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 اليجنگ داخلی در ونزوخطر 
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 اروپا ۀال از جانب کشورھای اتحادييحمايت از اپوزيسيون ونزو کارشناس علوم سياسی، محسن مسرت نسبت به* 

خاورميانه   وونزويال دخالت نظامی ، منجز به جنگ داخلی در شويق بهت را امريکامی تواند  اينکار. اخطار داده است

 .ی التين گرددامريکاای شدن درگيری ھا در 

 

 ال، مادورو، امروز وارديبرای کودتا عليه رئيس جمھور ونزوکوشش فعلی   آقای پرفسور مسرت،– سپودنيک

 ؟رزيابی می کنيدی التين را چگونه اامريکاشما وضعيت اين کشور .  خود می شودۀسومين ھفت

 ونزويالقاره وضع خوبی ندارد زيرا از قرار معلوم کوشش برای تغيير حکومت تنھا محدود به   سراسر اين- مسرت 

و کوبا نيز با مدل مورد   اعتراف می شود که دولت ھای نيکاراگوئهامريکابر اساس آخرين اطالعات رسيده، در . نيست

اساس است که نفوذ روسيه را به صفر تقليل دھد، نه   آشکارا بر اينامريکارويکرد .  مغايرت دارندامريکانظر دولت 
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 ۀاز قرار معلوم آنھا پروژ. در اين رابطه سخن از ايران نيز در ميان است. را فقط نفوذ روسيه بلکه ھمچنين نفوذ چين

گونه ای مشکالت تأمين   به- و در نيکاراگوئه نيز - ونزويالرند و اين را نيز بايد افزود که در را در نظر دا بزرگتری

قابل تفاھم نيز ھست و اکنون قرار است اين  مايحتاج عمومی و نارضايتی مردم از دولت مادورو وجود دارد و اين

به ھر حال برای دولت اوضاع خوب به . ددبيرون تغيير رژيم اعمال گر نارضايتی اھرمی شود، وسيله ای گردد تا از

 از ھر جھت بسيار خطرناک ونزويالدر   ی درونیاعمال مداخله از خارج با توجه به توازن قوا زيرا. نظر نمی رسد

  .دبه جنگ داخلی منجر گرد بوده و می تواند

 

 امريکاجمھور  فته و رئيس سخن گونزويال عليه امريکا تھاجم ۀرومت، نيکالوس مادورو، نيز در بافعلی حک رئيس

که  در حالی. جزو احتماالت تلقی کرده است  راونزويال در يکشنبه گذشته در مصاحبه ای ارسال نيرو به ترمپدونالد 

 بازگرداند، شما فکر می کنيد احتمال امريکانيروھای ارتش را به  که قصد دارد  معروف بود به اينً اصالترمپدونالد 

 ؟ استيک چنين اقدامی چه قدر

گوايدو  اگر وضعيتی پيش آيد که بخشی از نظاميان از دعوت.  نيز گفته استترمپاين را خود . رسد بعيد به نظر نمی

ھای پائين پرسنل از مادورو  خصوص ردهه پيروی نموده و به جانب مقابل بپيوندند، در اينصورت در داخل ارتش و ب

پيش تر با  که درگيری اع خواھند نمود؛ البته در صورتیاز او دف  دسته حمايت شده و در صورت لزوم اسلحه ب

اين . از نظاميان شورشی حمايت نمايد ئی از طريق ھواامريکانظر نمی رسد که ه آنگاه بعيد ب. حصول تفاھم حل نگردد

اين  .وی بپيوندند را می توان تصور نمود شده و به  امکان که نظاميانی در حال حاضر به دعوت گوايدو تحريک

ارتش عليه اسد بود که   پس از موضعگيری بخشی ازًدقيقا. يت را ما در گذشته نيز در سوريه شاھد بوده ايموضع

يک چنين وضعيتی . در سوريه آغاز گشت درگيری بزرگی ميان ارتشيان ايجاد گشت و درست پس از آن جنگ داخلی

  .ت قابل تصور اسونزويالدر 

 
جمھور  عنوان رئيسه لمان، سياستمدار اپوزيسيون، گوايدو را باسياری از کشورھای غربی، از جمله و ب امريکا

 ؟اين اقدام را شما چگونه ارزيابی می کنيد. دوران گذار به رسميت شناخته اند

خودی خود ه  و اين ب–رئيس جمھور اعالم نمايد  عنوانه ملل متحد از شخصی که سرخود، خود را ببر طبق منشور 

اين بدان معنی است که . از خارج از وی حمايت گردد، وجود ندارد که  ھيچگونه مبنای حقوقی برای اين–گوياست 

که اين کار صورت می گيرد، که  مجاز نيست و اينمتحد  ملل کشورھا از منظر منشور دخالت در امور داخلی ساير
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بدين صورت به دولت  ن اقدام بسيار بد و خطرناکی است، زيرالمان، ماس، بانی آن گشته است، ايا ۀامور خارج وزير

 و اين روش کند از تعويض حکومت پشتيبانی می  لماناشود که   چراق سبز داده میترمپ، به رئيس جمھور امريکا

ه  بامريکادولت  تا زمانی که اروپا با دخالت نظامی مخالف باشد، برای. چراغ سبزی است برای دخالت نظامی ھميشه

 و – اروپا ۀای که از دولتھائی از اتحادي اما در لحظه. ست آوردن اجماع داخلی برای دخالت نظامی مشکل خواھد بودد

لمان ا اروپا در اين مورد از ۀ کشور از کشورھای عضو اتحادي١٣  اروپا ھم نمی توان سخن گفت، زيراۀاينجا از ھم

تعويض رژيم حمايت گردد، در اين لحظه   اروپا از سياستۀديدر لحظه ای که درست از جانب اتحا  -پيروی می کنند 

 خود را برای دخالت نظامی محق يابد به شدت افزايش امريکاکه  اين  برً درگيری تعميق يافته و ثانياًاين خطر که اوال

 است که  اروپا به نظر من به ھمان اندازه نادرست و خطرناکۀبرخی از کشورھای اتحادي بدين خاطر رويکرد. می يابد

پيشگام شدند و حتا آنچه  در آن زمان نيز اروپائيان.  بوداجنگ يوگوسالوی بود و نيز به ھمان اندازه که در جنگ ليبي در

 سرنگون شود، با تمامی او موجب گشتند که رژيم ليبي ئيان، آنچه را ھيلری کلينتن قصدش را داشت، انجام دادهامريکارا 

ی التين صورت گيرد برای امريکاکه يک چنين عملی در  بنابراين در صورتی .تيمعواقبی که امروزه آنجا ناظرش ھس

 ی التين خواھيمامريکای شدن درگيری ھا در ئدر اينصورت ما ناظر خاورميانه . بار خواھد بود کل آن قاره فاجعه

  .تگش

 

. انتخابات است ھان تجديد انتقاد داشته و اکنون خوا٢٠١٨ از انتخابات رياست جمھوری در ونزويالاپوزيسيون اما 

 ؟چيست ونزويال خواست انتخابات جديد در ۀانتقادر بجاست؟ و نظر شما در بارآيا اين 

 که نه فقط از جانب رھبر اپوزيسيون که خود را رئيس جمھور می داند صورت گرفته است، بلکهانتقاد به مادورو 

 که با ونزويالالگوی اقتصادی . دارد  شه ھای اقتصادیھمچنين از سوی بخش بزرگی از مردم می باشد، اين انتقاد ري

. آنان بود  عظيم مردم از فقر و برای تقويت قدرت خريدۀشيدن تودکاجتماعی آغاز گشت، برای بيرون  يک کوشش جدی

با راھکاری که بدون اتکاء بر  .اين اقدام بدون ھمراھی اقدامات تکميلی صورت گرفت، بدون کوشش برای صنعتی شدن

نفت ھمچنان آنھا  اعتماد کردند که با درآمد .  صورت نگرفتآمد نفت سياست اقتصاد ملی به پيش برده شود، اين کاردر

 در کشوری که دارای نفت است، – و اين راه ھميشه ساده ترين گزينه ھاست که با درآمد نفت. الت را حل کنندکمش

چاوز ھم با . يک چنين الگوی اقتصادی محکوم به شکست است .و البته اين جواب نمی دھد. مسائل اجتماعی را حل کنند

و حال برای مادورو مسائل ناشی از بوروکراسی نيز مشکل را بزرگتر . بود روه انجام ھمين کار با مشکالت روب

ر به خاط ول دولتی و نظامی جيب ھای خودشان را پر کرده اند، آنھا امکان ثروتمند شدن يافتند،ؤمس مقامات. ساخته اند

ما آنجا با يک الگوی اقتصادی   ھمين دليل ھمه ب. ل کننده نبود و دموکراسی وجود نداستوکه ساز و کارھای کنتر اين

 ابراز اين ھا را بايد صادقانه. وضعتی که به امور ضروری و مايحتاج مردم نمی تواند پاسخ دھد بحرانی مواجھيم، با

  .دنمو

 ا را برای تصاحبت صنعت نفت کشور توسط شرکت ھای بزرگ نفتی بهمی خواھند تمام دروازه ھ  کسانی کهًطبيعتا

سوء استفاده کرده و از آن برای تغيير    بگشايند می کوشند از نارضايتی مردم که مخالفتشان قابل فھم استامريکاروی 

نبايد صورت  امريکاکمک ه در اينجا بايد گفت به ھر حال يک چنين تغيير رژيمی و آنھم ب. ابزاری نمايند ۀرژيم استفاد

وگرنه حل مشکل . اين الگوی اقتصادی را که با شکست مواجه گشته است تغيير دھد مادورو بايد سرانجام بکوشد  .گيرد

در داخل، برای   خريدۀِخواھد افتاد و يافتن راه حل الزم، برای افزايش قدرت خريد مردم، برای تقويت بني به تعويق

که آيا از طريق انتخابات جديد اين مشکل  اين من به. ج عمومی به پشت گوش خواھد افتادافزايش توليدات و تأمين مايحتا
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اگر گروه جديدی با . سياست مدل اقتصادی باشد، نه تغيير گروه حاکم حل شود شک دارم زيرا کوشش بايد برای تغيير

اينکار  ين کنندگی داشته باشد، بانيز حق تعي امريکاپيشين به قدرت رسد، فقط با اين تفاوت که  ھمان الگوی اقتصادی

 .داوضاع برای مردم به ھيچ وجه تغيير نخواھد کر

  

  


