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  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
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ١١
  

   قصد دارد با کودتا در ونزوئالامريکا ۀاياالت متحد
 کند  ی التين را نابودامريکاھای استقالل در  مانده آخرين باقی

 ونزوئال دولت عليه رحمانه بی ۀحمل به که است سال ٢٠ از بيش آن شناس وظيفه یئ رسانه بازوی و امريکا دولت

 به امريکا ۀمتحد ايالت که است التين یامريکا در مانده باقی استقالل نمادھای آخرين از يکی ونزوئال. ھستند مشغول

 نبرد وارد بتواند وجه بھترين به تا سازد نابود را آن بايد امپرياليستی کالن تراتيژيکس ھای سياست از بخشی عنوان

  .گردد چين و روسيه ھای قدرت با اجتناب غيرقابل

  
  » َابی مارتين« خانم ئیامريکانگار   با روزنامه مصاحبه 

  :ونزوئال در کودتا 

  کند نابود را التين یامريکا در استقالل ھای مانده باقی آخرين ونزوئال در کودتا با دارد قصد امريکا متحده اياالت
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 آيا. است کرده غازآ مادورو جمھور يسئر عليه ئیکودتا امريکا ۀمتحد اياالت: س

 سرنگونی طوالنی راه در نخست گام تنھا» گوايدو «يا و خورده شکست کودتا اين

  است؟ مادورو

 به که است سال ٢٠ از بيش آن شناس وظيفه یئ رسانه بازوی و امريکا دولت: ج

 اين به کودتا برای تالش آخرين. ھستند مشغول ونزوئال دولت عليه رحمانه بی تحمال

 امور در مپتر آقای کارشناس که گرفت صورت ٢٠٠٢ سال در وقيح صورت

 را چاوز ھوگو تا کرد سازماندھی را مشابھی عمليات» آبرامز اليوت «ونزوئال

 امريکا که است توجه جالب. شد رو روبه شکست با تالش اين. سازد مستقر را ئیامريکا ۀنشاند دست رژيم يک و ربوده

 قادر و متفرق بسيار اپوزيسيون نيروھای. سازد سرنگون را ونزوئال سوسياليستی رھبری کليه تا نکرده کوشش ھرگز

 ابزار کمک به تا نمايند می کوشش و کنند می تحريم را انتخابات رو اين از نيستند، انتخابات در پيروزی به

  .گيرند دست به را قدرت غيردمکراتيک

 رژيم رييتغ از پيشاپيش چاويسم مقاومت قدرت ولی گرفت صورت ھدف اين به رسيدن برای فراوانی کودتاھای

 نخواھند ترک را صحنه مبارزه بدون که نمودند ثابت کردند، انتخاب را مادورو که ئیھا توده و آورد عمل به جلوگيری

 خواھد مواجه مخربی آمدھای پی با نمايد، مسلط کشور بر نظامی ۀحمل با را کودتا اين کند کوشش متحده اياالت اگر. کرد

  .انجاميد خواھد فراوان ھای زخمی و کشته با گسترده داخلی جنگ يک بهً احتماال که بود

  

 ۀزانگي نقش حد چه تا امر اين. ستامريکا توجه مورد که رود می سخن ونزوئال نفتی عظيم ذخاير از ّکرات به: س

  کند؟ می ءايفا کند، می دفاع ونزوئال نفتی ذخاير بودن ملی از کماکان که مادورو دولت سرنگونی در را اصلی

 که زد می الف مپتر. کند می بازی مھمی نقش نفت رو اين از و است جھان نفتی ذخاير ترين بزرگ دارای ونزوئال :ج

» بولتون«. بپردازد را امريکا جنگی مخارج تا ساخته مجبور را کشور اين و آورده دست به را عراق نفت چگونه

 برای نيز ئیھا طرح ولی. است بوده کودتا اصلی ۀانگيز نفت که کرد اعتراف ًصراحتا او. گويد می سخن تر صريح

 نيز اپوزيسيون. باشد داشته دنبال به را ای گسترده ھای سازی خصوصی تواند می که است دست در بازارھا تسخير

  .دولتی خدماتی نھادھای ديگر و فرھنگ و مسکن تأمين ھای بخش در ويژه به آنست، خواستار

 عنوان به امريکا ۀمتحد ايالت که است التين یامريکا باقيمانده استقالل نمادھای آخرين از يکی عالوه برآن، ونزوئال

 غيرقابل نبرد ردوا بتواند وجه بھترين به تا سازد نابود را آن بايد امپرياليستی کالن تراتيژيکس ھای سياست از بخشی

  .گردد چين و روسيه ھای قدرت با اجتناب

  

 امريکا ھای دخالت برای ديگری دليل اين آيا کند؟ می ءايفا نقشی چه التين یامريکا در ونزوئال یئ منطقه سياست: س

  نيست؟

 ھای ريمتح سخنرانی يک طی تازگی به» بولتون جان «کنونی دولت امنيتی مشاور و بوش دولت سابق دولتی مقام :ج

  .ناميد» ظلم ترويکای «را کشورھا اين و داد وعده را ونزوئال و نيکاراگوئه و کوبا عليه ديگری

 ھای جوخه و خونين کودتاھای و مونرو دکترين خواھد می و کرد ويران و ثبات بی را خاورميانه امريکا امپراتوری

 ساختن منزوی و یئ منطقه ھژمونی ۀمسأل. کند ويران را التين یامريکا بعدی گام در تا کند زنده ًمجددا را مرگ

  .است مانده باقی مترقی ھای دولت
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  است؟ مھم مادورو سياسی بقای برای حد چه تا ارتش نقش. کرديد مصاحبه ونزوئال دفاع وزير باً اخيرا شما: س

 در کودتا برای تالش اولين. است بوده ای کننده نييتع نقش دارای ونزوئال دولت سقوط از جلوگيری در ھميشه ارتش :ج

 از ھنوز امروز نيز مادورو. بود اربرخورد ارتش مطلق حمايت از چاوز زيرا شد، رو روبه شکست با ٢٠٠٢ سال

  .است نبوده موفق تاکنون کودتا رو اين از و است برخوردار ارتش حمايت

 ارتش بپيوندند، او به ازانبسر که کردند التماس ًواقعا تلويزيون دوربين مقابل در ھمسرش و» گوايدو خوان «که اين با

 جمھور يسئر که وقتی تا مادورو از و عدفا اساسی قانون از که کرد اعالم ارتش. زد باز سر درخواستی چنين قبول از

  .کند می آماده کشور مرزھای در حمله به مقابله برای را خود ونزوئال ارتش. کرد خواھد حمايت است،

  

. ونزوئالست در کودتا خواستار که است ئیامريکا سياستمداران سروصداترين پر از يکی» ربيو مارکو «سناتور: س

  کنند؟ می ءايفا نقشی چه ھا آن البی و التينی یامريکا نامھاجر

 ھمکار و شريک عنوان به را گروه اين متحده اياالت چرا که اينجاست تر بيش مسأله بلکه نيست، گری البی مسأله: ج

 ھای دولت تا کند، ھمکاری ثروتمند نامھاجر جنبش با که است خوب متحده اياالت رھبری برای. است کرده انتخاب

 گرفتند تماس اپوزيسيون ھای گروه با دولتی ھای مقام و خواه جمھوری حزب عضو» ربيو ومارک«. کند سرنگون را چپ

 USAID و NED مانند رژيم رييتغ اول خط ھای گروه و مدنی عمليات طريق از رلاد ميليون ده ساالنه کردند تقبل و

  .دھند قرار ھا گروه اين اختيار در

  

 نابسامانی اين مسؤول مادورو ًمعموال. گيرد می قرار انتقاد مورد مراتب به ونزوئال اقتصاد نابسامان وضعيت: س

  کند؟ می بازی نقشً واقعا ريکاام ھای تحريم اندازه چه تا و است دولت متوجه تقصيرھا اندازه چه تا. گردد می قلمداد

 اقتصاد که نجاستاي مسأله ولی گيرد، می قرار انتقاد مورد سوسياليستی ناتوانی جرم به اغلب ونزوئال اقتصاد :ج

 از گذشته. کنند می توليد را محصوالت اغلب که شود می لوکنتر خصوصی ھای  شرکت وسيلۀ به ًوسيعا ھنوز ونزوئال

  .شده آغاز امريکا ۀمتحد اياالت دولت طرف از که است جريان در نيز اقتصادی عيار تمام جنگ يک اين،

 به تحريم ۶٣ تاکنون. است کرده متمرکز ونزوئال اقتصاد تالشی روی ھدفمند بسيار را خود مپتر ديپلماسی دستگاه

 ۶ ھا تحريم اين گذشته سال در تنھا. کند خفه نطفه در را اقتصادی وضعيت بھبود برای نسیشا ھر تا است درآمده ءاجرا

 ١١ نفتی صادرات تحريم و کرد بلوکه را کشور ثروت ميليارد ٧ نوين ھای تحريم. زد لطمه کشور به رلاد ميليارد

 کشتار ھا تحريم. مرگ و گرسنگی نیيع کالم واقعی یامعن به ھا تحريم اين. کاست خواھد کشور درآمد از رلاد ميليارد

 و رشد ديگری شکل به ًکامال است قادر ًاحتماال اقتصادی دايمی ھای خرابکاری و دخالت از فارغ ونزوئال. است یئ توده

  .يابد توسعه

  

 اياالت مقابل در مادورو از تا است کافی گروه اين تنھا آيا. پرداختند مادورو از دفاع به ًعلنا ھاکشور از برخی: س

  کند؟ محافظت آن ھمپيمانان و متحده

 مھم بسيار واداشت نشينی عقب به را متحده اياالت پوتين دخالت که سوريه مورد مانندً مطمئنا اپوزيسيون بلوک يک :ج

 حمايت ونزوئال به امپرياليستی تھاجم اين از يکوسمک و چين و ھندوستان و جنوبی فريقایا چون مھمی کشورھای. است

  .کنند نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 حال اين با و نکردند حمايت عراق جنگ از کشورھا از بسياری نيز زمان آن در: کرد فراموش نبايد را مسأله يک یول

 کشور نفت تا کند آغاز را ونزوئال به خونينی تھاجم است قادر مپتر کنم می فکر. کرد جلوگيری آن وقوع از نشد مقدور

  .کند تقويت را خويش منيت ضمن در و کرده تصاحب را

   

  .سپاسگزارم شما از مصاحبه خاطر به –

  سايتونگ لينکه: منبع

  عدالت تارنگاشت

  


