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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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  اماري کارلوس سانتا: نويسنده

  یول محمد استاد: برگردان از
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ اپريل ٠٨
  
 

  ی التين و نفوذ امپرياليستیامريکا

  
  

ی التين امريکا کامل بر کشورھای ۀدر ماه ھای اخير واشنگتن در اقدامات عملی نشان داده که به دنبال بازگرداندن سلط

  .است

ھای مستقل جھان مبنی بر عدم ايجاد ارتباط با   عليه چين، روسيه و ايران و ديگر ملتامريکاتھديدھای پی در پی دولت 

 بخشی از امريکا ۀی التين نشان می دھد که اين کشور به صورت بيمارگونه ای تصور می کند قارامريکاکشورھای 

  . واشنگتن نداردۀا اين قاره را بدون نظارت و اجازخاک اياالت متحده است و ھيچ کس حق برقراری ارتباط ب
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ی امريکا و يکوسی جنوبی، مکامريکا ملت ھای ۀبر اساس ھمين بيماری بر اين عقيده اند که آن ھا بر جان و مال ھم

مرکزی، به صورت شرعی و قانونی تسلط دارند؛ به عبارتی ديگر آن ھا بر اين باورند که خدا ملت ھای ديگر را برای 

  . امور را دارا ھستندۀ ھا آفريده است و به ھمين سبب آن ھا حق دخل و تصرف در ھمآن

 واشنگتن در عصر کنونی جنگ تاريک در يمن و نسل کشی مردم بيگناه اين ۀژی ھای بيشتر شناخته شديستراتيکی از 

 می کنند؛ با کشتن کودکان آن ھا در يمن سالح ھای بيولوژيک خود را آزمايش و مبادرت به تجارت اسلحله. کشور است

  .و ايجاد گرسنگی در ميان مردم بقای نسل بشر را تھديد می کنند

 را برای پرورش تروريسم ايجاد کند تا در آينده بتواند از آن ھا برای ئیھدف واشنگتن آن است که در اين سرزمين جا

  .مقاصد ديگرش در ديگر کشورھا استفاده کند

ر چين به جھان اين پاسخ را يياما فعاليت و رويکرد غير قابل تغ. ين ھم پی گرفته می شودی التامريکااين اقدامات در 

، »جان بولتون«اين پاسخی در برابر بيانيه ای است که . ی التين متعلق به اياالت متحده نيستامريکاداده است که 

فته بود، واشنگتن نمی تواند حضور ی التين ارائه کرده و گامريکا در مورد امريکامشاور امنيت ملی رئيس جمھور 

  .چين و روسيه در اين منطقه را تحمل کند

سيمون «، دو ھواپيمای نظامی اش را در فرودگاه بين المللی ئیامريکاروسيه نيز در پاسخ به اظھارات مقامات 

، »سيلی تونکشکوفوا«در ونزوئال به زمين نشاند تا صد ھا تن از نيروھای نظامی اين کشور به فرماندھی » بوليوار

  .رئيس ستاد مشترک نيروی زمينی روسيه وارد ونزوئال شوند

 پاسخ داد که اگر در درگيری نظامی ديگری مانند ويتنام، سوريه و کليه مناطقی که در آن امريکابدين ترتيب روسيه به 

  .ھا شکست خورده است، وارد شود با پاسخی سخت رو به رو خواھد شد

، سخنگوی دستگاه ديپلماسی روسيه نيز در اظھار نظری در اين باره در فيس )María Zajarova(» ماريا زاخاروا« 

 غربی حساب ھای بانکی ونزوئال را ۀيادآوری می کنم که اگر يک کشور در نيم کر» جان بولتون«بوک نوشت، به 

 بلوکه دالرقی می تواند ميليون ھا  شرۀمسدود کند و با تحريم مانع از خريد دارو برای اين کشور شود، يک کشور نيم کر

 ھا احتياجات پزشکی خود را بر طرف سازند تا ديگر نيازی به ئی اين کشور را به او بازگرداند که خود ونزوئالۀشد

  .کمک ھای واشنگتن ھم نباشد

و نه » ترمپد دونال«ی التين نه حياط خلوت امريکا جھان نشان داد که ۀ را شکست داد، به ھمامريکاکه  کوبا پس از آن

تشکل شده از مردمان با شرافتی است که با م عکس، اين منطقه هب. ھيچ رھبر ديکتاتور و مستبد ديگر در جھان نيست

 امريکا.  به راه انداخته بود، موافقت نمی کنندرجنتاينايلی و چ در "سيا"دولت ھای نظامی مانند آن چيزی که سازمان 

 مشھور ئی داير کند؛ مدارسی که به مراکز آموزش شکنجه، قتل و آدم ربائیامريکاديگر در اين قاره نمی تواند مدارس 

  .بودند

 آن که قدرت ھای اقتصادی ھمچون چين، ھمکاری دوستانه با ديگر کشورھا را پيش گرفته اند و بر اين موضوع هنتيج

آن ھا معتقدند، اگر در . کنند د میيکأکه در روابط بين الملل نبايد راھی برای دخالت در امور داخلی کشورھا باز کند، ت

  . شھروندان آن سرزمين است که آن مشکل را حل کنندۀسرزمينی مشکلی ايجاد شود، اين وظيف

آن ھا مستقل از ھر . روسيه و چين بر ھمين اساس ھمکاری ھای خود را با دولت قانونی ونزوئال ادامه خواھند داد

  .م کودتا در اين کشور، در کنار دولت ونزوئال ايستادندجنجال سياسی حتی پس از تالش برای انجا

را به عنوان » خوان گوايدو«سفانه گروه ھای مخالف داخل ونزوئال و سازمان ھای وابسته به نخبگان اين کشور، أمت

  .رھبر مخالفان پذيرفته و موجبات بر ھم زدن ثبات در ونزوئال را فراھم کرده اند
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بر کسی پوشيده نيست که . ای که بر ملت ونزوئال تحميل می شود، بی اطالع ھستند  ھزينهآن ھا از عواقب اين اقدام و

  . استامريکاگوايدو يک عروسک خيمه شب بازی در دستان کشورھای غربی به رھبری 

ی امريکادولت ھای اين کشورھا نيز تحت فشار سازمان ھا و گروه ھای تجارت اسلحه قرار گرفته اند و می خواھند 

ين را به سمت خشونت و درگيری بی پايان سوق دھند؛ چرا که اين شرکت ھا ھمواره از طريق آشوب و نا آرامی الت

  .اند منتفع شوند توانسته

 گزينه ھا برای اخراج روسيه از ونزوئال بر روی ميز ۀ و اعالم پی در پی اين موضوع که ھمترمپحتی لفاظی ھای 

 که سرزمين و ئی کشورھاۀاست که بايد از ھم امريکا  ھر چيز اول اين خودچرا که پيش از: است سازگار واقع نشد

  . خارج شود،مردم آن ھا را نابود کرده است

  . عدد می رسد، برچيده شود٧٥ن به بيش از ی التيامريکا پايگاه ھای نظامی اين کشور که تعداد آن ھا در ۀبايد ھم

 و قانون  اگر اين اقدام رخ ندھد، يعنی اياالت متحده به صورت واضح کشورھای منطقه را به اشغال نظامی در آورده

ثر در اين زمينه نمی کنند، نشان ؤسای جمھور اين کشورھا نيز اقدامی مؤاگر ر. اساسی کشورھا را نقض کرده است

  . ھستندئیامريکاثير و زير نفوذ ايدئولوژيک و معنوی رھبران أحت تمی دھند که ت

ک در ي.  تبعيت می کنند، به ھمين علت استامريکاکه کشورھای ھمسايه اش از  وضعيت فعلی در ونزوئال و اين

گونه سف برانگيز گفته شده است، اگر ونزوئال تنھا سبزيجات توليد می کرد، ھيچ أگزارش خنده دار و در عين حال ت

  .درگيری سياسی نداشت

است، در مرکز توجه … اما اکنون که دارای منابع غنی معدنی و ھيدروکربنی اعم از طال، نفت، الماس، کوبالت و 

 بار ديگر به فکر احيای حياط خلوت خود باشد تا بر اين امريکاکشورھای مختلف قرار گرفته؛ حتی سبب شده است تا 

  .ثروت ھای ياد شده تسلط يابد

 فشارھا و تنفر عظيمی که رسانه ھای غربی ايجاد کرده اند، دولت قانونی اين ۀبا اين ھمه به نظر می رسد به رغم ھم

  .ی التين پا بر جا بماندامريکاکشور پا برجا باقی خواھد ماند تا به تبع آن استقالل 

ی التين امريکاين واقعيت که در با وجود ا«:  تلويزيونی سی ان ان گفتۀ، مدير شبک)Jeff Zucker(» کروزجف «

 کامل ۀای پيش رفته است که اين منطقه را از سلط رھبران مطيع و خود فروخته وجود دارند، خوشبختانه جھان به گونه

 متوجه امريکا حاکم ۀزمانی که طبق. اياالت متحده خارج نگه داشته است، بنابراين ھوای تنفس در اينجا خالص تر است

ه روابط بر اساس ھمکاری و حمايت از کشورھا بھترين ابزار برای توسعه است، جھان در صلح اين موضوع شود ک

  .»فرو خواھد رفت

  ٢٠١٩ /٣ پريلا
  

  

  

  


