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 II حاکمان جھان

 یبازگشت به مناسبات استعمار
 

خوان  ی،ئير کشورھای اروپا شورشگر ونزوئال به ھمراھی ساالمان –) گزارش ويژه(واشنگتن  /کاراکاس / برلين 

ول برکناری و نصب حکومت ؤمس گوايدو را به عنوان رئيس جمھور موقت به رسميت می شناسد و با اين کار خود را

  .ھا در کشورھای بيگانه می داند

  

  

Harm Bengen  

واشنگتن نوشته شده و در اجرای آن برلين نيز ھمکاری می نمايد تا   است که درئیاين تکبر بی مانند بخشی از سناريو

نيکاراگوئه از  در واشنگتن گفته می شود اين نفوذ در ونزوئال، کوبا و. ی التين بکاھندامريکاچين در  از نفوذ روسيه و

جای رئيس جمھور ه حرف شنو ب  پس از جايگزينی گوايدویترمپ گزارش شده است طوری کهه ب. ھمه جا بيشتر است

اقدام .  کار خود قرار داده استۀنيکاراگوئه را در برنام  سرنگونی دولت ھای کوبا وۀونزوئال، نيکالوس مادورو برنام

 بدين طريق.  گرفته بود صورتامريکافرجامی انجام می گيرد که آن نيز با برنامه ريزی  دنبال کودتای بیه مزبور ب

 ۀداده، دعاوی گذشت ی شمالی و اروپا می کوشند حاکميت جھانی استعماری قديمی خود را نجاتامريکاقدرت ھای 

  .خويش را آشکارا مطرح می سازند
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  تخشون ۀاقليتی آماد

رتيب خلع رسميت شناخته و بدين ته رئيس جمھور موقت ب عنوانه الئی، خوان گوايدو را بي، شورشگر ونزوالمان

  با اقدام رسمی مزبور که ديروزالماندولت . نيکالوس مادورا را اعالم نموده است رئيس جمھور منتخب ونزوئال،

نموده است، تبعيت نموده و نيز از   نظامی نيز تھديدۀيکا که عالوه بر آن اين کشور را به حملمرااعالم گشت از دولت 

عالوه ]. ١[ل نظاميان می باشد وجمله دولت برزيل که در کنتر تين، ازی الامريکاشماری از دولت ھای دست راستی 

انگلستان،   اروپا نيز کوايدو را به رسميت شناختند، از جملهۀساير کشورھای عضو اتحادي بر آن ديروز شماری از

. ته گذشته برداشته بوداين گام را در پايان ھف پارلمان اروپا.  اروپاۀفرانسه، اسپانيا ويک رشته ديگر از اعضای اتحادي

ايتاليا و زالند جديد تأکيد نمودند که حاضر به دخالت مستقيم در امور . نيست حمايت غرب گسترده بوده، اما يکدست

باشند دارای امکانات   که گوايدو را به رسميت شناخته اند اقليتی میئیدر سطح جھان کشورھا. کشورھا نيستند ساير

  .کار بردن خشونت ابائی ندارنده اعمال نيات خود از ب ر گذشته بارھا ثابت کرده اند که درنظامی و اقتصادی عظيم که د

  

   قدرت ھای استعماری

 کاری المانمبانی حقوقی بوده، در گذشته از جمله از جانب  رسميت شناختن شورشگران در کشورھای بيگانه خالفه ب

بلکه   سرنگونی دولت موجود در اوکرائين حمايت نمودند،ی نه تنھا ازالمانسال پيش مقامات  قريب به پنج. تازه نيست

دولت رسمی اوکرائين به رسميت  عنوانه بازيگران اين سرنگونی را ب] ٢[بالفاصله پس از انجام اينکار غير قانونی 

رئيس جمھور منتخب ھنوز بر مسند قدرت است چيز تازه  که البته به رسميت شناختن شورشگر در حالی. شناختند

 خويش که دولت کشور بيگانه ای را با بی قيدی و سرخود برکنار و ۀاقدام متکبران  با اينئیشورھای اروپاک. ايست

 که دارای المانغير از   اين کشورھاۀاز جمل. می کنند، بازگشت به رفتار تحکم آميز آنان در دوارن استعمار است نصب

 که تا کنون نيز ئیپانياست؛ ساير کشورھای اروپااس ھژمونی در اروپاست کشور استعمارگر سابق بر ونزوئال ،

  در مجاورت ونزوئال؛ انگلستانبحارا فرانسوی، ايالتی در ماورای ۀفرانسه است با گين مستعمراتی در منطقه دارند يکی

 در بحاراواقع در ماورای  با حاکميت بر برمودا، کايمان ، جزائر ويرجين و برخی جزائر ديگر بر چندين منطقه

. مدعی چندين جزيره در فرم ھای مختلف حقوقی است لند نيزااريبيک در شمال ونزوئال مسلط است؛ کشور سلطنتی ھک

حق حاکميت ملی ونزوئال را ربوده و آن را به وضعيت سابق مستعمراتی تنزل  اينان اکنون با به رسميت شناختن گوايدو

  .می دھند
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 مکودتای نافرجا

در اين گزارشات .  مشاھده نمودامريکارا می توان در رسانه ھای  ئی قدرت ھای اروپاۀان رفتار استعمارگرۀپيش زمين

 که ٢٠١٧ت سال سگ در اترمپ، امريکاسرنگون سازی حکومت ونزوئال با تھديد رئيس جمھور  موج جديد عمليات

 ماه جندر گزارشی پ تايمزنيويورک .  خوش نگاه می دارد، آغاز گشتۀ نظامی را ھنوز در برنامۀاقدام به حمل امريکا

آگاھی بر اين تھديدات نظامی بدين فکر افتادند که   بائی برخی از افسران ونزوئال٢٠١٧پيش نوشت که در پائيز سال 

 تماس گرفته و طرح ھای خويش را برای اقدام به ترمپ در اروپا با دولت امريکا غيرمستقيم و از راه سفارت ھای

خودداری نموده، اما آنان  بنا بر اين گزارش واشنگتن از رساندن کمک مادی. ی کمک نمودندارائه دھند و تقاضا کودتا

 اظھار داشت ٢٠١٨ روریباول ف در Rex Tillerson امريکا وقت ۀوزير امور خارج. ج نموده استييرا بدينکار تھ

تور جمھوريخواه مارکو رابيو و سنا. "آميزی را سازماندھی نمايد ر صلحييرھبری نظامی تغ "اين قابل تصور است که

 خواھد  حمايتءجھان از نيروھای نظامی ونزوئال در سرنگونی فرمانده کل قوا "مدعی گشت در پيام تويتری خويش

بر طبق گزارش نيويورک تايمز، از ]. ۴[  کودتای مزبور به موقع بر مال گشت٢٠١٨البته در آغاز سال ]. ٣[" نمود

نيم ديگر که شناسائی . کار بودند نيمی از آنان دستگير گشتنده دست ب ه در اين کودتا نظاميانی ک۴٠٠ تا ٣٠٠قريب به 

 به دباي معلوم ھدف فراخوان ھای اخير خوان گوايدو، خطاب به افسران مخالف است که اکنون می نگشتند از قرار

   .سرعت از استتار خارج گشته و به کودتا مجددا اقدام نمايند

 

  اقدام به سر نگونی

که در يکی از  طوریه ب. سرنگونی دولت در اين کشور نيست اما افشای کودتای مزبور پايان کوشش در جھت

شی از مخالفان سياسی که اکثر آنھا از نخبگان سفيدپوست مرفه خنوشته است ب گزارشات خويش وال استريت ژورنال

 اساس بر. استفاده نمايند س جمھور، مادورا امکانات موجود برای سرنگونی رئيۀبسيج گشته، می کوشند از ھم می باشند

 با طرفداران سرنگونی که بر اين نظر بودند ترمپدولت  مبر گذشته گروھی از کارکناناين گزارش در اواخر ماه دس

  جھانی ھستندۀبرای انجام سرنگونی و تحرک سياسی الزم محتاج پشتيبانی از جانب جامع دليل کمبود توان خويشه که ب

امور خارجه مايک پمپئو و نيز  بالفاصله سه پشتيبان از واشنگتن، به ويژه سناتور رابيو، وزير]. ۵[ند تماس گرفت

دو را به رسميت شناخته و اقدامات جانبی را برای تحريم يگوا مشاور امنيت ملی جان بولتون با طرحی خودسرانه خوان

آن فرا زمان  ". آورده استنوریج ١٢رخ ؤ خارجه ماستريت ژورنان نقل قولی از وزارت امور وال. نفت آغاز نمودند

بعد از آن گوايدو اقدامات مربوط به  در روزھای] ۶[" رسيده است که استارت عبور مرتب به دولت جديد زده شود

معلوم نيست مقامات . را در ھمکاری نزديک با واشنگتن برداشت اعالم مشروعيت خويش را انجام داد و ساير گامھا
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سرنگون  پيش از آن آنان ھمواره با. عمليات مزبور دخيل بوده يا دستکم از آنھا مطلع بوده اند چه ميزان در تا المان

  ]٧. [ ھمکاری نزديک داشته اندئیکنندگان ونزوئال

  

   سر از بدنهئیسه ضربه برای جدا

 با به رسميت ئی اروپا و ساير کشورھایالماندر امر سرنگونی،  در راستای حمايت از خارج برای ايجاد تحرک الزم

ه ب .با تمام توان خويش مشارکت نمودند، کاری که فقط تعويض يک دولت نامطلوب نيست شناختن گوايدوی شورشی،

نموده است، قرار است سرنگونی   گزارشامريکاطوريکه باز ھم وال استريت ژورنال با اشاره به اسناد درونی دولت 

دنبال آن نوبت به حکومت ھای کوبا و ه باشد که ب ازی سر از بدنهدولت در کاراکاس يکی از سه ضربات جدا س

 اينکار اين است که ھر سه اين کشور ھا روابط نزديکی با روسيه و ۀپيش زمين بنا بر اين گزارش. نيکاراگوئه می رسد

 نيز نفوذ رشد يابنده در واقع. گردد و حال قرار است اين روابط با استفاده از تمام نيرو قطع]. ٨[برقرار نموده اند  چين

.  استۀی شمالی را مخدوش نمودامريکاقدرت ھای قديمی استعماری و  نه فقط مسکو بلکه بيجينگ نيز حاکميت جھانی

  جنبش ھای سوسياليستی در–يافتن دوران جنگ سرد اين امر برای اولين بار صورت گرفت  که با پايان ھنگامی

 آن زمان – بودند بحارا ان سلب حاکميت استعمار نوی قدرت ھای آن سویی التين خواھامريکابسياری از کشورھای 

اکنون آنھا برای . رژيم ھای نظامی متکی بودند  اروپا برای ابقای ھژمونی خويش بهۀ و کشورھای اتحاديامريکا

ند قصد آورده و برای مستحکم نمودن حاکميتی که در دوران استعمار داشت تضعيف روسيه و چين به سرنگونی روی

   .دعاوی حاکميت استعماری خويش در مستعمرات سابق را تجديد نمايندً دارند مجددا
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