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 Political  سياسی

  
   تی يری ميسان :ويسندهن

  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ جنوری ٢٩

  

  
  ی يری ميسانت

   فراھم کرده است راشرايط اشغال ونزويال هاياالت متحد
از  .تصريح کرده بود  ٢٠٠١کشيدند ، اين نقشه را پنتاگون در سال   کارائيب نقشهحيرۀب ۀاياالت متحده برای حوز

روايت قابل قبولی را از اين رو اياالت متحده .   امکان نداشتنقشه ای مخرب و کشنده ای بود ، اعالم آن که یئآنجا

 و در ظواھر آھسته حقايق را می پوشانند : توجه . ھمان وضعيتی که ما در ونزوئال شاھدش ھستيم  .د طراحی می کن

  .، جنگ افروزی ھا آغاز می شود  ھنگام تظاھرات

 ٢٠١٩ نوریج ٢٨/ )سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

رئيس  ی ھم شھری ھای خود دارد ، و خود راأخوان گايدو اعتقاد دارد حمايت اياالت متحده اھميت بيشتری از ر

  . موقت اعالم کرد جمھور
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  ن تنشبه وجود آورد

 نفر ١٩در بين آنھا ( –را متقاعد سازد متحد ملل طی ماه ھای گذشته ، اياالت متحده توانسته يک چھارم اعضای 

 دوران دوم رياست جمھوری َو متعاقبا. به رسميت نمی شناسد  را ٢٠١٨که انتخابات ونزوئال ماه مه - ) ی ھستندئامريکا

  .نمی پذيرند  نيکوالس مادورو را

 اعالم کرد کشورش ٢٠١٨مبر  ماه دس٢١به ای در ساندی تلگرام در محاص انگلستان ، گاوين ويليامسون ، عوزير دفا

 تا به اين صورت سياست استعماری خود را که -در حال مذاکره برای استقرار پايگاه نظامی دائم در گوييان می باشد 

مجلس گوييان به طور غافل گيرانه ای باعث سقوط  ۀندھمان روز نماي. پيش از بحران کانال سوئزداشت ، از سر گيرد 

مورد  ۀروز بعد ، اگزون موبيل اعالم می کند يک کشتی خود را به منطق. دولتش می گردد و خود به کانادا می گريزد 

ين ا .مناقشه ميان گوييان و ونزوئال برای اکتشاف فرستاده ولی از سوی ارتش ونزوئال از منطقه رانده شده است 

بالفاصله . اکتشاف از سوی دولت گوييان مجوز دريافت کرده بود که مديريت آبھای مورد مناقشه را به عھده داشت 

 نوریج ماه ٩در . اياالت متحده و گروه ليما ، به خطری که ونزوئال ايجاد کرده بود ھشدار می دھند  ۀبخش امور خارج

ی را پخش می کند که در آن اگزون موبيل و وزارت امور ئيديوھا ، پرزيدنت نيکوال مادورو ، نوارھا و و٢٠١٩

اياالت متحده دروغ گفته اند تا وضعيت منطقه را بحرانی جلوه دھند و باعث ايجاد جنگ ميان کشورھای  ۀخارج

  .د گروه ليما اين افشا گری را می پذيرند اما پاراگوئه و کانادا با آن مخالفت می کنن .ی التين گردند امريکا

کند ، که خوان گايدو نام دارد و با   ، مجمع عمومی ونزوئال رئيس جمھور خود را انتخاب می٢٠١٩ نوریج ماه ۵در 

 قانون اساسی ونزوئال ، وضعيتی برای ٢٣٣ ۀمطابق ماد .دور دوم رياست جمھوری نيکوالس مادورو مخالفت می کند 

اما نه (در چنين وضعيتی  .منوعيت به علت بيماری می باشد منع رياست جمھوری مادورو به وجود می آورند که م

  .رئيس مجمع عمومی رياست جمھوری موقت را می پذيرد  )وضعيت فعلی

در ھمين . مخالفان و موافقان مادورو تظاھرات دوگانه ای را در کاراکاس ترتيب می دھند   ،٢٠١٩ نوریج ماه ٢٣در 

وليت خود می ؤر موقت اعالم می کند و حاضر به ايراد سوگند برای آغاز مسشرايط ، خوان گايدو خود را رئيس جمھو

. اياالت متحده ، کانادا ، انگلستان و اسرائيل بالفاصله رئيس جمھور جديد ونزوئال را به رسميت می شناسند . باشد 

  .جمھور جديد تشويق می کند اروپا را در حمايت از رئيس  ۀاسپانيا که در کودتا عليه ھوگو چاوز نقش داشت ، اتحادي

منطق حوادث باعث شده تا ونزوئال روابط ديپلماتيک خود را با اياالت متحده قطع کند و سفارت خود را در واشنگتن 

اما اياالت متحده با حمايت از کودتای خوان گايدو ، اين قطع رابطه را به رسميت نشناختند و سفارت خود را در . ببندد 

  د اند و ھمچنان آتش بيار معرکه شدنکاراکاس حفظ کرده

 وزير دفاع ونزوئال والديمير نوریج ماه ٢۴در 

پادرينو ، در تلويزيون حضور يافت تا حمايت ارتش را 

و رئيس جمھور منتخب نيکوالس مادورو از ملت 

اما از رئيس جمھور خواست تا با گروه  .اعالم کند 

نی که از طريق اياالت متحده حمايت می شوند ، امخالف

ارتش مھم ترين بخش اين کشور می  . نمايد ذاکرهم

  .باشد و تماميت ملی کشور را در دست دارد 
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   اجرای طرحی تجربه شده

  .ئال در برابر رئيس جمھور رسمی و رئيس جمھور موقت خود خوانده قرارگرفته در وضعيت فعلی ، ونزو

عکس تصور مردم ونزوئال ، ھدف اياالت متحده بر کنار کردن نيکوالس مادورو نمی باشد ، بلکه اجرای طرح  هب

وان گايدو باعث حذف نيکوالس مادورو و خ که در نھايت.  کارائيب می باشد حيرۀب ۀسبروسکی در حوز- رامسفلد

  .خواھد شد 

 وارد ٢٠١۴ ، ارتش مزدور در سال ٢٠١١ در آمد ، با آغاز بحرانھای داخلی در سال ءطرح کنونی در سوريه به اجرا

 OEAھدايت می شود که دبير کل آن رياست جمھوری خوان گايدو  ینقش ليگ عرب از سوی سازمان. عمل شد 

سوريه از سوی گروه ليما اداره می شوند که وضعيت ديپلماتيک دوست داران . را به رسميت شناخته است  یئامريکا

  .نقش رھبر مخالفان از سوی برھان قليون تعيين شده است . متحدان واشنگتن را اداره می کند

باعث فراموشی نام او در ، تغيير کرده اوبوده اند  NED ھمکارو برھان قليون  جايگزيندر سوريه ولی چند نفری که 

   .به ھمين علت خوان گايدو نيز به مانند او قربانی خواھد شد .د محافل سياسی شدن

 شود ، چرا که روسيه و چين در برابر شورای امنيت مخالفت خود را ءی توانست اجرائاما مدل سوريه تنھا در بخش ھا

. دادند وفاداری عجيبی را از خود نشان  و ھمچنين ملت سوريه به جمھوری عرب سوريه پيوستند واعالم کردند 

ھمچنين با حضور ارتش روسيه در سوريه و حمايت آن از اين کشور در برابر مزدوران خارجی و سازمان ناتو اين 

که اياالت متحده می دانست که ديگر قادر به حمايت از عناصر جھادی در سوريه  یئو از آنجا  نشد ءطرح پنتاگون اجرا

به صورتی که باز سازی سوريه امکان .دست بگيرد ه ر کارھارا بنمی باشد ، گذاشت تا خزانه داری اين کشور افسا

  .پذير نگردد 

   :که علت آن .در ماه ھای آينده ، رئيس جمھور موقف خوان گايدو ، دولتی موازی تشکيل خواھد داد 

   .دست گرفتن پول ھای فروش نفت در جريان منازعات می باشد ه ب 

   اختالفات مرزی با گوييانحل کردن  

   حل کردن وضعيت پناھندگان

  .ردن رھبران ونزوئال در اياالت متحده با بھانه ھای حقوقی ھمکاری با واشنگتن و زندانی ک

د که وضعيت کنونی ، می توان نتيجه گيری نموبزرگ طی ھشت سال گذشته ۀخاور ميان ۀبا در نظر گرفتن تجرب

  .در وضعيت جنگ سرد به سر نمی برد   و جھان پس از فروپاشی شوروی می باشد١٩٧٣يلی در سال چونزوئال مانند 

 . را داشت و می خواست نفوذ شوروی را از اين منطقه بکاھد امريکا ۀل قارواياالت متحده قصد کنتر در آن دوران

  .پرداخت کمترين ھزينه  ھمچنين قصد داشت ثروت ھای منطقه را به چنگ بياورد ، آنھم با

ديگر دوست و دشمنی  از اين رو آنھا .اما ، ھم اکنون اياالت متحده پيوسته در يک قطبی بودن جھان پافشاری می کند 

اما با وجود ثروت ھای طبيعی  وارد شود ، جمعيت يک کشور بايد در اقتصاد جھانی برای آنھا. نبايد داشته باشند 

و از  ل اياالت متحده قرار گيرد وند ، و بايد اين ثروت ھا تحت کنترکشورشان ، آنھا نخواھند توانست از آن بھره مند شو

ای ساختارھ ۀکه منابع طبيعی يک کشور نمی تواند ھم زمان از سوی دولت و ملت و پنتاگون اداره شود ، بايد کلي یئآنجا

  .فتند يک کشور و منطقه از فعاليت بي
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 در کنفرانسی در ٢٠٠٣بارنت ، معاون آدميرال آرتور سبروسکی ،در سال . م. پاور پوينت توماس پ ۀدر اين نقش

 ربطی به جنگ سرد ندارد اين پروژه ھيچ .بايد نابود گردند  کليه مناطق به رنگ صورتی. پنتاگون نشان داده شده 

بزرگ اياالت متحده ، ھم اکنون در حال  ۀپس از سياست خاور ميان.ھمچنين مربوط به اکتشافات زير زمينی نمی باشد 

  . کارائيب می باشند حيرۀب ۀطراحی نابودی حوز

  

  کور کردن نظر فعاالن

مھور موقت اعالم کند ، واقعيت امر عکس اين چنانچه خوان گايدو بتواند بحران کشورش را حل کند و خود را رئيس ج

او و جانشينان وی ، از  .عمليات او وضعيتی برای ايجاد جنگ داخلی را مھيا ساخته . موضوع را نشان می دھد 

برزيل ، گوييان ، کلمبيا تمام نيروھای خود را با کمک اسرائيل ، انگلستان . ی التين کمک خواھند طلبيد امريکابرادران 

که شھرھا به ويرانه  بحران ھا ادامه خواھد داشت تا آن. الت متحده برای بر قراری صلح به کار خواھند بست و ايا

و موافق و مخالف اياالت متحده باشد ھيچ تفاوتی  که دولت ونزوئال طرفدار بوليوار ويا ليبرال و اين ی بدل شوندئھا

 حيرۀب ۀن فرايند در ونزوئال آغاز شده و در تمامی حواي. ھدف تضعيف دائمی يک کشور می باشد . نخواھد داشت 

  .که ھيچ قدرتی نتواند در اين منطقه حکومت کند  کارائيب ادامه خواھد يافت ، تا آن

و ھم اکنون اين  زيرا آنھا به درون اين تله افتادند و نابود شدند . اين وضعيت برای بسياری از اعراب شناخته شده است 

  . شود ءی التين می خواھد اجراامريکاطرح برای 

اين امکان وجود دارد که اھالی مغرور ونزوئال بتوانند از اعمال نفوذ بيگانگان در کشورشان مطلع شوند و با حذف 

  .را نجات دھند   ، آندوگانگی در کشور

 


