براي اقتصاد را خريداري كند. بنابراين كامالً توانست با آن محصوالتي مانند غذا، دارو و ساير كاالهاي حياتي مي

هاي اياالت متحده از واردات كاالهاي حياتي محروم شده بود نه مشخص است كه ونزوئال به خاطر سياست

ز اها امريكا براي آنكه نمك بيشتري روي زخم ونزوئال بپاشد هاي حكومت در اقتصاد. عالوه بر اينسوءمديريت

هاي دالري كردند. اش، گوايدو كمكو به مخالفان دولت ونزوئال و متحد دست نشاندهاموال توقيف شده سيسگ

شد. پس هزينه ضدانقالب از آن مينقالب از اين پول مصادره شده تأمين مالي ااپوزيسيون حاال براي مقابله با 

  قرار داد.شد كاالهاي حياتي و خدمات در اختيار مردم ونزوئال شود كه با آن ميمنبعي تأمين مي

هاي ديگري در قالب فهرست اموال، يگو تنها مثالِ محروم سازي ونزوئال از دالر نيست. دارايتهاي سيتوقيف دارايي

هاي امريكا و غيره هم توقيف شده است و اين موارد هم تنها شامل حال گذاري و پول نقد در بانكمبالغ سرمايه

                                                             

 چين مثD. است بيشتر سود به رسيدن منظور به عموماً  د@ر برابر در ارز قيمت دستکاری د@ر، قيمت با بازی و شکنی قيمت يا د@ر دامپينگ٧ 

  م-.آورد می پايين را يوان ارزش و کند می کاری دست ارز بازار در شود تمام ارزان آمريکا تدر کا@ھايش قيمت اينکه برای

آن، شرکت نفت ونزوئD  یاست، که مالک فعل کايمتحده آمر ا@تيتگزاس، ا وستون،يمستقر در ھ یشرکت نفت (Citgo :یسيبه انگل )تگويس٨ 
  .ونزوئD) است ی(پترولئوس د
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لشان به همين ترتيب توقيف شده است. هم امواهاي غيردولتي و افراد حقيقي شود بلكه شركتدولت ونزوئال نمي

هاي مربوط به دولت ها هم اموال و داراييها آورده است كه آناي بر روي ديگر دولتامريكا همچنين فشار فزاينده

  را توقيف كنند.شهروندانش و  بازرگانانونزوئال، 

در كشورهاي ديگر نگهداري  9شورازي و توقيف اموال اخيراً به ذخاير طالي ونزوئال كه به صورت آفمسدودس

ر هاي امريكايي، اباخيراً شركت المللي است.قوانين بين آشكاراي هم تسري يافته كه اين اقدام، نقض ،شودمي

  وادار شدند كه قراردادهاي خود براي نگهداري طالهاي ونزوئال را نقض كنند.  10گروپها و سيتيبانك

ز ا را اجابت كرد. اين درخواستد و بانك هم طالي ونزوئال را مسدود كن شد كه سپرده خواستهاز بانك انگليس 

و ستد طال با  هم خواسته شد كه داد ودششهرهايي مثل ابوظبي كه تجارت طال به صورت جهاني در آن انجام مي

پس ممانعت از دسترسي ونزوئال به طال هم به اندازه  ،است ر. طال يك جايگزين براي دالونزوئال را متوقف كند

توانست دالر تهيه كند يا تر ميونزوئال با كمك طالهاي خود راحت  جلوگيري از دسترسي به دالر اهميت دارد.

هايي كه در حال سقوط است و فروشندگان از قبول آن طفره ه با بوليوارمستقيماً به داد و ستد كاال بپردازد تا اينك

  روند، پرداخت انجام دهد.مي

ند از توانكشورهايي كه اقتصادشان در سراشيبي قرار گرفته و ارزش پولشان به طور جدي رو به كاهش است، مي

جنوبي  تازگي به آرژانتين، تركيه، افريقايصندوق بين المللي پول براي تثبيت ارز خود وام بگيرند. اين صندوق به 

 1944الت متحده در سال المللي پول نهادي است كه توسط اياو حتي پاكستان وام داده است. اما صندوق بين

ل دارد المللي پواش رأي اكثريت را در تصميمات صندوق بينامريكا به مدد متحدان نزديك اروپاييتأسيس شده. 

مأموريت اين صندوق وام دادن به كشورهايي است  زند.فقت امريكا دست به هيچ كاري نميو اين صندوق بدون موا

كه نياز به تثبيت نرخ ارز خود دارند اما صندوق به عنوان يكي از ملحقات امپراتوري جهاني امريكا از پرداخت 

   كند.رساند، خودداري ميتثبيت ارز ونزوئال ياري  هرگونه وامي كه به

آن  ميليارد دالر وام به آرژانتين كه رئيس جمهور 50باره كه به عنوان مثال همين تازگي يك است اين در حالي

 نيتآرژان يطلبكاران، برا ريو سا كايبه آمر نيبازپرداخت وام آرژانتا دارد پرداخت شد(با امريك ايروابط دوستانه

بانكداران  ريو سا 11ينحوه پرداخت ماكر نيا. دنديدالر ند داريليم 50از آن  يريخ نيمقدور بود.  مردم آرژانت

                                                             

 سود است. شيو افزا هانهيجهت كم كردن هز گريبه محل د ياز محل يا انتقال سرمايه نقل مكانمعني به  يآف شور از لحاظ تجار٩ 

  

  .قرار دارد ورک،يويآن، در منھتن شھر ن یاست، که مقر اصل یتيو چندمل يیکايآمر یو بانکدار یشرکت خدمات مال گروپ،یتيس١٠ 

  نيآرژانت یکنون یجمھور دست راست سيرئ ،یماکر ويسيمائور١١ 
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 يها انكبه ب شتريب يوام ها افتيدر يكردند، برا يكه وام خود را پرداخت م يرا قادر ساخت تا زمان ينيآرژانت

  ).و دوستانش داشت يماكر يبرا يفراوان يشك سود شخص يكه ب يمراجعه كنند. عمل ييكايآمر

ريزي شده دالر ايجاد شده بود، ونزوئال ناچار بود بوليوار خاطر كمبود برنامهپول ونزوئال كه به با سقوط ارزش 

شد را تهيه كند. فروپاشي ارز به اين بيشتري چاپ كند تا بتواند همچنان كاالهايي كه از خارج خريداري مي

هايي كه تهيه كاالبنابراين بوليوارهاي بيشتري براي  يابدمعناست كه نرخ كاالهاي وارداتي به نسبت افزايش مي

چاپ پول بيشتر به اضافه شدن بوليوار در بازار منجر   يابد، مورد نياز است.ها به طور مستمر افزايش ميقيمت آن

كند اما اين چاپ پول مازاد واكنش به سقوط ارزي است كه به واسطه هاي داخلي را بيشتر ميشود كه قيمتمي

پس عرضه بيش از حد بوليوار به دليل  ،نرخ ارز سقوط كرده بود ،كمبود دالر ايجاد شده است و در وهله نخست

ش قيمت به نوعي افزاي كندنااميدانه تالش ميو دولت ونزوئال  است بلكه به دليل كمبود دالر ،نيستسوءمديريت 

  كاالهاي وارداتي جبران شود

شايد سقوط قيمت جهاني نفت  .هم فشار مضاعفي به بوليوار وارد كرد 2017-18سقوط قيمت نفت خام در سال 

دار و مريز و اغلب به چين و روسيه ونزوئال كه كج  ا اينطور نيست.، امهاي امريكا به نظر برسدبي ارتباط با سياست

 در نتيجهدرصدي قيمت نفت مواجه شد. 40با كاهش  2018در سال  ،توانست فروش نفت خود را ادامه دهدمي

  اين كشور به درآمد نفتي كمتر و بنابراين به دالر كمتري دست يافت. 2018كاهش جهاني قيمت نفت در سال  ي

 2018سقوط قيمت نفت در سال  اقتصادي مربوط بود. شرايط هاي امريكا واين هم غيرمستقيم به سياست اما

ها توليد خود را به بيش از يك ميليون بشكه در روز افزايش آن ربط داشت. 12مستقيماً به افزايش توليد نفت شيل

از آن امريكا كوشيد با كمك عربستان  پس  دادند كه به افزايش عرضه نفت و كاهش جهاني قيمت آن منجر شد.

اضافه توليد و فروكش  مربوط به مشكالتكارهاي خوب پيش نرفت و سعودي عرضه نفت را دستكاري كند اما 

به  2018هاي نفتي را در سال كرد تا تحريمميامريكا تالش  كه به اين دليل همچنان بسيار بود. ،كردن قيمت

ذب را ج دهدايران از دست ميتواند مشترياني كه عربستان بر اين باور بود كه به زودي ميو  ايران تحميل كند

كند بنابراين توليد نفت خود را افزايش داد اما ايران توانست همچنان به فروش نفت خود ادامه دهد، چون 

تان، نرخ وليد مازاد نفت عربستوليد اضافي نفت شيل امريكا به عالوه ت ،در نتيجه هاي نفتي اثر نكرده بود.تحريم

درآمدهاي نفتي بود كه اين  ازدرصد كاهش داد كه نتيجه آن محروميت بيشتر دولت ونزوئال  40جهاني نفت را 

  هايي است كه امريكا براي جلوگيري از فروش نفت اين كشور وضع كرده بود.جدا از تحريم

                                                             

 شتري. بديآی) به دست مینفت ليزا (شِ سنگ نفت یھاخرده يیو انحDل گرما کردن،دروژنهياست که از گرماکافت، ھ ینفت نامتعارف لينفت شِ ١٢ 

 مقرون لياستفاده از نفت ش یتن است. زمان ونيليتر ٣٫٣بالغ بر  یمنابع یواقع شده، که دارا کايمتحده آمر ا@تيکلرادو ا التيدر ا ليمنابع نفت ش

  .استخراج آن ممکن باشد ی@زم برا ینفت با@ باشد و فناور متيبه صرفه خواھد بود که ق
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طور بخشي از اين تر كرد. همانا در ونزوئال عميقبحران ارز ر 2018هاي مالي اياالت متحده در سال سياست

-81هم اثر منفي گذاشت. در سال  13ها به طور كلي در ساير مناطق امريكاي التين و بازارهاي نوظهورسياست

هان هاي مركزي جبانك مركزي امريكا سياست افزايش نرخ بهره را به اجرا گذاشت. از آنجايي كه ساير بانك 2017

 .هاي جهاني نيز به همين ترتيب شروع به افزايش كرد، نرخدهندبانك مركزي امريكا واكنش نشان ميبه اقدامات 

 2017-19هاي دالر در سالنرخ دالر امريكا شد و با افزايش افزايش نرخ بهره در اياالت متحده موجب باالرفتن 

 ساير داليل ذكر روئال در كناقوط ارز ونزهاي بازارهاي نوظهور كاهش يافت. اين هم دليلي ديگري براي سنرخ ارز

  است.شده 

گذاري هم به معني كاهش شود. پول كمتر براي سرمايهمنجر مي» فرار سرمايه«سقوط ارز يك كشور سريعاً به 

 يبرا ند.كمي ديتشد زيبلكه ركود را ن ،نرخ ارز، نه تنها تورم يفروپاش نيبنابراتوليد و افزايش بيكاري است. 

اين كار به ركود منجر  دهند. يم شيخود را افزا يظهور، نرخ بهره داخلنو ياقتصادها ه،يسرمافرار از  يريجلوگ

خروج سرمايه از سال  ،در ونزوئال توان مثال زد.را مي 2018-17كه وضعيت امريكاي التين در كل سال  شودمي

فرستاند بسيار چشمگير بود و ثروتمندان ونزوئاليي دالرهاي بيشتري را از كشور خارج كرده و به ميامي مي 2016

  شد.كرد و باعث از دست رفتن ارزش بوليوار ميكه كمبود دالر را شديدتر مي

براي جلوگيري از دسترسي ونزوئال به  شور تنهاهاي آفها وشركتهاي امريكا عليه ساير كشورها، بانكتحريم

كاالهاي واقعي مثل نفت و ساير محصوالت  اش طراحي نشده است، بلكه همچنيندالرها و سرمايه ذخيره شده

. اما يك وسيله ديگر هم وجود دارد كه امريكا با كمك آن جريان ورود و خروج مورد هدف قرار داده استكليدي را 

للي المو اين وسيله يك سيستم بين شودكند و باعث كمبود كاالهاي حياتي ميميكاالها از كشور را متوقف 

هاي امريكايي مبادالت و اينجا جايي است كه بانك نام دارد. 14پرداخت ارزي تحت نفوذ امريكا است كه سوئيفت

يگر و انتقال وجوه از و اين كار را با تبديل يك ارز به ارزي د كنندانتقال پول كاالها و خدمات را ساماندهي مي

  .دهندبانكي به بانك ديگر در سراسر كشور انجام مي

م كند و حتي اگر كشور ديگري هاياالت متحده از دسترسي طبيعي ونزوئال به سيستم سوئيفت جلوگيري مي

، شته باشدخريداري كند، يا بخواهد با بوليوار تبادل ارزي دارا  بخواهد كاالهاي ونزوئال را  و يا نفت اين كشور

 .كندام اين كار ممانعت ميهاي امريكايي از انجكنترل بانك سامانه سوئيفت تحت

                                                             

 ی@زم را برا طيشرا یرا دارند ول یصنعت یکشورھا افتهيتوسعه یاز بازارھا يیھایژگيکه و شودیاطDق م يینوظھور به کشورھا یبازارھا١٣ 
  ...و هيترک ل،يندارند مثل ھند، برز افتهيتوسعه یقرار گرفتن در دسته کشورھا

 Society for Worldwide Interbank :یسيانگلبه )یبانک نيب یارتباطات مال یطور کامل: جامعه جھانو به (SWIFT :یسيبه انگل )فتيسوئ١٤ 

Financial Telecommunication) ديم ١٩٧٣است که در ماه مه  یانجمنDیشمال یکايو آمر يیبانک از پانزده کشور اروپا ٢٣٩توسط  ی 
  .شد یاندازراه
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  مخلص كالم

خيراً از اقدامات مالي ا گيريبهرهاما حمله به ونزوئال با  چيد،ها قبل عليه ونزوئال توطئه ميامپرياليسم مالي از دهه

 يك اندازي راه براي را خود هايبرنامه متحده اياالت هايامپرياليست و كاراننومحافظه زيرا. تشديد شده است

 ظامينكه حمله  ايسياسي ابزار طريق از ها اين برنامه رااند. آنبراي تغيير رژيم شتاب بخشيده ترمستقيم حمله

 در حال اقتصاديِ اقدامات مالي امريكا براي نابودي ارز ونزوئال در اين جنگ برند.پيش ميشود، شاملش ميهم 

امپرياليسم اغلب با فتح نظامي و استعمار شناخته شده است. امپرياليسم قرن نوزدهمي  محوريت دارد. ،جريان

نظام  يك .ندارد ينياز استعمار به يكم و بيست قرن در آمريكا امپراتوري امابريتانيا و اروپا به اين شكل بود، 

به وجود آمده كه كارش بيرون كشيدن ارزش  مالي كارآمدتري براي مجبور ساختن اقتصاد ساير كشورها به ادغام

امپراتوري امريكا در قرن بيست و يكم به طور رو به رشدي با شبكه عميقي از  و ثروت از ساير نقاط جهان است.

هد تواند هرگاه كه بخوااست و مي يمختلف هايبا اهرميش روابط مالي پيوند خورده كه تأمين كننده قدرت اقتصاد

خود را به ساير كشورها تحميل كند و اگر اين ابزارهاي مالي و اقتصادي براي براندازي نيروهاي داخلي و نظر 

 اينكه از سپ، ناكافي بودامريكا داشته باشد،  با خواهد مسير مستقلي از روابط اقتصادي و سياسيحكومتي كه مي

 نمونه موردي امروز گيرد.مورد حمله مستقيم بيشتري قرار مي ،مستقل دولت شد، خراب كافي اندازه به اقتصاد

 كشور ونزوئال است. امپرياليسم مالي راه را براي اقدامات سياسي و نظامي عليه ونزوئال باز كرده است. 

  

  

  اصلي:متن 

-case-the-imperialism-https://www.counterpunch.org/2019/03/05/financial

venezuela-of/  

  

  

 

  

 


