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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: نويسنده

  آمادور نويدی: برگردان از
  ٢٠١٧ اکتوبر ١٩

 
ِتف سرباالی عمو سام  و اتحادي    اروپاۀُ

  
  جيمز پتراس

 برگشت به عقب: واشنگتن و بروکسل

 ھای خارجی فارغ از تقابلکه واشنگتن و بروکسل با مشکالت سياسی، اقتصادی و سقوط خود مواجھند، به  در حالی

  .يت عليه کشورھای رقيب با تحميل تحريمات اقتصادی، بايکوت و افزايش تھديدات نظامی پاسخ گفته اندمسؤولحس 

ھای امور تقابل ھا به  ود مواجھند، پاسخ آنکه واشنگتن و بروکسل با باليای سياسی، اقتصادی و انحطاط خ در حالی

ھای رقيب  يت عليه ملتمسؤولخارجی، تحميل تحريمات اقتصادی، بايکوت و افزايش تھديدات نظامی فارغ از حس 

 .بوده است

برنامه ھای «کنند و   میکنترول اروپا رسانه ھای بزرگ را ۀ و اتحاديامريکااحزاب حاکم و اپوزيسيون اصلی در 

قدرت را به چنگ ) »رژيم چنج/ رژيمتغيير«(ا به مبارزات تبليغاتی خود تبديل نموده اند که با خشونت ر» خبری

  .ھای تجاری خودشکن را ترويج کنند بياورند و جنگ

خصومت آشکاری که . ستامريکاھای نفتی   واشنگتن فقط کوبيدن بر طبل خالی نفت به حساب غولئیوج ستيزه

 ۀ و اتحاديامريکا که ئیجا... کند ی را فراھم میئھای احتمالی منطقه   درگيریآتشظامی و ھای تجاری، مقابالت ن جنگ

  .گردند رو میه تری روب ھای بيش اروپا به احتمال زياد حتی با شکست

ريق خريد ًکاری ، مخصوصا از ط ھا و برای ايجاد کشت اختالفات داخلی و خراب نگ اقتصادی جھت نابودی ملتج

  .گوش نظامی، طراحی شده است ل و اوباش خيابانی و استخدام غالمان حلقه بهذدھی ارای، سازماننامزدھای سياس
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ھا در  اليگارش. خورد  بزرگ تلوتلو میه ایُواشنگتن، با تقسيمات داخلی کنونی خود مختل شده است، و به سوی فاجع

رو ه  اروپا روبۀف اعضای جديد اتحاديويژه از طره  شورش آشکار، ب باُبروکسل با گسل ھای داخلی پيچيده و حتی

  .ھستند

ھای عميق طبقاتی  ھا نابرابری ، قيام محبوبی را عليه دھه) اروپاۀخروج بريتانيا از اتحادي(پرسی پيرامون بريگزيت  ھمه

  .دار سفته باز به نمايش گذاشت و عليه تصرف قدرت مالی نخبگان رسوای بانک

، پولندمند ملی  کارفرماھای قدرت. مبارزه فراخوانده انداليگارشی بروکسل را به  اروپا ۀمقامات مرکزی و شرقی اتحادي

مجارستان و اسلواکی، در يک حرکت مشترک جھت تضعيف بروکسل، نتانياھو نخست وزير جانی اسرائيلی را در 

  .آغوش گرفته اند

 مسائل خود، از ظاھری دانستن جھت تری انحالل انسجام داخلی در واشنگتن و بروکسل منجر به تالش ديوانه وار بيش

  .را حفظ کنند» ساخت سرمايه داری برای چند کشور« نوع –طريق جنگ شده است، تا قدرت دولتی 

، با تحريمات، جنگ اقتصادی اروپا منجر به افزايش تکيه بر ۀ و اتحاديامريکا انحالل بلوک ۀطور خالصه، ادامه ب

  .ی شده استئھای تجاری بين المللی و رقبای منطقه  مقابله با رقابت گمرکی جھت ۀھا و ديوارھای تعرف بايکوت

افزايش راه اندازی جنگ . روسيه، چين، ايران و ونزوئال: واشنگتن و بروکسل چھار کشورمھم را ھدف قرار داده اند

ی شده ئمنطقه راه با استخدام دست نشاندگان  اقتصادی شامل ديوسازی ھيستريک اين کشورھا در رسانه ھای جمعی، ھم

کمپين جنگ اقتصادی و ايدئولوژيک طراحی شده اند تا تفرقه ھای سياسی . است، تا تحريمات اقتصادی را مستحکم کند

  .داخلی را در کشور ھدف قرارگرفته جھت تھيه مقدمات تصرف خشونت آميز قدرت سياسی تحريک نمايد

  

  ھای پيرامونی  تحريمات اقتصادی و جنگ: روسيه

ھا روسيه را با ناتو و  طرف، آن از يک: ژی دوجانبه را عليه روسيه دنبال کرده اندي بروکسل يک ستراتواشنگتن و

جاسوسی و تمرينات با / ھای ارتباطی ، مراکز سايبری و پايگاهراکتی، کشتی ھای جنگی، تأسيسات امريکائیھای  پايگاه

ھا قوانين  از طرف ديگر،  آن. محاصره کرده اندپرسنل نظامی از بالتيک تا اوکراين، گرجستان و فراتر از آن 

ھای  تجاری را بر واردات و صادرات نظامی روسيه و فن آوری مدنی، انرژی و  تحريم) دراکونين (ۀرحمان بی

ھا و  ن ھای معدنی، محصوالت ماشين آالت، کشاورزی و ديگر کاالھا، ھم چنين تحريم افراد، خانواده ھای آ شرکت

چنان ھرج و مرج و  ک ايجاد آنستراتيژيًھدف علنا روشن . ای روسيه را اعمال کرده اند ھئیمصادره دارا

ست که مردم روسيه رياست جمھوری پوتين را با خشونت سرنگون سازند و روسيه را به وضعيت  محروميتی

 ۀنشاندھای دست  وغرب بتواند غارت منابع و ثروت کشور را با يک سری از اليگاش. سرسپرداگی برگردانند

 . انجام داد١٩٩٠ھای  شرمانه در طول سال گونه که بی عروسکی مطيع خود در کرملين، از سربگيرد، ھمان

 اروپا در اوکراين، تحريمات و تھديدات نظامی تا به ۀ و اتحاديامريکا ۀدھی شد ھر حال، به استثنای کودتای سازمانه ب

يمات اقتصادی دولت روسيه و مردم را متقاعد ساخته است که تحر. سوی غرب  برگشته استه امروز، مانند بومرنگ ب

 ئیًمنابع خود را مجددا صنعتی کنند و اقتصاد را  دوباره متنوع سازند، توليد داخلی را جايگزين سازند و خودکفا

  .به عبارت ديگر، بازار داخلی را گسترش داده و باثبات گردانند: کشاورزی را افزايش دھند

 اروپا ۀکه عليه اتحادي دھد، در حالی ک و تجاری خود را با چين و ايران افزايش میستراتيژي ارتباطات عالوه، روسيه به

 از ئیھا خشبترتيب  کند، و بدين  و گرجستان اقدامات تالفی جويانه اعمال میپولندبا قطع واردات کشاورزی از 

مسکو از :   روسيه  بومرنگ شده استۀجھت محاصر و ناتو امريکاھای  تالش. کند صادرکنندگان کشاورزی را تنبيه می
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و )  سياه آنبحيرۀک ژٰ ستراتيئیھای دريا با پايگاه(خوبی سازماندھی شده، کريمه ه پرسی مردمی و ب طريق يک ھمه

ک خود را با دولت سوريه ستراتيژيکاری  ھای نظامی و ھم اکثريت روس تبار را دوباره در روسيه ترکيب کرد و پايگاه

 اروپا، ۀھای انرژی متعلق به اتحادي شرکت.  داد، که منجر به پيروزی دمشق بر مزدوران وھابی تروريست شدگسترش

ھا نفر متکی به نفت و گاز ارزان روسيه ھستند، بارھا تحريمات تحميل شده   که ميليونئی و ايتاليا، جاالمانويژه در ه ب

  . را نقض کرده اندامريکاتوسط 

ھای مالی غرب   در اوکراين يک رژيم اليگارش ضعيف و فاسد را به قدرت رساند، که با کمکُربايش قدرت وحشيانه

  .نظارت دارد» دمکراسی غربی« جديد ۀ چھر–ف بر يک کشور بشدت ازھم گسيخته ئيرژيم کودتا در ک. پابرجاست

در انتخابات رياست جمھوری » تقلب«متوسل شدن به اقدامات تبليغی عجيب و غريب، والديمير پوتين را متھم کردن به 

ی تبديل کرده ئ را فلج کرده است، و واشنگتن را به يک تيمارستان روانی با ابعاد قاره امريکا، سياست داخلی امريکا

 را از سال امريکائی ھزار نفر ۵٠٠ھای داخلی عمده، مانند اپيدمی اعتياد به مواد مخدر، که بيش از  به بحران. است

آھنگ شده   ھراسی ھم مداران و رسانه ھا در يک نمايش روس که سياست شود، در حالی اخته نمی کشته است، پرد١٩٨٩

  .کنند  میئیکف بر دھان ياوه سرا

  

  دھد  گاز گرفتن دستی که غذا می:  اروپا و چينۀتحريمات امريکا و اتحادي

توليدی چين تحميل نمايند و عليه سياست  اروپا بارھا تھديد کرده اند که تحريماتی را عليه صادرات ۀواشنگتن و اتحادي

  . بشدت تالفی کنندبيجينگ مالی دولتی کنترول

وضوح عليه چين ه  جنوبی نصب کرد، که بکوريای را در  راکتیھای رادار ضد مپ، واشنگتن سيستمتحت اوباما و تر

 بحيرۀچين در جنوب آبھای ھای باری  را جھت اذيت و آزار کشتی بحری پنتاگون ناوگان نيروی. ھدف گيری شده است

طلبان  ئیکه از جدا فروشند، درحالی ھای تايوان می  ارزش تجھيزات نظامی به دولتدالرھا ميلياردھا  آن. فرستد چين می

 برفراز امريکائیھواپيماھای جنگی . کنند ھا در غرب چين حمايت می چنين از خشونت جھادی در ھنگ کنگ و تبت، ھم

کنند و   جنوبی چين پرواز میبحيرۀی چين و تأسيسات بندری در جزاير مورد ادعای چين در  نظامئیھای ھوا پايگاه

  . شمالی، يکی از شرکای تجاری چين کرده استوريایدر حال حاضر، واشنگتن تھديد به حمله به ک. دھند مانور می

:  گيری دارد ھای چشم رفت  پيشچنان ھای عظيمی ھم رغم تحريمات اقتصادی و شمشير را از رو بستن، چين با گام علی

چين با موفقيت . دھد از طريق قراردادھای تجاری جھانی خود با شصت کشور ارتباطات اقتصادی خود را گسترش می

را راه اندازی نموده است که چين »  ابريشمبحری ابريشم و مسير ۀکمربند اقتصادی جاد«ی  دالر چندصد ميليارد ۀپروژ

ن، جاده ھا، بنادر و ديگر زيرساخت ھای حياتی با بازارھای خود در جنوب شرقی آسيا و را از طريق خطوط راه آھ

 عظيم در حال حاضر کل ۀاين پروژ. کند آسيای مرکزی به مناطق خاورميانه، روسيه، اروپا و فراتر از آن متصل می

  .شغل و ھزاران بازار ايجاد نموده استھا مناطق را متحول ساخته و ميليون 

ويژه توليدکنندگان خودرو، ه ، بئی اروپاۀ و اتحاديامريکائیمپ، صد شرکت چندمليتی م تھديدات اوباما و تررغ علی

  .مشتاق افزايش سرمايه گذاری و امضای معامالت مشترک جديد سودآور خود در چين ھستند

ی امريکا اروپا، ۀ، اتحاديامريکاکنند و کارخانه ھا را در کشورھای  چنان سرمايه گذاری می ھای چينی ھم چندمليتی

واردات پيشرفته ترين فن آوری توسط چين باعث تقويت ارتباطات . خرند می) استراليا و زالند نو(جنوبی و اقيانوسيه 

  . شده استالمانچين با سيليکون والی و 
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 ھرگونه عدم تقارن ست، تاامريکاتر ناشی از فساد بازارھای مالی اقتصاد   با چين بيشامريکادر مقابل، کسری تجاری 

  .در بده و بستان با چين

ھای اخير دوبرابر کرده است،   مواجه شده است، ھزينه ھای نظامی خود را در سالامريکا نظامی ۀچين که با محاصر

 خود ۀ از جمله تمرينات مشترک گسترد-که ھمکاری  نظامی  فريقا ساخته است، درحالیا خود را در بحریاولين پايگاه 

  . کند سيه تقويت میرا با رو

ھای صادراتی  ًمندی غيرعقالنی تحريمات عمدتا به سرمايه گذاران و شرکته در يک کالم، نتايج نامطلوب عشق وعالق

 اروپا را از شرکت ۀ و اتحاديامريکاکه سرمايه داران   است، درحالیرسانيده اروپا ضرر ۀ و اتحاديامريکاو وارداتی 

  .ی در حال ظھور به حاشيه رانده شده اندئ عظيم چين و بازارھای منطقه در پروژه ھای زيرساختی جھانی

 جمھوری دمکراتيک خلق -  شمالیوريایُک(ھا با شمال   جنوبی جھت کاھش تنشوريایُکه دولت تازه منتخب ک درحالی

جانبه  طور يکه ه ب را کامريکائی تاد راکتی ۀ، اقدامات آزمايشی را انجام داده و تالش می کند که برنام) م– ورياُک

 جنوبی در معرض بحران بزرگ قانون وريایکه ک نصب شده تا چين را ھدف قرار دھد، خنثی سازد و، در حالی

در حال  )  مايل به شرق۵٨٠٠با ساحل کاليفرنيا بيش  (امريکااساسی، و ترميم موانع اقتصادی خود با چين ست، اما 

  . استورياُ کۀتحريک جنگ در شبه جزير

 روشن است که سياست ً دارد، کامال٢٠١٧برای سال ) امريکا در ٢٪در مقايسه با  (٪٧/۶ه رشد تخمينی ساالنه چين ک

  .  نظامی شکست خورده استۀتحريماتی و محاصر

  

   اروپا عليه ايرانۀتحريمات امريکا و اتحادي

کارا از طريق تحميل تحريمات ، آش متحدرغم عدم وجود ھيچ مدرکی مبنی بر عدم ھمکاری ايران با ملل  علیامريکا

 اروپا و ۀ و اتحاديامريکائی منافع نفتی و بانکی امريکا. کند ی خود را با ايران نقض  میئاقتصادی جديد، توافق ھسته 

 فشار می آورد که توسط حاميان نظامی اول اسرائيل ترويج ئیھا  را تھديد کرده است، و برای اعمال سياستچين

 به اسرائيل و عربستان سعودی پيوسته است که به امريکا. کنند ی واشنگتن را ديکته میئميانه شود که سياست خاور می

 .زنند می»  تروريست«ايران و متحدان او در سوريه، لبنان و فلسطين برچسب 

 ھای نفتی چنان به امضای قراردادھای اکتشاف و صادرات نفت با شرکت ايران ھم:  نداشته استئیسياست تحريم کارا

ايران روابط تجاری خود را با چين افزايش داده است و نقش مھمی در اوپک . دھد  اروپا و روسيه ادامه میۀچين، اتحادي

  .کند بازی می

ُبرد  ن ُھای دوربرد و ميا راکت ُ، ايران را  مجبور ساخت که برد امريکائیتھديدات تھاجمی اسرائيل و صھيونيست ھای 

ائتالف نظامی خود را با روسيه و سوريه تقويت /که اتحاد  خود را توسعه دھد، در حالیراکتی ۀبرنام)  یئغيرھسته (

  .نمايد

ھا يمنی که با گرسنگی جمعی و شيوع عمدی بيماری   ايران به يمن، کار برای کمک به ميليونۀدوستان ن ھای انسا کمک

حسين جھانی را برای ايران به ارمغان آورده رو ھستند، ته  و اسرائيل روبامريکامھيب وبا  توسط عربستان با شراکت 

 .افشاء کرده است) مسلمان( پادشاھی سعودی را در سراسر جھان اسالم ۀو ماھيت وحشيان

 باعث تقويت ملی گرايان و تضعيف حاميان غربی، نئوليبرال کنونی ايران شده امريکای توسط ئنقض توافقات ھسته 

بتواند يک » انقالب رنگی«سرائيل و عربستان سعودی امکان ندارد ھيچ ، اامريکا ۀ حملۀتحت تھديد روزان. است

  . پارسی را در مسند قدرت نصب کندۀعروسک دست نشاند
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ی ئکه نفوذ منطقه   پيروز گشته، حال آنامريکاائتالفات جديد بر تحريمات /طور خالصه،  ايران با  تشکيل اتحاد ھایه ب

حمايت ايران از سوريه باعث تضعيف مزدوران تروريست وھابی مورد حمايت .  را کاھش داده استامريکاو داخلی 

ھای افراطی  سياست. ی ناسيوناليسم عربی گشته استئ و اسرائيل و تقويت جنبش سکوالر و غيرفرقه امريکا –سعودی 

نوع ساخته و دفاع نظامی خود را تقويت ايران روابط  اقتصادی خود را مت.  معکوس داده استۀايرانی واشنگتن نتيج ضد

 تحت ديکته ھای دولت يھودی و نمايندگان نااليق ھيستريک خود در واشنگتن منزوی امريکاحال،  درعين. نموده است

  .مانده است باقی

  

  امريکا و تحريمات عليه سوريه

، سوريه را با قتل صدھا ھزار )ینيابت( پروکسی – اروپا و مداخالت نظامی ۀ و اتحاديامريکاکه تحريمات  در حالی

 » رژيمتغيير «-ک خودستراتيژيوضوح در رسيدن به ھدف ه ھا پناھنده نابوده کرده است، اما ب سوری و کوچ ميليون

  .و تحميل يک دولت دست نشانده در دمشق شکست خورده است) رژيم چنج (

پا فرار کرده اند، که يک مشکل عظيم پناھندگی و  اروۀھا نفر سوری بی خانمان، و نااميد به اتحادي درواقع، ميليون

  .وجود آورده انده امنيتی ب

 جھت امريکا اروپا و ۀ، توسط نيروھای امنيتی اتحاديامريکائی اروپا و ۀھا، ازجمله ھزاران شھروند اتحادي تروريست

بار  ھای مرگ  و حال مھارتھا از سوريه رانده شده اند آن. سرنگون ساختن دولت سوريه استخدام و آموزش داده شدند

  . برند کار میه طور فزاينده ای عليه اھدافی در اروپای غربی به خودشان را ب

ک با ايران و ستراتيژيروابط دفاعی سوريه با روسيه حضور بلند مدت روسيه را در خاورميانه تقويت کرده، و روابط 

  .حکم نموده استرا مست) شريک ائتالفی حکومت لبنان(مند حزب هللا  حزب قدرت

مپ را متقاعد ساخت که ، رئيس جمھور ترامريکاھای وھابی با حمايت مالی  نشينی تروريست انه وعقبحشکست مفتض

دنبال يک توافق آتش بس ه قطع کند و ب» خورده ای ھدف شکست«الی و آموزشی را برای چنين حمايت نظامی،  م

ِ بارسنگين امريکاتحريمات . ر جنوب سوريه حمايت شده است و روسيه دامريکامشترک قابل دوام باشد  که توسط 
پس از .   سوريه  تحميل کرد، اما دولت در دمشق  دست نخورده باقی ماندۀکارانه ای بر روی دوش مردم و جامع جنايت

نجر  نظامی پروکسی مۀی و داعشی، مداخلئ جھت مسلح نمودن و آموزش مزدوران القاعده دالرھزينه کردن ميلياردھا 

 بلکه ائتالف سوريه با روسيه، ايران و لبنان را تمديد و گسترش داده است، - نشده است رژيم تغيير ۀبه ھدف اعالم شد

  .  سعودی و اسرائيل را افشاء کرده است- اروپاۀ اتحادي-  امريکای ئ خاورميانه ۀعدم لياقت سياست وحشيان

ه ب.  بر ملت ھدف قرار گرفته شکست خوردئیرد، اما جھت فرمانروا ، سوريه را نابود کامريکا اروپا و ۀ اتحاديۀمداخل

. ُطلب کرد تنش با دولت و ارتش ترکيه را در مرزھای خود  مشتغل ساخت ئیطور متناقضی، با حمايت از ميليشای جدا

فات  افزايش داد، و موجب تھديد حاکميت ائتالامريکا اروپا و ۀگرا و ضدمھاجر را در اتحادي ھای راست جنبش

  . خود شد» دوستانه«

ک ذکر شده در خاورميانه، ستراتيژيکدام از اھداف  در پايان، مداخله نظامی و تحريمات اقتصادی بدون تأمين ھيچ

  . ی جھانی شدئھای ھسته  موجب تحريک تنش

  

  تحريمات و مداخله عليه ونزوئال
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 نظامی و اقتصادی مرئی و نامرئی را جھت  اروپا، کمپينۀ، با حمايت اتحاديامريکادر طول پانزده سال گذشته، 

اکنون، . قبل از سقوط جھانی قيمت نفت، اين با موفقيت کمی ھمراه بود. راه انداخته استه سرنگونی دولت چاوزيستی ب

پذيری اقتصادی اقتصاد تک محصولی ونزوئال، دولت  گرا و آسيب ھای راست ی، ظھور رژيمئبا سقوط  متحدان منطقه 

  .شود تھديد میدر کاراکاس 

اين با تحريم شکست .  اروپا از يک کودتای نظامی شکست خورده حمايت کردندۀ، واشنگتن و اتحادي٢٠٠٢در سال 

 ٢٠١۵ حمايت نمود و تا سال ٢٠٠۵واشنگتن سپس از تحريم انتخاباتی سال .   ادامه پيدا کرد٢٠٠٣ نفت در سال ۀخورد

  .ی پشتيبانی نمودئياست جمھوری و اپوزيسيون احزاب کنگره از يک سری از نامزدھای انتخاباتی ناموفق ر

 ۀھای  تحت پروژ  عليه شھرھا و شھرکئی از حمالت مرزی گروھای شبه نظامی گانگستر کلمبياامريکاحال،  در ھمين

کاری تروريستی خود را در  خراب» دمکراسی«ھای غيردولتی  سازمان. اصالحات ارضی ونزوئال حمايت نمود

  .ليس ترويج نمودندوچنين کلينيک ھا و پاسگاه ھای پ  نفتی، نيروگاه ھا و سيستم حمل و نقل عمومی، ھمھای ميدان

با .  را شکست دادندامريکاکاری و رفراندوم ھای تروريستی مورد حمايت  بارھا، نيروھای چاوزيستی با موفقيت خراب

کاھش .  داده استتغيير اجتماعی و اقتصادی را حال، سقوط قيمت نفت در طول سه سال گذشته ھمبستگی نيروھای اين

  . حياتی، دارو و کاالھای توليدی ونزوئال شده استئیدرآمد از صادرات نفت، باعث قطع واردات مواد غذا

و به احزاب ) ُان جی اوھا(ھای غيردولتی  ًھای مالی و آموزش به ظاھرا سازمان  کمکۀ، از طريق ارائامريکا

  . خود را افزايش داده استۀ، عمليات ويژ»حامی دمکراسی«گرای  ی خشونتاپوزيسيون و گانگسترھا

، فعاليت بازار سياه، )احتکار(بخش ھای خصوصی خرده فروش، بانکی و حمل و نقل، با ايجاد کمبود ھای مصنوعی 

  . ارز خارجی به خارج، توليد و مصرف کشور را فلج ساخته اندۀسفته بازی و انتقال گسترد

 اروپا قرار گرفته، اما موفق بوده اند، ۀ و اتحاديامريکاکاری  ی ديگری که ھدف تحريمات و خرابخالف کشورھا

ُھای ان جی اوی متخاصم  نه گروه. ونزوئال قادر نشده است که جايگزينی برای توليد و متنوع کردن اقتصاد خود پيدا کند

 را سرکوب ئیھا انی برخورد نمود و نه تروريستثر با اعتصابات خشونت آميز خيابؤطور مه را سرکوب کرد، و نه ب

ھا را  بقتل  ليس و مقامات نظامی و کارگران دولتی و حاميان عادی دولت چاوزيستی حمله کرده و آنوکرد که به پ

  .رسانده است

 تغيير« اروپا بارھا خواھان کودتای نظامی يا ۀ و اتحاديامريکاشود، رسانه ھای جمعی  تر می که بحران عميق درحالی

ُ، حمايت شود، يعنی با کد زبانی رقيق حمله به ونزوئال در »بين المللی قوی) چنين اين(ھای  تالش«گشته اند که با » رژيم

  .امريکا و به رھبری ارجنتاينگرای کلمبيا، برزيل و  ھای راست ائتالف با رژيم

ی را تھديد ئرانی، تجار کوچک، و افراد حرفه   مالکان شرکت اتوبوسامريکال و اوباش خيابانی مورد حمايت مالی ذارا

ھا  کنند، و آن ويژه کارکنان دولتی را ھدف قرار داده اند که در ھمسايگی با اپوزيسيون قوی زندگی میه  و ب-کرده اند 

  .را مجبور به بستن کسب و کار يا فرار کرده اند

واقع شده ) امريکاسيتگو (ھای ونزوئال که در يشگاه جھت تسخير پاالامريکاتحريمات اقتصادی با تھديدات آشکار دولت 

عامالن سيا و پنتاگون تالش کرده اند تا در ارتش نفوذ کنند و . و  فلج ساختن سرمايه ھای خارجی آن گسترش يافته است

  .»بشورانند«ھا را از طريق رشوه و با تھديد صدمه زدن به خانواده ھايشان عليه دولت قانونی  ارتشی

که دولت با فراخوان و پيروزی در  طوریه  چشم انداز جنگ داخلی به اوج خود رسيد، ب٢٠١٧  سال جوالیدر اواخر 

 بيزنس کنترول تحت ۀای منافع طبقاتی و اجتماعی، با کنگرنسسان، برمبؤانتخابات آزاد جھت انتخاب نمايندگان مجلس م

دستان داخلی و   و ھمامريکا. بوده است، مبارزه کرد با رياست جمھوری در جنگ ء، که از ابتداامريکاو ) کسب و کار(
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 ۀ کامل کرده اند که منجر به يک جنگ داخلی و حملۀ ھای خارجی تھديد به يک محاصرئیخارجی او با مصادره دارا

  .شود احتمالی می

می آورد و ھای نژادپرست  را بر سر قدرت   در ونزوئال، عقب مانده ترين اليگارشامريکاھر جنگ حمايت شده توسط 

ن، تخريب فکران، ھنرمندان و فعاال ھا، معلمان، روشن منجر به کشتار جمعی طبقات فقير و متوسط، قتل رھبران آن

عبارت ه شود که از برنامه ھای اجتماعی چاوزيستی سود برده اند، ب  کسانی میۀاقتصاد و گرسنگی و بيماری گسترد

عقب برگرداند، اما انقالبيون ه ست سوسيال دمکراسی را ب  ممکنيکاامر. » در کارائيباراه حل ليبي«ديگر، کابوس 

  .ونزوئال برای زندگی واقعی خودشان خواھند جنگيد

  

  نتيجه گيری

به . راه انداخته انده  اروپا حمالت اقتصادی و نظامی مھمی را عليه روسيه، چين، ايران و ونزوئال بۀ  و اتحاديامريکا

ک ستراتيژيھای  ، و سه کشور ديگر موفقيتشده استياليستی شکست خورده و بر آن غلبه استثنای ونزوئال، تھاجم امپر

  .قابل توجھی را به ثبت رسانده اند

تحريمات بر خود معماران امپرياليستی بومرنگ شده و منجر به مشارکت و ائتالفات جديد، تنوع اين اقتصادھای پويا و 

  .تر شده است ھای دفاعی قوی سيستم

ھای اصلی جنگ در   خود ماليات و ھزينه کرده است، اما بازھم در ميدانۀسيار فراتر از ظرفيت نسل ھای آيند بامريکا

ھای   چين در تضاد کامل با نمايش کشتیئی و آسيائی عظيم زيرساختی اروپاۀبرنام. آسيا و خاورميانه ضرر کرده است

ھای منزوی   پارک شده در فرودگاهۀدنھای جنگ ن و جت جنوبی چيبحيرۀھای   در اطراف پاره سنگامريکاجنگی تنھای 

د، که چين شريک اصلی تجاری زسو چاره می بی) روانی(حال استراليای اسکيزوفرنی ه ما دلمان ب. شمال استرالياست

  . خم به ابرو نياوردبيجينگکند واميدوارست که  گران واشنگتن تعظيم می اوست، ولی به نظامی

 اروپا ۀ و اتحاديامريکا تری عليه روسيه تحميل نمود تا جنگ ديگری را بين  اقتصادی بيش تحريمات امريکا ۀکنگر

 روسيه کارخانه داران برلين را جلب ۀرود و بازار گسترد می تحريک کند، اما بھبود اقتصادی پوتين به پيش)  المان(

  .نموده است

 در امريکاست اشتھای اسرائيل را برای جنگ ديگر  ھا عليه ايران ممکن تحريمات کنگره ديکته شده توسط صھيونيست

 و اکثريت امريکاراضی کند، اما فرماندھی نظامی )  جنگيده شودامريکائیتر  که بايد با خون و ثروت بيش(خاورميانه 

  . بشدت مخالف باتالق ديگری ھستندامريکائیقريب به اتفاق شھروندان 

مند با اقتصاد متنوع،  ھای جھانی قدرت  تحريمات عليه قدرت اشد کهاين بايد برای ھر ناظر منطقی مثل روز روشن ب

 قدرت دفاعی، ۀتھديدات نظامی تھاجمی با توسع.  نداردئیرھبران قوی، بازارھای جھانی، منابع و کارگران ماھر کارآ

ه  بامريکاگذاری  ستحال، نخبگان سيا با اين. شوند ھای قاره پيما متوقف و خنثی می راکتی و ئھای ھسته  ازجمله سالح

  .که منطقی باشند جز آنه  ھستند ب ويژه  در حزب دمکرات، ھرچيزی

ست که دارای  ُبردی ھای ميان راکت آن دارای ۀديد ی نيرومندی دارد و نيروھای مسلح  جنگئايران متحدان منطقه 

 امريکائیھای  بستان سعودی و پايگاهويژه اسرائيل و عره ، بامريکای ئاستعداد  قابل توجه ضربه زدن به متحدان منطقه 

  .در خليج فارس است

کاری  ، خراب»انقالبات رنگی«ی يا جھانی نسبت به درون واژگونی از طريق ئ منطقه  کدام از اين سه قدرت ھيچ

  .پذير نيستند ل و اوباش خيابانی آسيبذھای غيردولتی دولتی، تبليغات رسانه ھای جمعی يا خشونت ارا سازمان
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به اين دليل که دولت چاوزيستی از فرصت استفاده نکرد که اقتصاد وابسته به نفت خود را آسيب پذيرست نزوئال تنھا و

ھای غيردولتی حمايت مالی شده از  عالوه، فعاليت سازمانه ب. که قيمت نفت در اوج تاريخی بود، متنوع سازد زمانی

.   کردند تحمل کرد  کودتای خشونت آميز  کار میۀک کنندتحري» سياسی« را که با  احزاب و گانگسترھای امريکاطرف 

 کنترول نگه داشته است و نتوانست رياست فرماندھی سيستم بانک ملی خود را امريکا ھای خود را در ئیذخاير و دارا

د و ھای فاسد اجازه ورود به دولت را دا  مردمی، دولت چاوزيستی به ورود اپورتونيستۀرغم حمايت گسترد علی . کند

ھای خصوصی   جديد سرمايه داری محتکر و سوداگر شد که سودھای حاصل از نفت را به حسابۀشاھد صعود يک طبق

  .خارج از کشور انتقال دادند

که آسيب  زمانی. توان شکست داد و به پيروزی تبديل کرد  را میامريکاطور خالصه، تحريمات و تھديدات نظامی ه ب

کار دارای ديد،  که رھبری سياسی جھت انجام اين را به قدرت تبديل نمود، در صورتی توان آن پذيری شناخته شد، می

  .   باشدستراتيژی، منابع و ئیتوانا

   

  : نويسندهۀدربار

 نيويورک است، که کتب ومقاالت زيادی –جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون ) بارتل(جيمز پتراس استاد بازنشسته 

  .ی التين نوشته استامريکاھای خاورميانه و رقی جھان، از جمله مبارزات خلقھای چپ ومت  جنبشۀدر بار
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