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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 (Nil Nikandrov) - نيکاندروف نيل

 شيری  .م  .ا: برگردان از
  ٢٠١٥ سپتمبر ١١

  

 ؟کشد می آشوب به را التين امريکای، امريکا ۀمتحد اياالت چرا
  

 کشورھای ۀھم با رابطه در حتی( التين یامريکا با رابطه در امريکا سياست ناپذير ئیجدا زءج گری سلطه سيندروم

 يک ۀمثابه ب سفيد کاخ را التين یامريکا کشور آن يا اين در طلبی استقالل مظاھر گونه ھر پيدايش .است ).م .جھان

 از نحویه ب که نيمکره کشور و اکميتح ھر کشيدن آشوب به برای اوباما دولت .کند می تعريف جھانی ۀصحن در خطر

 ديکتاتوری، تماميتخواھی، مانند ای کليشه اتھامات ۀمجموع از .زند می دست کاری ھر به نکند، پيروی واشينگتن

 اکوادور، ونزوئال، عليه گسترده فساد و مخدر مواد قاچاق با مبارزه عدم مستقل، ھای رسانه حذف مخالفان، تعقيب

 برخی و برزيل ،ارجنتاين مقامات عليه مشابھی ادعاھای مختلف موارد در .کند می استفاده نيکاراگوئه بوليوی،

 رھبران سياسی اشتھار و اعتبار کردن دار خدشه منظوره ب اينھا ۀھم. دھد می ارائه کارائيب دريایۀ حوز کشورھای

 کردن آبرو بی برای فراريان از فادهاست جعلی، شواھد ۀارائ زنی، اتھام. شود می انجام واشينگتن نگاه از نامطلوب

 .ندارد پايانی سياستمداران

 مبارزه« شعار با شد موفق که افراطی اپوزيسيون مقابل در پيش ماه چند از اکوادور جمھور رئيس ،آ کوره رافائيل

 Frente Unitario de) تراباجادورس ِد آنيتاريو فرنته کارگری ۀاتحادي »بوروکراسی عليه و عدالت برای

Trabajadores)  ھندو خلقھای کنفدراسيون و (Conaie) اکثريت .کند می مقاومت سازد، ملحق خود کارزار به را 

 جمھور رئيس از ليسوپ و ارتش متوسط،ۀ طبق .کنند می جانبداری او آميز مسالمت انقالب و آ کوره از اکوادوريھا

 تنش، ايجاد برای فرصتی ھر از سيا سازمان مالی مينتأ و سازماندھی با گران توطئه حال، اين با .کند می حمايت

 استفاده رژيم عليه مقاوت سمبل به آن تبديل و ئیرويارو جريان در »قربانی دادن« برای گويد، می آ کوره که ھمانطور

 .).م !روشن »آقاسلطان ندا قتل« سازی صحنه خاطره ب »سبز انقالبيون« چشم ديگر بار !عجيبی شباھت چه( کنند می

 تيراندازيھای اثر در .دھند می تلفات ًفعال انتظامی نيروھای اما نيست، معلوم يافت، خواھد ادامه ئیرويارو اين چقدر

 .اند ديده آسيب ليسوپ دھھا »آميز مسالمت مخالفت« فعاالن

 ازدحام سفليک سان ايالتی شھر در .آمد عمله ب گرسنگی اصطالحه ب شورش اندازی راه برای ئیتالشھا ونزوئال در

 نيکوالس جمھور، رئيس .گرفت را شورش جلو سرعته ب ليسوپ .داد قرار ھجوم مورد را ئیغذا مواد فروشگاه چند

ه ب .داد نشان را آميز تحريک آشکارا اقدامات بر دال فيلمھای ويدئو و عکسھا تلويزيون، در سخنرانی ضمن مادورو

 به آن از پس گران توطئه که مخالف حزب ،يوستيسيا مروپري حزب اعضای ۀواسطه ب »شورش« جمھور، رئيس ۀگفت
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 شده سازماندھی ھستند، تعقيب تحت اکنون ھم و داشتند نظر زير را حوادث روند که امريکا اتباع و کردند، فرار کلمبيا

 عیاجتما انفجار تحريک منظوره ب ونزوئال به جاسوسان اعزام که کرد، لهأمس اين روی خاصی تأکيد مادرورو .بود

 .گرفت صورت امريکا ۀمتحد اياالت جنوب فرماندھی توسط

 کشور در کلمبيا در ديده آموزش نظامی شبه گروه سی به نزديک فعاليت که داشت، اظھار ھمچنين مادورو نيکوالس

 راطیاف راست اپوزيسيون با آنھا ارتباط ھائيبازجو جريان در و شده دستگير نظاميان شبه اين از تن چند .است شده ثبت

 .است گرفته گر گوئتا ھر ليانا نامه ب جوانی زن ۀوحشيان قتل با مرتبط جنجال تنور ونزوئال در اکنون .است شده ثابت

 ھمه به جنگ اعالن طرحۀ مثابه ب اين و شد، پيدا آمد و رفت پر محل در او ۀشد قطعه -قطعه جسد محتوی نايلونی ۀکيس

 قتل اين مرتکب اپوزيسيون رھبران نظامی شبه محافظان که است اين واقعيت .شود می تعبير بوليواری رژيم حاميان

 زنان بيمارستانھای از يکی در نوزادان جمعی دسته قتل بر مبنی شايعاتی ونزوئال جمعی ھای رسانه آن از پس .اند شده

 .کردند پخش استانی زايمان و

 پتروبرازا نفت شرکت فساد در شرکت به را سيلوا اد لوئی ايناسيو و روسوف ديلما برزيل در کارزار سازماندھان

 تحريک نقش زحمتکشان حزب ۀبرجست شخصيتھای اين از خصمانه تصوير ۀارائ در غربی ھای رسانه .کنند می متھم

 اذھان يافته، کاھش بشدت روسوف ديلما محبوبيت گويا که اين بر مبنی مطالب منظم انتشار با .کنند می بازی آميز

 می پخش باره اين در ئیخبرھا سازند، می معطوف جمھوری رياست مقام از او عنقريب استعفای سویه ب را عمومی

 اين با مقابله توانائی نيز ديلما البته .دارند اختيار در قضائی محاکم به ارجاع برای کافی اسناد تحقيق ارگانھای که کنند،

 .يابد می کاھش روزه ب روز کارزار کنندگان شرکت شمار که باورند اين بر سياسی کارشناسان .دارد را حمالت

 و او، رسيدن قدرته ب از پيش مدتھا پتروبرازا شرکت در فساد جنجال که سازند، می خاطرنشان روسوف طرفداران

 پشتيبانی از که وس نه آئسيو روسوف، ديلما مقابل در انتخاباتۀ بازند رسيدن قدرته ب راه کردن باز ھدف با فقط

 .گرديد آغاز است، برخوردار واشينگتن

 ديلما فرناندس، کريستينا اورتگا، دانيل مورالس، اوو مادورو، نيکوالس آ، کوره رفائيل بر واشينگتن تبليغاتی فشار

 سازمان سيا، سازمان خارجه، وزارت که ھمآھنگ اقدامات اين اصلی ھدف .است يافته شدت اواخر اين در روسوف

 تماالت« دارای افراد با نامبرده دولتی مقامات تعويض دارند، شرکت آنھا در مینظا اطالعات ضد ملی، امنيت

 راه سر در که سياستمدارانی دست از خالصی ھای گزينه .باشد می واشينگتن با »مذاکره انجام طرفدار دمکراتيک،

 ھر در »عملياتی وضعيت« اب ارتباط در کنند، می ايجاد مانع التين یامريکا بر امريکا متحده اياالت بالمنازعۀ سلط

 »بھبودی« افراطی ھای گزينه طرفداران اوباما دولت درون در .گيرد می قرار بررسی مورد نامبرده کشورھای از يک

 .دارند وجود »اليبي مدل« کاربست تا التين یامريکا در اوضاع

 ترديد، بی و، بار يک نه امريکا يتامن سازمانۀ واسطه ب نامطلوب خارجی سياستمداران برداشتن ميان از برای تالشھا

 خود کشور آنھا، رھبران به فحاشی با ترسانند، می خصومت و تنفر سيل با را التين یامريکا خلقھای .يافت خواھد ادامه

 واشينگتن دست تواند می اند، شده اعالم امريکا دشمن که ئیآنھا دست از ئیرھا .دھند می نشان »دمکراسی الگوی« را

 اوناسور، آلبا، مانند ئیتشکلھا به ضربه آوردن وارد در التين، یامريکا خلقھای و دولتھا ھمگرائی روند قطع در را

 انحالل و پتروکارائيب چھارچوب در ھمکاری ختم در کارائيب، دريای ۀحوز و التين یامريکا کشورھای ۀجامع

 .بگذارد باز جنوبی یامريکا دفاع شورای

 ۀجانب دو ھمکاری به کرد، خواھند کارشکنی بريکس گروه کار در آنھا فراوانند، تينال یامريکا در امريکا نوکران

 با »پوپوليستی« دولتھای شکستن ھم در برای تالشھا که ترديد، بی .داد خواھند پايان روسيه و چين با خود کشور
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 عليه تحريمھا جنگ به التين یامريکا کشورھای جلب برای کوشش با روسيه، کردن منزوی برای امريکا سياستھای

 .دارد ناگسستنی پيوند روسيه

 حذف نيمکره، کشورھای در سياسی زندگی کشيدن آشوب به از است عبارت التين یامريکا در واشينگتن سياست

 تبديل حال، اين با .شود می انجام امريکا پاکس نامه ب اينھا ۀھم و مختلف کشورھای استقالل لغو مستقل، سياستمداران

 .شد نخواھد ممکن نيز اين از بعد و نشده ممکن کنون تا امريکا نواستعماری خلوت حيات به التين یريکاام کامل

http://www.fondsk.ru/news/2015/08/24/zachem-ssha-haotizirujut-latinskuju-ameriku-

34921.html 
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