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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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 Political سياسی

 

  شيری. م. ا

  ٢٠١٩ فبروری ٢٠

  

 ونزوئال در امريکا مستمر ھایتوطئه به نگاھی

 امريکا ۀحاکم ھيأت سوی از -نکلينت ریھيل -حود انتخاباتی رقيب از کمتر رأی ليونيم سه رغمه ب که ترمپ دونالد

 کارزار اصطالحه ب ۀدور در شد، گمارده متحده اياالت وریتامپرا جمھوری رياست مقام به )سايه در دولت(

 که زمانی و "...کرد نخواھد ساقط را کشوری ھيچ دولت اين از بعد امريکا" که داشت تأکيد نکته اين بر انتخاباتی

 دموکراسی دلدادگان و انديشکج غربگرايان خيل کرد، تکرار نيز خود تحليف مراسم در عينا را معنی ھمين

 و "کار" تشديد با و )١("...دش تائب گربه که مژدگانی" :برآوردند فريادھا ناپذيروصف شوق و شور با ئیامريکا

 ۀگماشت که نکشيد، طول زيادی مدت اما .زدند دست امپرياليسم خصلت و ماھيت تغيير بسط و شرح به خود تبليغات

 دوستداران دست به ناپاکی بسيار آب و داد نشان عيان طوره ب را اربابانش و خود وقاحت اوج سايه در دولت

 .ريخت تاريخ وریتامپرا خونخوارترين

 رژيم که اين نخست :کرد اذعان واقعيت چھار به خود  ۀوعد از بعدی تخلفات با و عوامفريبانه اظھارات با ترمپ

 قابل آن خصلت و ماھيت که نيست ایپديده امپرياليسم دوم، است؛ کرده ساقط را زيادی دولتھای کنون تا امريکا

 المللیبين و انسانی موازين و اصول ھيچ به تواندنمی ليسمامپريا که داد نشان سوم، آن؛ نابودی با مگر باشد، تغيير

 تکرار جز نيست چيزی او اظھارت چھارم، بوده؛ آن مّؤسسان از يکی خود که متحد ملل منشور به حتی .باشد پايبند

 !بشری تاريخ کل در و خود اسالف ۀھم مکرر ھایبازیحقه و ھائیدروغگو

 ئیاعتنابی با و کرد فراموش کلیه ب را خود انتخاباتی ۀعوامفريبان اظھارات سفيد، اخک به مکان نقل از پس ترمپ

 منشور در مصرحه المللیبين مقررات و موازين تمامی و کشورھا ملی حاکميت حق انسانی، ارزشھای ۀھم به کامل

 تھديد زمين ۀصفح از ردنک پاک به را آن جمعيت کل و رياوک خلق دموکراتيک جمھوری ھمه، از قبل متحد، ملل

 چند از پس ديد، زور پر را سمبه که وقتی اما ."کند رحم خود کشور و خلق به" خواست کشور اين رھبر از و نمود

 .رفت سنگاپور در رياوک خلق دموکراتيک جمھوری رھبر ديدار به ابلھانه، واروھای -پشتک بار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تھديد مورد را ايران ترمپ سايه، در دولت گويانوهيا دھان بر رياوک خلق دموکراتيک جمھوری مھلک مشت از پس

 ئینھا ھدف و اعالم را ما ميھن عليه تحريمھا ترينسخت گذشته، سال بھار در "برجام" ۀيکجانب لغو با و داد قرار

 .نمود اعالم "ايران رژيم تغيير" را خود

 وقاحت اوج نيز سوريه ضد هب امپرياليستی جنگ با ارتباط در تاريخ وریتامپرا ترينخونخوار فعلی سردمدار ترمپ

 و ئیمنطقه ھاینوچه ھمدستی با را سوريه عليه استعماری جنگ پيش سال ٨ از که امريکا رژيم .داد نشان را خود

 مدت اين تمام در و کرد آغاز خود آموزدست تروريستھای و ناتو نيروھای از ئیھابخشی دست به اشئیاروپا

 طوره ب و درآورد اشغال به را سوريه خاک از وسيعی بخشھای تروريسم، با مبارزه ۀبھان تحت ئیامريکا ئینيروھا

 داد، قرار خود آميزجنون ھایبمباران ھدف را سوريه زيرساختھای و غيرنظامی شھروندان ارتش، طعاتق مستمر

 پيروز داعش رب امريکا کرد ادعا ترمپ ناگھان نمود، ويران کامل طوره ب عراقدر را موصل و سوريه ۀرق شھر

 را خود سرباالی تف نکشيد طول ساعاتی اما .کندمی خارج سوريه از بزودی را ئیامريکا نيروھای براين، بنا شده،

 بشويم خارج سوريه از اگر شويم؛می خارج بندیزمان طی شويم؛نمی خارج سوريه از" مانند اراجيفی و داد قورت

 .راند زبان بر قبيل اين از بسياری اراجيف و "بود ھدخوا ايران و روسيه پيروزی یامعنه ب

 تاريخ .است فرده ب منحصر ۀنمون يک نه و دارد تازگی نه نيز ونزوئال با رابطه در ترمپ اقدامات و اظھارات

 کاخ به "توانيممی ما" ،"دھيممی تغيير ما" شعار با اوباما کبار او، سلف که است نکرده فراموش ھنوز نزديک

 در اما .داد خواھد پايان افغانستان جنگ به و بست خواھد را گوانتانامو پايگاه اقدام، نخستين در کرد وعده و مدآ سفيد

 جنگ به که اين نه و کرد تعطيل را گوانتانامو پايگاه نه امريکا تروريستی رژيم دولت رأس در حضور سال ٨ مدت

  .کرد اعزام افغانستان دفاعبی رکشو به ديگر نظامی ھزار ٣٠ حتی نداد، خاتمه افغانستان

 خوان شناختن رسميته ب و نوریج ٢۶ در ونزوئال مستقل کشور عليه دوم کودتای انجام به امريکا وریتامپرا تالش

 و جھل وریتامپرا خصلتی -تاريخی ھایبازیحقه اين از ديگر يکی کشور، اين جمھور رئيس عنوانه ب )٢( گوايدو

 ضد کودتای به نيز ٢٠٠٢ سال در ونزوئال، داخلی امور در مستمر مداخالت موازاته ب امريکا رژيم .بود جنايت

 ۀدليران مقاومت و ونزوئال ارتش و خلق پايداری و ھشياری اثر در اما، زد، دست بوليواری کشور اين در دولتی

 .شد ماليده خاکه ب عموسام پوزه چاوز ھوگو فرمانده

 کشینسل و عامقتل عمومی، مجازات و گرسنگی تحميل و اقتصادی ۀاصرمح تحريم، به اقدام کودتا، به زدن دست

 داشتهنگه عقب و کوچک کشورھای عليه قوی کشورھای توسط خانمانسوز جنگھای آتش برافروختن خلقھا، و ملتھا

 سيمتق تاريخ درازای به مستعمرات برای فرماندار و حاکم تعيين بشريت، عليه جنايت روشن مصداق ۀمثابه ب شده

 ممالک در حاکم نظامھای ماھيت و خصلت از ھمه و دارد قدمت فرودست و فرادست طبقات به انسانی جوامع

 متفاوت و مختلف اشکال به اما واحد، سناريوی يک اساس بر که شودمی ناشی امپرياليستی رژيمھای ويژهه ب مسلط،

 اروپای کشورھای کليه در اخير سال سی طی که امپرياليستی -استعماری تاريخی سناريوی ھمان .آيددرمیء اجرا به

 گرجستان، اوکراين، مانند شوروی متحد سابقا جمھوريھای از شماری و ،سوريهاليبي يوگسالوی، در شرقی،

 .آمد صحنه روی به مولداوی

 با و شد گذاشتهء اجرا به شکل ترينخشن به استعمارگر کشورھای سوی از استعمار ۀدور آغاز از روش اين

 قحطی ايران تاريخ .دارد ادامه کنون تا که رسيد، خود اعالی حد به استعمارنو به آن تبديل و ظاھری نیدگرگو
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 ۀگسترد ۀمصادر با ستانانگل رژيم سالھا ھمين طی در .دارد ياد به بروشنی را ١٢٩٨ -١٢٩۶ سالھای بزرگ

 پرداخت عدم و ئیغدا مواد کردن اردو از ممانعت خود، پای دو حيوانات ۀتغذي برای ايران ئیغذا مواد و غالت

ً  مرگ باعث ما کشور نفتی درآمدھای  .گرديد ايران جمعيت از نيمی تقريبا

 به را جھان ھایقاره ديگر از ایگسترده ھایبخش و اروپا کل دوم جھانی جنگ در لمانا فاشيسم نزديکتر، تاريخ در

 ھر اشغال و کردن ويران دنباله ب داریسرمايه فاشيسم .گرديد انسان ميليون دھھا کشتار موجب و نمود بدل ويرانه

 خود پنجم فرمانداری را کشور آن فاشيستی لمانا ،ولندپ اشغال از پس ،مثالً  .کردمی تعيين فرماندار آن برای کشور،

 اتحاد لنينگراد شھر ديگر، اقدام در يا .گمارد آن فرمانداری به را فرانک ھانس ١٩٣٩ سال در و نمود اعالم

 که طوریه ب .کرد محاصره ٨٧٢ مدت به را آن داد، قرار خود حمالت ھدف ھوا و  بحرو و زمين از را ورویش

 .فرستاد مرگ کام به ئیغذا مواد قحطی ايجاد با فقط را شھر اين جمعيت از نيمی از بيش

 عراق به ٢٠٠٣ سال جمتھا در و بوده وفادار بشريت عليه جنايت روش اين به وجود ابتدای از نيز امريکا امپرياليسم

 و بريمر پل ءابتدا آن، قانونی دولت کردن ساقط و عراق اشغال از بعد آنگلوساکسونی رژيمھای .کرد ثابت را آن نيز

 منصوب اشغالی عراق حاکم عنوان به را زادخليل یلمز نامه ب]به خلق افغانستان وجھان خائن[ افغان يک سپس،

 .نمايد تعيين ونزوئال حاکم عنوانه ب را گوايدو خوان کندمی کوشش نيز امروز و کردند

 سالھا ھمين طی .است معاصر تاريخ در ايران جمعيت عام قتل مشابه ۀنمون ٢٠٠٣ تا١٩٩٠ سالھای عراق ھمچنين،

 ھمين به نيز امروز يمن .شد کشته عراقی کودک ھزار ۶٠٠ از بيش امريکا اقتصادی ۀمحاصر و تحريم اثر در

 و اقتصادی ۀمحاصر ۀنتيج در .است گريبان به دست امريکا ياليسمامپر ئیماليخوليا ۀمحاصر و ھجوم با ترتيب،

 رسيده، شھادت به يمنی کودک ھزار دھھا سعودی عربستان سردمداری به امريکا لندھایديسنی ۀگسترد حمالت

  .است شدن خاموش حال در دارو نبود و سوءتغذيه اثر در نيز يمنی ديگر کودک ھزار ٨٠ وجود شمع

 و لنداھ فرانسه، ال،گپرت ،يمجبل ايتاليا، اسپانيا، لمان،ا ستان،انگل مانند استعمارگر ممالک کھن عماراست ۀدور در اگر

 پس گماشتند،می خود شھروند ميان از را آنھا فرمانداران و حاکمان مستعمرات، غارت تشديد و تسھيل برای غيره

 گرفته، پيش در نوينی روش بناچار تعمارگراناس آنھا، نسبی موفقيتھای و استعماری ضد مبارزات ۀدور شروع از

 تعبير به که ایگونهه ب .گزيدندبرمی ھاسرزمين ھمان خائنان و گانسلف ميان از را مستعمرات فرمانداران و حاکمان

  .آوردند در "آجان آقای احمد" شکل به را استعمار گلسرخی، خسرو شھيد

 سو يک از بوليواری، کشور اين کشيدن آشوب به و ونزوئال در دولتی ضد کودتای انجام برای امريکا وریتمپراا

 ارسال با است تالش در ديگر، سوی از دھد،می قرار اقتصادی ۀمحاصر و تحريم تحت را مستقل کشور اين

 ً  ھمين در .نمايد تأمين را ونزوئال خلق تصنعی کمبودھای گويا ،"بشردوستان کمکھای" حامل تريلی ٩ مجموعا

 بشردوستانه ھایکمک ارسال برای متحده اياالت ادعای کلمبيا، در سرخ صليب ولؤمس ھارنيش، فکريستو رابطه،

 اعالم صراحتبه وی .کرد نخواھد مشارکت آن در متبوعش سازمان کرد اعالم و ناميد "بازیدلقک" را ونزوئال به

 اين، اضافهه ب .)٣("داشت يمنخواھ ندارد، بشردوستانه ھایکمک به ربطی آنچه در ایمداخله ھيچ ما" :کرد

 سال خونين پائيز :سازدمی روشن را امريکا امپرياليسم بازیحقه ۀپرد پشت نيز تاريخی مشابه ھاینمونه

 اين در مستمر مداخالت موازاته ب سال، ھفت مدت طی در .کرد طراحی ١٩۴٩ سال در امريکا را نگریھ١٩۵۶

 دارای کاميون صدھا با "بشردوستانه کمکھای" پوشش تحت ار جنگی مھمات و سالح عظيم ھایمحموله کشور،
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 ثبت خود نامه ب را نگریھ تاريخی جنايت آن باالخره، و کرد وارد کشور اين به جھانی سرخ صليب پرچم و نشان

 ترتيب ھمين به را "پراگ بھار" به موسوم خونين ۀحادث نيز چکوسالواکی در ١٩۶٨ سال بھار در .نمود

 .کرد سازماندھی

 امريکا وریتامپرا خونخواری و جنايت سرتاسر تاريخ کردن فھرست و شماری بر حاضر يادداشت قصد البته،

 چرا که بود، پرسش اين مختصر پاسخ کردن روشن فقط تاريخی حوادث برخی به گذرا ۀاشار از ھدف .نيست

 از مختلف، کشورھای بر دھان بر کف و بخشيده شدت اخير سالھای در خود ۀگسترد مداخالت و تھاجمات به امريکا

  تازد؟می ونزوئال به جمله،

 ٢٢ مرز از آن داخلی بدھی .دارد قرار مالی -اقتصادی شرايط بدترين در امروزه امريکا وریتامپرا که است واضح

 زني متحده اياالت مرزھای از خارج در سرگردان ھایدالر تمام داخلی، بدھی بر عالوه .است گذشته دالر تريليون

 سبب به .است غيرممکن کلی طوره ب ھاآن پرداخت حساب، اين با .شوندمی محسوب جعلی کشور آن خارجی بدھی

 تروريستی رژيم ترينخشن ۀمثابه ب امريکا امپرياليسم ارانزسياستگ حل، غيرقابل مالی -اقتصادی مشکالت ھمين

 متمادی گيجی اين، بر بنا .نمايند اذاتخ را "فرجی ستون آن تا ستون اين از" سياست اندشده مجبور تاريخ

 ايران، جمله از ديگر، کشور ھر و ونزوئال عليه آنھا ۀگرانمداخله ھاینعره و پوچ ھایوعده ،امريکا سياستگزاران

 عفض موضع از بلکه، قدرت، موضع از نه غيره و يمن روسيه، سوريه، چين، ،رياوک خلق دموکراتيک جمھوری

 با نيست قادر ديگر و ديده آسيب بشدت امريکا جھانی موقعيت .وریتامپرا فروپاشی مبي از ناشی و است شديد

 ۀمثاب به ھمچنان را نگران اروپای و نموده تبديل خود خلوت حياط به را التين یامريکا مونرو دکترين کاربست

 .نمايد حفظ وریتامپرا ۀمستعمر

 ديگر کشور ھر يا و ونزوئال در متحدانش و امريکا مپرياليسما آميزجنون مداخالت با ارتباط در که ديگری مھم ۀنکت

 اشاره کمترين استعماری، -امپرياليستی مداخالت تقبيح و رد با توأم که است اين شود، داده قرار نظر مد ھمواره بايد

 نوک نکرد کند و امپرياليسم مداخالت توجيه یامعنه ب واقع، در حمله، مورد کشور نواقص و کمبودھا ھا،ضعف به

 و يغماگريھا معلول نخست، ۀوھل در کشورھا ھمين مشکالت ھمه که چه .شودمی محسوب امپريايسم با مقابله پيکان

 که بوده، آنھا در وابسته داریسرمايه طوالنی حاکميت و امريکا سردمداریه ب جھانی امپرياليسم مستمر مداخالت

 سردمداریه ب جھانی امپرياليسم جواب مواردی، چنين در .دارد نياز جداگانه بررسی و تحليل به نيز آن خود

 قانونی ھيچ و کس ھيچ !کن گم را گورت يانکی  :باشد بايد قاطع و مختصر ۀجمل دو فقط امريکا وریتامپرا

 !است نکرده و کند تعيين جھان خلقھای قيم عنوانه ب را تو تواندنمی

 و کشورھا ۀمجموع ئیآراصف و امريکا ھانیج موقعيت شديد ديدگی آسيب به توجه با و اوضاف اين ۀھم با

 .رسدمی نظره ب بعيد کامالً  ونزوئال در متحدانش و امريکا کودتای موفقيت جھان، مترقی و صلحدوست نيروھای

 را کشور اين در کودتا به امريکا اقدام نيز بوليواری ونزوئالی جمھور رئيس مادورو، نيکوالس که ھمانطور

 .)۴(خواند شده تمام و خوردهشکست را کشور اين در نظامی یودتاک و ناميد ديوانگی بدرستی

 ١٣٩٧ دلو -بھمن ٣٠

 :زاکانی عبيد "گربه و موش" حکايت به است اشاره ــ١
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www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 تأکيد مورد را موضوع اين دو ھر روسيه و ايران ھایرسانه با مصاحبه در روسيه و ايران در ونزوئال سفرای ــ٢

 .است گذرانده صربستان در را خود کارآموزی ۀدور و است سيا سازمان مأمور گوايدو خوان که دنددا قرار

 :"کوتاه ونزوئال ار دستھا" تلگرامی کانال ــ۴ و ٣
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