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  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ فبروری ٢١

  

  ونزوئال و ھمسايگانش در برابر جنگی که پيش روست
	 قادر به مقاومت می باشند؟

  

بحرانی که ونزوئال ، و در حال حاضر نيکاراگوئا و ھايتی را متزلزل کرده ، نياز به بررسی دقيق دارد تا قدرت 

 اشاره دارد و با يکی از آنھا موافق ستراتيژيک ۀتی يری ميسان به سه فرضي. ابر آن به وجود آيد ايستادگی در بر

  .ژی اياالت متحده رانشان می دھد و به راه ھای مقابله با آن می پردازد ياو سترات. است 

 ٢٠١٩ بوری ف١٨ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

قانون اساسی نيکوالس مادورو، و وزير ۀ ور نمايندامروزه ونزوئال ميان دو جناح تقسيم شده ، جناح رئيس جمھ

  .مجمع عمومی خوان گوايدو

 قانون ٢٣٣ و ٢٢٣خوان گوايدو به صورت خود خوانده خود را رئيس جمھور موقت معرفی می کند وبه مواد 

ۀ د مورد اشاربا خواندن اين مقاله متوجه خواھيد شد که موار. اساسی اشاره دارد تا اين موضوع را قانونی جلوه دھد 
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يد أئاروپا خوان گوايدو را تۀ با اين حال ، اياالت متحده ، گروه ليما و بخشی از اتحادي. او مغاير قانون اساسی است 

  .می کنند 

بسياری از حمايت کنندگان نيکوالس مادورو بر اين باوراند واشنگتن قصد سرنگونی دولت چپ گرای ونزوئال را 

  . ، به ھنگام رياست جمھوری ريچارد نيکسون عمل کرد ١٩٧٣نده در لوادور آلد ، ھمانطور که عليه سادار

] ١[ برخی ديگر بر افشاگری ھای مکس بلومنتال و دان کوھن اشاره دارند که مراحل طی شده توسط خوان گوايدو

اين افراد عقيده دارند که انقالب رنگينی در راه است ، ھمانطور که در دوران رياست جمھوری . را روشن می کنند 

  .بوش پسر شاھدش بوديم 

تنھا . او را شناخت ۀ  و روش ھای به کار گرفتاھداف او را مشخص کردۀ در برابر تھاجم دشمنی قوی تر ، بايد کلي

  .کسانی که پيش تاز شناختن ضربه ھای محتمل می باشند شانس زنده ماندن را خواھند داشت 

  

  ثابتۀ سه نظري

اما برای واشنگتن .  بسيار منطقی است ٧٣يلی سال چبحران کنونی با کودتای ۀ مريکای التين ، مقايسابرای ساکنين 

چرا که ھمان سناريو تکرار خواھد شد و ھمه : م با خطر و يک اشتباه خواھد بود أ سال پيش تو۴۶ن باز سازی جريا

  .يات اين شيادی آشنا ھستند ئجزۀ با کلي

 National Endowment for Democracy of Geneھمچنين ، افشاگری روابط موجود ميان خوان گوايدو و 

Sharp Equipeاما برای واشنگتن باز .  تجربه کرده است ٢٠٠٧ ونزوئال در سال  يادآور انقالب رنگينی است که

  . سال پيش خطرآفرين خواھد بود١٢ۀ گشت به طرح شکست خورد

  

  .برای شناخت اھداف واشنگتن بايد به ميدان جنگی که ترسيم کرده آمد 

دفاع اياالت متحده ، ماه پس از حوادث نيويورک و پنتاگون ، وزير و نيم  ، يعنی يک ٢٠٠١بر و ماه اکت٢٩در 

موريت آن ايجاد انقالب در ارتش اياالت متحده بود  و أدونالد رامسفلد ، دفتر تغيير نيروھا را به وجود آورد که م

 جديد باشد و برتری اياالت متحده را در جھان  تا بتواند پاسخ گوی ھدفی کامالً تغيير دادن طرز تفکر حاکم در آن بود

ريت به آدميرال آرتور سبروسکی واگذار شد ، که تا کنون توانسته بود واحد ھای نظامی را موأاين م. تثبيت نمايد 

 centric -Networkجنگ شبکه ای را پايه ريزی  ۀ نظري٩٠ديجيتالی نمايد ودر سال ھای  ۀوارد شبک

warfare ]کرده بود]٢  

خود را نه تنھا به پنتاگون ارائه داد ، بلکه به تمام آکادمی ھای نظامی نيز  ۀژی بسيار پيشرفتيستراتسبروسکی 

 و به دنبال در رسانه ھا منتشر نگرديد ) وانتی فير( ۀلکارھای درون ارتشی او تا به ھنگام مقا ،با اين وجود. فرستاد 

که تمام اين اسناد به طور کامل در جريان  با اين] . ٣[ آن نظريات او توسط مشاورش توماس بارنت انتشار يافت

با اين حال ، تفکر اصلی در آن . يد می کنند ئأ و برای آن توضيح نمی دھند ، اما آن را تتفکر پنتاگون قرار ندارد 

 باشد  نصف جھان را به دست بگيرند ، که اين در راستای مصرف آن نمیل تمام منابعواست که اياالت متحده کنتر

برای نيل به اين ھدف ، بايد تمام زير ساخت . ، بلکه می خواھند تصميم بگيرند چه کسانی بايد از آن بھره مند شوند 

  .ھای دولتی اين مناطق ثروتمند را از بين ببرند و خود يکه تاز شوند و حکومت کنند 

سال پيش شاھد وقايعی می باشيم که در با اين حال از بيست . ژی عملی نشده است يستراتبه طور رسمی ھنوز اين 

.  ھای بزرگ افريقا به کلی نابود گرديد حيرهب ، مناطق ٩٠ و ٨٠از سال ھای . کتاب بارنت به آن اشاره شده است 
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 ھزار نفر گرديد ، اما تمام منطقه به علت جنگ ھای طوالنی نابود شد و در ٩٠٠نسل کشی در رواندا سبب مرگ 

جای تعجب است که بيست سال بعد ، بسياری از دولت ھا نتوانسته اند در اين . کشته شدند  ميليون نفر ۶مجموع 

. اين دوره پيش از نوشته شدن دکترين رامسفلد وسبروسکی بوده است . مناطق استقالل خود را به دست بگيرند 

ودی اين دولت ھا طرح خود را  و يا با نابھنوز مشخص نيست آيا پنتاگون اين حوادث را پيش بينی کرده بود يا نه 

 شد ، که اين بار مطابق با ملیعبزرگ  ۀ ، موضوع نابود سازی خاور ميان٢٠١٠-٢٠٠٠در سال ھای . تنظيم کرد 

و جنگ ) دموکراتيک(البته شايد برخی بر اين باور باشند که اين تھاجمات . رامسفلد و سبروسکی بوده است  ۀنظري

ی ئمخالف چنين ادعاھا ،ی که در جريان اين حوادث قرار گرفتندئاما ، ملت ھا.ب بوده است ھای مدنی و چندين انقال

ساختارھای موجود اين کشورھا از بين رفته است و با اين وجود ھيچ جريان صلحی  ۀ و ما نيز شاھديم که کليھستند 

بزرگ  ۀتاگون قصد دارد از خاور مياندر حال حاضر پن. که عمليات نظامی پايان يافته است  پيش رو نيست ، با اين

  . کارائيب مستقر سازد حيرۀب ۀخارج شود و نيروھای خود را در حوز

ک اوباما اشتباه بوده ، چرا که اين جنگ ھا با اخت ما از جنگ ھای بوش پسر و بارچندين عامل ثابت می کند که شن

ی اين حوادث و انطباق آن با تز بارنت تنھا يک اتفاق باز خوان. رامسفلد و سبروسکی مطابقت داشته است  ۀنظري

  .جرياناتی که شاھدش بوديم می کند  ۀ و ما را وادار به باز خوانی و مطالعنيست 

شيم که از زمان انتشار فرمان  کارائيب را شاھد باحيرۀب ۀمطابق با اين نظريه ما می توانيم مراحل نابود سازی حو

و مطابق با آن کشور ونزوئال تھديدی برای امنيت ملی .  آغاز گرديد ٢٠١۵ چ ماه مار٩خ ک اوباما در تاريبار

به نظر می رسد اين امر مربوط به گذشته است ، اما واقعيت خالف آن را نشان ] . ٤[ اياالت متحده به حساب آمد

 کرد ، اما عمليات ء امضا٢٠٠٣ را در سال Syrian Accountability actجورج بوش پسر نيز فرمان . می دھد 

 توانست شرايط ايجاد بحران در طول اين مدت ، واشنگتن.  آغاز شد ٢٠١١ سال بعد از آن در سال ٨نظامی سوريه 

  .را ميسر سازد 

  

  ٢٠١۵مقابله با جريانات چپ گرا پيش از 

کودتا عليه ھوگو چاوز در ( را مطالعه کنيم ٢٠١۵چنانچه اين بررسی درست باشد ، ما بايد عوامل پيش از سالھای 

، ) گروه گاريمباس ، و نخستين تظاھرات ٢٠١۵روریب ، عمليات جريکو در ف٢٠٠٧ ، انقالب رنگين ٢٠٠٢

تروريزم گروه ( مطابق با يک منطق پيش می رفت ، اما جريانات پس از آن ٢٠١۵عوامل پيش از سالھای 

  .در اين طرح قرار گرفته است  ) ٢٠١٧گاريمباس در 

  

  .تفکر من در اثر شناخت اين عناصر می باشد 

جريان اختيارداران (ياالت متحده قرار دارد ی می پردازم که در آن نقش ائارش کودتاز من به انتشار گ٢٠٠٢در 

 داشت اطالعاتی که در دست داشتم را بررسی در پس ھوگو چاوز قصد Fedecamarasپرزيدنت] . ٥[ )ونزوئال 

نرال را يافت و ديگری جزو شخصيت ھای مھم اين جيکی از آنھا مقام . کند و دو فرستاده نزد من به پاريس فرستاد 

او توسط سازمان . مطالعات من توسط دادستان دانيلو آندرسون برای تحقيقات او به کار گرفته شد . کشور می باشد 

  . کشته شد ٢٠٠۴  در سال"سيا"

 ، دانشجويان تروتسکيست تظاھراتی عليه تجديد مجوز راديو تلويزيون کاراکاس به راه ٢٠٠٧ھمچنين در سال 

با کمک بلومنتال و کوھن ما امروزه واقفيم که خوان گوايدو در اين تظاھرات شرکت داشته و از سوی . انداختند 
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پرزيدنت ھوگو چاوز به جای مبارزه با اين تظاھرات . ه بود دوره ديد) جن شارپ(تئوريسين ھای عدم خشونت 

) جن شارپ( ، به مدت بيست دقيقه مقاله ای در ارتباط با ونجدر سوم ماه ) آلبا( و به علت مراسم امضای افراطی 

بسياری ].٦[  می باشد"ناتو و سيا"را خواند و ھمچنين نشان داد که تفکر عدم خشونت اين گروه در خدمت سازمان 

 ۀبا نفی ساده لوحان) شارپ. (از تظاھر کنندگان با توجه به دامی که در آن افتاده بودند ، دست از مبارزه کشيدند 

اين عمل باعث شد تا در ميان گروه چپ گرای اياالت . حوادث ، نامه ای به ھوگو چاوز و سپس برای من فرستاد 

متحده ھرج و مرج ايجاد شود ، چرا که برای آنھا او شخصيت محترمی بود که با دولت اياالت متحده ھيچ ارتباطی 

پرفسور استيفن زونس ، از او دفاع کرد ، اما در برابر وقايع ، شارپ انستيتوی خود را بست و آن را به . داشت ن

 ]٧](٧( Otpor and Canvas  

رای خود البته تالش برای به قتل رساندن پرزيدنت نيکوالس مادورو ، يادآور ماج. به حوادث کنونی باز گرديم 

و تظاھراتی که رئيس مجمع ملی خوان گوايدو ترتيب داد ، به انقالب ھای . نده می باشد کشی پرزيدنت سالوادور آل

اقدام به کشتن معمر . با اين وجود با بررسی ھای من ھر دو مغايرتی با يکديگر ندارند . رنگين اشاره می کند 

نخستين تظاھرات عليه ) جن شارپ(در حالی که پيروان .  اتفاق افتاد اافی ، کمی قبل از عمليات نظامی عليه ليبيذقال

 در کشورھای ديگر به کار برده پرزيدنت حسنی مبارک را در مصر کادر بندی کردند ، توانستند به حوادثی که

ا رابطه ای با انقالب رنگين و يا کودتا حوادث نشان داد که تمام آنھ ۀاما ادام] . ٨[ بودند ، روايتی عربی بدھند

  .نداشته اند 

  

  آماده سازی برای جنگ 

 نه تنھا بايد شاھد جنگ در ونزوئال -  ھر چند نياز به بررسی ھای بيشتر دارد –چنانچه مطالعات من درست باشد 

کاراگوا و ھايتی وضعيت در حال حاضر ني.  کارائيب اين جنگ ادامه خواھد يافت حيرۀب ۀباشيم ، بلکه در تمام حوز

  .بحرانی دارند 

 و ھدف آن نابود سازی احزاب دست چپی به نفع احزاب دست راستی اين جنگ تحميلی از خارج آغاز خواھد شد 

کم کم ، تمام . منطق حوادث تفاوتی ميان آنھا قائل نخواھد شد . نخواھد بود ، حتا اگر شواھد اينطور نشان بدھند 

و . اجتماعی و ھيچ ايدئولوژی در امان نخواھند ماند  ۀو ھيچ طبق  مورد تھديد قرار خواھد گرفتاين کشورھا ۀجامع

ی که معتقد اند بتوانند در پس ئآنھا. برای ساير کشورھای منطقه دور ماندن از اين طوفان غير ممکن خواھد بود 

 چرا که مطبوعات کمتر به آن اشاره دارند -ست الزم به يادآوری ا. عمليات نظامی قرار بگيرند ، نابود خواھند شد 

که اين کشور مھم ترين متحد واشنگتن می باشد ، با خاک يکسان  کاديف در عربستان سعودی ، با وجود آن ۀ منطق–

  .شد 

   . شود، اين جنگ بايد مرحله به مرحله انجامبزرگ ۀخاور ميان ۀ ھای بزرگ افريقا و منطقحيرهببحران ھای  ۀبر پاي

. ھوگو چاوز آغاز خواھد شد  ۀبا نابود سازی نمادھای يک دولت مدرن ، که با حمله به مجسمه ھا و موز -الف  

  . بر نخواھد داشت ، اما تفکر جامعه را دچار بحران خواھد ساخت ھر چنداين نابود سازی تلفاتی در 

قابل اثبات ارائه خواھند رسانه ھا توضيحاتی غير . با انتقال سالح و دادن پاداش به مبارزان برای تظاھرات  - ب 

ليس احساس وموران پأمھم است تا م. داد و دولت ھا را به جنايت عليه تظاھر کنندگان صلح جو متھم خواھند کرد 

کنند از سوی تظاھر کنندگان مورد حمله قرار گرفته اند و در عين حال گروه ھای تظاھر کننده نيز متوجه شوند از 

  .  شده ، تا جناح بندی آغاز شود ليس به آنھا حملهوموران پأسوی م
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 زيادی و برای اين ھدف نياز به افراد . سوم ايجاد حوادث خونين در بسياری از مناطق خواھد بود ۀمرحل - ج 

  . وجود دو تا سه گروه مھاجم در شھر برای اين ھدف کافی است . نيست 

به ھنگام . د پس از تمام اين ماجراھا ، ظاھر حوادث نشان می دھد تا وجود مزدوران خارجی ضرورت دار -د 

 ھزار سرباز داخلی ، ١٢٠ ھزار سرباز خارجی ، به کمک ١٣٠آخرين جنگ در عراق و سوريه ، اياالت متحده 

  .به نظر می آمد ارتش بزرگی باشد ، اما آنھا فاقد ھر گونه آموزش نظامی بودند . اجير کرد 

اما بايد بالفاصله اين . ريه موفق شد ھر چند امکان دفاع در چنين موقعيتی وجود دارد ، ھمانطور که کشور سو

  :اقدامات را به جا آورد 

شد ارتش ونزوئال در نرال خاسينتو پرز آرکای ، و وزير مجمع عمومی ديوستادو کابلو ، و افسران ارج –الف  

اما بايد فرستاده ھای نظامی راھی سوريه شوند ) . جنگ نسل چھارم(حال مطالعه بر اشکال نوين مبارزه می باشند 

بسيار مھم است تا اين جنگ شباھتی به جنگ ھای پيشين . تا خودشان به عينه وقايع را از نزديک مطالعه کنند 

ه ، اما ، بيشتر شھر دست نخورده باقی مانده ، و آب از آب در آن تکان نخوردبه طور مثال در دمشق . نداشته باشد 

و اين موضوع مستلزم داشتن . ستالينگراد پس از تھاجم نازی ھا ، به کلی نابود شده  بسياری از محله ھا مانند

  . تکنيک ھای خاصی برای مبارزه می باشد 

از اين رو رئيس جمھور بايد به حزب مخالف خود بپيوندد . افراد ضروری است  ۀ ايجاد اتحاد ملی برای کلي–ب  

يا دوست نداشتن او  . از اين رو دوست داشتن پرزيدنت مادورو. و برخی از رھبران آنھا را وارد دولت خود نمايد 

  . بايد در زير پرچم او مبارزه کرد تا کشور از دست نرود : مطرح نخواھد بود 

 ميليون نفر در آن شرکت ٢نزوئال اين ميليشيا وجود دارد و در و.  ارتش بايد از ميليشيای ملی تشکيل شود - ج 

به طور متعارف ، نظاميان دوست ندارند اسلحه به دست مردم عادی . دارند ، ھر چند آنھا آموزش نظامی نديده اند 

   . اما ھمين مردم عادی می توانند از محله ھای خود دفاع کنند ، چون تمام افراد آن را می شناسند قرار دھند ،

  .بايد عمليات وسيعی برای امنيت ساختمان ھای دولتی ، ارتشی و بيمارستان ھا انجام شود -د 

به انجام رساندن آنھا مستلزم زمانی طوالنی است و دشمن با چرا که . تمام اين عمليات بايد بالفاصله صورت بگيرد 

  .آمادگی کامل منتظر فرصت حمله می باشد 
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