
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
    تی يری ميسان :ويسندهن

  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ جنوری ١٢

  
  

   تی يری ميسان

  "حوزۀ بحيرۀ کارائيب"تخريب دھشتناک 
 عملی ۀم کرد ، پنتاگون آمادبزرگ اعال ۀ عقب نشينی نظاميان اياالت متحده را از خاور ميانترمپدر حالی که پرزيدنت 

تخريبی که به .  کارائيب را دارند حيرۀب ۀاين بار آنھا قصد تخريت حوز. سبروسکی می باشد  -کردن طرح رامسفلد 

  نمی باشد که ھدف آن تنھا براندازی دولت ھای موافق شوروی بوده است ، بلکه تخريب تمام ساختارھا٧٠مانند سالھای 

تی يری ميسان در حال بررسی اين .  دولتی منطقه بدون تفاوت گذاشتن ميان دوست و دشمن می باشد یو زير ساخت ھا

  .جنگ ھای جديد می باشد 

 ٢٠١٩ نوریج ١١ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

 کشورھای که در آن جنگ اخير ۀدر طی چند مقال

SouthCom  ی التين برای از ميان بردن امريکاطرح

دريای کارائيب مطرح بوده است  ۀای دولتی تمام حوزساختارھ

  ]١[ .،را ارائه داديم 

 ۀخاور ميان"قشات برای آماده سازی چنين جنگی که بعد از منا

 -ژی رامسفلديسترات،  می بايستی انجام بگيرد"بزرگ

  ]٢[ سبروسکی ، به زمان ده ساله ای نياز داشت
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 کشور ء، ابتدارد که در آنوآمادگی نظامی ، عمليات در سال جاری بايد صورت بگي] ٣[ پس از دوران تزلزل اقتصادی

و ) متحد اياالت متحده(، ھمچنين کلمبيا ) با حمايت اسرائيل(ونزوئال توسط برزيل مورد حمله قرار خواھد گرفت 

کشورھای " "جان بولتون" ۀبه گفت: (جنگ ھای ديگری عليه کوبا و نيکاراگوئه آغاز خواھد شد). انگلستان(ان ئيگو

  )"دژخيم سه گانه

، به خصوص پس از باال گرفتن طبع امپرياليستی ات متوقف شدهتغييراين در حالی است که طرح اوليه برای ايجاد 

  ] . ۴[ بريتانيا

  

  تحوالت در ونزوئال

او به خصوص .  بزرگ بر اساس ايدئولوژی خود ايجاد نمايدۀپرزيدنت ھوگو چاوز توانسته بود روابطی را با خاور ميان

آنھا تصور می کردند که . شده بودبه رئيس جمھور ايران محمود احمدی نژاد و رئيس جمھور سوريه بشار اسد نزديک 

، اما جنبش بنا شده بود) جنبش عدم تعھد( ۀ، که بر پاي) جنبش متحدان آزاد(می توانند سازمان ميان دولتی ايجاد کنند 

  ] .۵[ وابستگی با اياالت متحده ، فلج شد ۀاخير طی سال ھای اخير توسط برخی از اعضای آن به واسط

او توانسته . ، اما سياست خارجی او بسيار متفاوت است، با ھمان لحن ھوگو چاوز سخن می گويدچنانچه نيکوال مادورو

 ھزار ۶٠٠و قرار داد بزرگ واردات . با روسيه روابط نزديکی برقرار سازد و بمب افکن ھای روسی را دريافت کند 

 پول دالر ميليارد ۶به خصوص حاضر شد مبلغ .  کند ءتن گندم را برای جلوگيری از فقر و گشنگی با اين کشور امضا

وارد صحنه  ئیونزوئال فراریھند توانست به جای مھندسين مھندسين روسی خوا. نفتی خود دريافت کند  ۀ حوز۵برای 

  .شوند

از اين رو با ترکيه رابطه ايجاد . نيکوال مادورو توانست اتحاد ميان کشورش را بر پايه ھای جديدی سازمان دھی کند

 استانبول سفر مادورو چھار بار به. کرد که عضو ناتو می باشد و ارتش آن ھم اکنون شمال سوريه را اشغال کرده است

  .ان يک بار به کاراکاس آمد خکرد و اردو

که طالی کشورش  نيکوال مادورو از ترس آن. ، برای قانون اساسی اين کشور مشاوره می دادسوئيس متحد ھوگو چاوز

اين طال در بانک ھای  ،در گذشته. ، تا آن را به صورت شمش در آورددر سوئيس تصفيه شود آن را به ترکيه سپرد

، اين پول ھا به ترکيه منتقل شده و شمش ھای طال از اين پس. قرار دادھای نفتی باشد ۀسوئيس ذخيره می شد تا پشتوان

ايدئولوژی نمی باشد بلکه راه کار انتفاعی است که بايد مشخص  ۀ، بر پاي مسيرتغييراين . به ونزوئال فرستاده می شود

  .شود 

و سپس ) عمليات جريکو (٢٠١۵ بروریف ماه ١٢به خصوص کودتای  ات گاريمباس ودر آن واحد ونزوئال با تظاھر

، ترکيه توانسته برای در ھمين چارچوب. ، می تواند متزلزل شود حمله به واحد پولی اين کشور و سازمان مھاجرت

 ، بيست ٢٠١٨و ترکيه در سال روابط ميان ونزوئال . ونزوئال راه ھای دور زدن تحريمات اياالت متحده را فراھم کند

  .برابر شده اند

  .با وجود تحوالت رژيم ونزوئال ، چيز ديگری در انتظار ملت اين کشور می باشد
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  ايجاد ھماھنگی در امکانات لجستيکی

 ٢۵ تن که از ٣٠٠٠ ، سازمان به ھمراه ٢٠١٧ت سگ ماه ا١٢ تا والیجماه ٣١ از SouthComعمليات وسيعی را 

 کردن سريع نيرو در ونزوئال ملیعاين عمليات برای . ه فرانسه و انگلستان می باشد ، اغاز نمود کشور متحد ، به ھمرا

  ].۶[ بوده است

  

  کشور کلمبيا

، به  آن به طور پراکنده زندگی می کنند ئیجمعيتی که در عرض جغرافيا. ، اما يک ملت نيستکلميبا يک دولت است

 تا کنون ئیمی توان گفت که ھيچ کلمبيا. ديگر به لحاظ سطح زندگی تفاوت دارند   با يک ًلحاظ طبقات اجتماعی ، کامال

ه نظامی  مطلق به کمک نيروھای شبئیاين جدا. اجتماعی خودش تعلق ندارد ، وارد نشده است  ۀدر محله ای که به طبق

  . ھزار تن را طی سی سال قربانی کرده است ٢٢٠درونی انجام گرفته که تا کنون  ۀو مناقشات مسلحان

که توسط رئيس جمھور پيشين داخلی را  ۀ، صلح شکنند بر مسند قدرت نشست٢٠١٨ت سگپرزيدنت ايوان دوکه از ماه ا

او تھاجم نظامی عليه ونزوئال را نيز مطرح .  برقرار شده بود را بار ديگر عنوان کرد - ای ال ان - با گروه فارک و نه 

 مزدور که در کمپ تونا در حال آموزش می ٧٣۴، اياالت متحده ھم اکنون با کمک نيکوالس مادورو ۀبه گفت. کرد 

، نمی کلمبيا ۀبه لحاظ وضعيت خاص جامع. روغين ، در حال تدارک جنگی عليه ونزوئال می باشد باشند ، تحت پرچم د

  .ل می شود يا نه وتوان گفت که اين کمپ آيا از سوی بوگوتا حمايت و کنتر

  

پس از آن او به وزارت امور . رکس تيلرسون رئيس اکسون مبايل به ھنگام کشف منابع نفتی در گوئيان بوده است 

  .اياالت متحده انتخاب می شود  ۀخارج

  گوئيان

سورينام (ندی لاو گوئيان ھ) گوئيان کنونی ( مرز گوئيان انگليستعييندر قرن نوزدھم قدرت ھای استعمارگر برای 

) ونزوئالی کنونی (ئیاسپانيا ۀ و منطقئیبريتانيا ۀبه توافق رسيدند ، اما در ھيچ نوشته ای مرز ميان منطق) کنونی

خود مجادله  ۀ ھزار کيلومتر مربع جنگل در اختيار دارد که با ھمساي١۶٠در واقع کشور گوئيان مساحت . مشخص نشد 

شور به دبير کل سازمان ملل وقت ک ، دو ١٩۶۶ سال روریبف ماه ١٧و در يه لحاظ توافق ژنب. ای در اين زمينه دارد 

ی از آن زمان تا کنون رخ نداده است ، گوئيان تصميم گرفت تا تغييراما ھيچ . متوسل شدند) تانتدر زمان بيرمانيا يو(

  .يم را ترجيح داد اما ونزوئال توافقات مستق.موضوع رابه ديوان عدالت سازمان ملل بسپرد 

رضی وجود ندارد ، زيرا اين منطقه در جنگلی خالی از سکنه قرار دارد ، و بی ارزش ا ۀعجله ای برای حل اين مناقش

 بار توسط ١۵و حدود يتوافق ژن. شمرده می شود ، اما فضای عظيم آن حدود دو سوم مساحت گوئيان را تشکيل می دھد 
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 ٢٠١۵اما مشکل از سال . استخراج طال را صادر کرده بود  ۀدر اين منطقه اجازگوئيان مورد تعرض قرار گرفت که 

  .مورد مناقشه  ۀبيل توانست منابع نفتی در اقيانوس اطلس را کشف کند ، آنھم در منطقوآغاز شد که اگزون م

ن بومی تشکيل شده  ٪ سرخپوستا١٠ ٪ نژاد مختلط و ٢٠ تبار ، و ئی ٪ افريقا٣٠ ٪ ھندی ، و ۴٠جمعيت گوئيان از 

  . ھا در ارتش ئی و افريقاھندی ھا در امور اجتماعی حضور پر رنگی دارند. است 

 ئی و ضد ونزوئالانگليسبه ، که ژنرالی با گرايش پيشنھاد سانسور عليه دولت پرزيدنت گذانجر ،مبر ماه دس٢١در 

 مجلس با نام ۀ، يک نمايندر تعجب ھمگاناما در براب. ، آغاز شد  بر مسند قدرت می باشد٢٠١۵است و از سال 

، باعث سقوط دولت گرديد که تنھا يک ی داد و در ھرج و مرجی توصيف ناپذيرأشارانداس پرسو ، عليه حزب خود ر

 ۀ، که در حال معالجو کسی نمی داند پرزيدنت گرانجراز اين زمان دولت دچار تزلزل شد . ی از سوی اکثريت داشتأر

، از پارلمان با اسکورت از در مخفی ست ، بتواند امنيت امور را بر قرار نمايد ، در حالی که شارانداس پرسو ائیيمياک

  .خارج شد و به کانادا گريخت 

، شروع به ) ترينيداد و توباگو( از Ramform Thethys ، به علت عدم وجود دولت ٢٠١٨مبر  ماه دس٢٣در 

کشور . يل نمودند مورد مناقشه توسط اگزون موب ۀاز باھاماس ، در منطقDelta Monarch ئیاکتشافات زير دريا

وزير امور . آنھا را از منطقه بيرون کرد  ،ويورود اين دو کشتی ، به لحاظ تعرض به پيمان ژن ۀونزوئال با مشاھد

  . خواند شمنیدگوئيان ، اين عمل را  ۀخارج

 ، اعالم کرد که دولت ملکه پايان ٢٠١٨مبر  دس٣٠، در ساندی تلگراف روز وزير دفاع انگلستان ، گاوين ويليامسون

لندن . ، خاتمه می دھد ، مطابق با دکترين وايتھال آغاز شده بود١٩۵۶استعمار را که از موضوع کانال سوئز در سال 

، پايگاه ھای نظامی اين کشور درحال حاضر در جبل الطارق(می باشد کارائيب  ۀايجاد پايگاه نظامی در حوز ۀآمد

و يا به احتمال قوی در ) ئیآنت(مونتسرات  ۀو به زودی در منطق) . ارندد، ديگو گارسيا و بر جزاير فالکلند قرار قبرس

  ] .٧[ ھد بود قابل بھره برداری خوا٢٠٢٢گوئيان پايگاه جديدی به وجود خواھند آورد که در سال 

، که در اروپا به علت رئيس جمھور آن دزی بوترسه می باشد. قرار دارد ) لنداگوئيان ھ(گوئئان در ھمسايگی سورينام 

اما پسرش دينو ، در . ؛ اتفاقی که قبل از روی کار آمدن وی صورت گرفت قاچاق مواد مخدر تحت تعقيب قرار دارد

او به اياالت متحده فرستاده . که با پاسپورت ديپلماتيک وارد اين کشور شده بود  ، با اين دستگير شد٢٠١٣پاناما در سال 

 سال حبس محکوم گرديد ؛ اما علت واقعی آن بود که او قصد داشت حزب هللا ١۶اد مخدر به شد که به علت قاچاق مو

  .لبنان را در سورينام مستقر نمايد 

  

  )اسرائيل ( لسانارو در آبھای رود اردن ر بوئيغسل تعميد جا
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  برزيل

وزير مالی دولت موقت ھنريکه مريل ، ميشل تمر لبنانی و برزيلی االصل ، ايالن گلدفين را که ٢٠١۶در ماه مه 

و از  بازی ھای المپيک بوده ۀاسرائيلی و برزيلی االصل می باشد ، متصدی بانک مرکزی نمود ، مريل رئيس کميت

که بانک  ئیاسرائيل از آنجا. ، امنيت بازی ھا را تضمين نمايدائيل خواست تا با ھمکاری با ارتش برزيلارتش اسر

، در برابر حزب کار تظاھرات مردمی  از راحتی توانست ، ببرزيل را در اختيار خود داشتليس ومرکزی و ارتش و پ

  . نمايد فاعد

رئيس جمھور اين کشور را با اتھام واھی که به موضوع پتروباس  ، ديلما روسف ، ٢٠١۶ت سگپارلمان برزيل در ماه ا

  .نسبت می داد از کار برکنار نمود 

  

   بولسونارورئيتصوير ادواردو و کارلوس ، پسران پرزيدنت جا

ر بولسونارو به اسرائيل سفر کرد تا در آبھای رود اردن تعميد ئي ، جا٢٠١٨به ھنگام انتخابات رياست جمھوری سال 

  .ی آورد أاز اين رو از سوی پيروان اوانجليک به طور گسترده ر. بگيرد 

 "نيروھای صلح"الم کرد برزيل بايد که به ھنگام انتقال دولت اع. او ھميلتون مورآوو را به عنوان معاون خود برگزيد 

اين سخنان تھديد آميز از زمان . را به طور گسترده به ھنگام سرنگونی دولت پرزيدنت مادورو به ونزوئال اعزام نمايد 

  .کم اھميت جلوه داده شد  ، شدن آن از سوی پرزيدنت بولسوناروءافشا

، پرزيدنت بولسونارو اعالم کرد که با پنتاگون بر  اس بی تی، در کانال تلويزيونی٢٠١٩ نوریجدر سخنان سوم ماه 

اين اعالميه در ميان نيروھای نظامی اين کشور مخالفت عظيمی . سر ايجاد پايگاه در برزيل در حال مذاکره می باشد 

  . از نيروھای نظامی خود حمايت کند ئی، کشور برزيل می تواند به تنھاايجاد کرد

  

، به اين صورت اسرائيل موقعيت خود را در برزيل پرزيدنت بولسونارو ۀبنيامين ناتانياھو ، به ھنگام مراسم افتتاحي

  .تحکيم بخشيد 
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اين نخستين . رئيس جمھور جديد برزيل از سوی بنيامين ناتانياھو تقدير شد  ،٢٠١٩ نوریج ٢ ۀبه ھنگام مراسم افتتاحي

پرزيدنت بولسونارو در اين فرصت اعالم کرد که سفارت . باری بود که يک مقام اسرائيلی به برزيل سفر می کرد 

  .کشورش را از تل آويو به اورشليم انتقال خواھد داد 

کشور  ۀ، با وزير امور خارج، که او نيز در اين مراسم شرکت داشت، مايک پومپئو متحدهاياالت ۀوزير امور خارج

 ونزوئال "اقتدار گرای"و به پرزيدنت بولسونارو اعالم داشت که می خواھد با رژيم  ، ديدار کرد، نستور پوپوليزيوپرو

در بوگوتا توقف نمود تا باپرزيدنت کلمبيا ، ايوان دوکه ديدار به ھنگام بازگشت به اياالت متحده ، او . و کوبا مبارزه کند 

 دولت گروه ١۴ ، ٢٠١٩ نوریج ۴در . اين دو نفر توافق کردند تا به لحاظ ديپلماتيک ونزوئال را منزوی سازند . کند 

س مادورو در انتخابات می باشند ، در جلسه ای عنوان کردند که شرکت نيکوال) که شامل برزيل ، کلمبيا و گوئيان(ليما 

ه دادگاه اما شش کشور عضو ب.  نشد ء، اين اعالميه از سوی مکزيک امضا] ٨[  غير قانونی می باشدنوریج ١٠

  . بين الملل عليه پرزيدنت نيکوالس مادورو برای جنايت عليه بشريت شکايت خواھند کرد ئیجنا

نيروھای عظيمی در اين راه به کار گرفته شده که به . ھم اکنون مشخص شده که اقدامات جنگی در حال انجام می باشد 

 ئی و ھواحریب ، روسيه در حال بررسی ايجاد پايگاه در ھمين چارچوب. سختی می توان در برابر آنھا ايستادگی نمود 

 زندانی شده ٢٠٠٢ محلی که پرزيدنت ھوگو چاوز به ھنگام کودتای سال -اورچيال می باشد  ۀدائم در ونزوئال و جزير

 بزرگ اين تھديد برای اياالت متحده. ژيک بسيار مناسب می باشد يسترات اين مکان برای استقرار بمب افکن ھای - بود 

  . به ھنگام استقرار موشک ھای شوروی در کوبا می باشد ١٩۶٢تر از تھديدات سال 
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