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  فاطمه سيدی: برگردان آزاد از

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
 

 !قيمتی تحريم و رژيم چنج به ھر

  

 ۀگرفته در نيمکرظرفيت اياالت متحده برای مبارزه با مواد مخدر نام «بنابر گزارش خبرگزاری اسوشيتد پرس آنچه 

 کارائيب و ۀ در ھر دو منطقامريکاقرار است نيروھای مسلح »  دو برابر خواھد شدًغربی تحت نفوذ اين کشور تقريبا

 کشور متحد و شريک واشنگتن در اين ٢٢ ، امريکا وزير دفاع ۀبه گفت. کار گرفته شونده اقيانوس آرام شرقی ب

  . می کنند را پشتيبانیامريکاموريت نيروھای نظامی أم

مشغول مبارزه با نتايج شروع بيماری کرونا در د متحملل  که دولتھا و ئیاز آنجا« نقل می شود که گويا ترمپاز دونالد 

ھا و ديگر فعاالن خالف کار جھان در حال تالش برای بھره برداری از  جھان می باشند کارتلھا، جنايتکاران تروريست

  ».گر اين وضعيت بوده و اجازه دھيم چنين اتفاقی بيفتد  و ما نمی توانيم نظارهاين وضعيت به نفع خود می باشند

در . عليه قاچاق مواد مخدر در چارچوب مقابله با حکومت ھای مخالف صورت می گيرد پنتاگون ئیالبته عمليات ادعا

ه که ھمه از متحدين و رھبرانشان ی التين در کلمبيا، پاناما و برزيل بودامريکاحقيقت قاچاقچيان اصلی مواد مخدر در 

  ! اياالت متحده ھستندکس بردارب

ر برای کسب اطالعاتی که منجر به دستگيری رئيس جمھوری ونزوئال نيکالس لا ميليون د١۵دولت واشنگتن مبلغ 

نبش ی برای دستگيری اطرافيان مادورو و يا رھبران جدر عين حال جوايز مشابھ.ده است کرتعيينمادورو شود جايزه 

  . شده استتعيينشورشی فارک نيز 
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ای رئيس جمھور قانونی   به عنوان باند قاچاق مواد مخدر از خودش اختراع کرده به اضافهامريکاکل آنچه امپرياليسم 

 ۀبه گفت.  تن کوکائين ھر ساله به اياالت متحده ھستند٢۵٠ونزوئال يعنی فرمانده مادورو متھم به قاچاق حداکثر 

  . به اياالت متحده می رسندحربی از کاالھای قاچاق از طريق ، نيمواشنگتن

اياالت متحده ، در ) SOUTHCOM(در حدود دو ھفته پيش ، درياساالر کريگ اس فالر ، فرمانده فرماندھی جنوبی 

به . شودی التين می امريکا در ئیامريکا اياالت متحده اعالم کرد که اين امر باعث افزايش قدرت نيروھای ۀمقابل کنگر

ھای غيرقانونی کارتل ھای مواد مخدر محلی و از اين طريق مقابله با تھديد   فالر ، ھدف رسمی پايان دادن به فعاليتۀگفت

  .گيرد  صورت میامريکاتروريستی است که اين رفتارھا تحت عنوان حفظ و حراست امنيت ملی 

 آنتيل مربوط می حيرۀباشنگتن برای دخالت نظامی در  که به درخواست وئیًوزارت دفاع اياالت متحده ظاھرا تا آنجا

 نظامی می توان ۀشود از خواسته ھای دولت حمايت نمی کند، اين ادعا که با کشتی ھای جنگی و ساير تجھيزات پيشرفت

  . حاميان زيادی نداردامريکادر جنگ مواد مخدر موفق شد در وزارت دفاع 

کند و   با يک مشکل بسيار اساسی دست و پنجه نرم میامريکا ۀگی اياالت متحدبايد به اين نکته اشاره کرد که ماشين جن

 امريکا حریب به شدت شايع شده است و نيروی امريکا ۀآن چيزی نيست به جز ويروس کرونا که در خاک اياالت متحد

 ئیامريکااو ھواپيمابر  نۀ ، خدمًبه عنوان مثال اخيرا. ھای خود درگير است  کشتیۀنيز با اين ويروس روی آب و عرش

 تئودور روزولت ، که ھم اکنون در قلمرو جزاير گوام USSدر ناو .  قرار گرفتندCOVID-19مورد ھجوم ويروس 

  . سرباز به بيماری کرونا مبتال ھستند١٠٠تحت تصرف اياالت متحده لنگر انداخته است ، بيش از 

  ز در خطر گرفتار آمدن به اين بيماری عفونی قرار دارند نيامريکا حریبھزاران نفر از سربازان وظيفه نيروی 

 ونزوئال که حریب ۀ سياست خارجی گفت ، عمليات نظامی محاصرۀ با مجلصاحبهم در ئیامريکاھمانطور که يک مقام 

  .گيرد ًتازگی آغاز شده است صرفا به لحاض زمان بندی در زمان بسيار نامناسبی صورت میب

  . تمام توان خود را برای حل مشگالت مردم خودمان به کار گيريمدا می بايآن ھم در شرايطی که م

دليل ابتال به اين ويروس ه  نفر ب٢۴٠٠٠٠روست و احتمال دارد در اين کشور ه  ويروس کرونا روبت با تھديداريکاام

  .جان خود را از دست بدھند

ھای انتخاباتی خود يعنی  ته و به يکی از وعده سعی می کند که از آب گل آلود ماھی گرفترمپدر اين شرايط بحرانی 

  . انتخاباتی را عملی سازدۀ بازگردد و اين وعديکوسبستن و استحکام ديوار مرزی بين اياالت متحده و مک

مدتی است .  به منظور پشتيبانی از ساوت کوم که اکنون به يک معضل تاکتيکی تبديل شده استحریبارسال واحدھای 

  . قرار گرفته استذاکرهمبسته مورد بحث و که در پشت درھای 

 حریب مجبور شده است عمليات نظامی COVID-19، پنتاگون به دليل اثرات امريکا سياست خارجی ۀبنابر ادعای مجل

ه رو است، اين جابه  انتخاب مجدد روبقابلت ھم ھمزمان با ترمپکوم را به حالت تعليق درآورد و از سوی ديگر  ساوت

 ژی دولت تحت عنوانيسترات ديگری برای ۀتواند به ضرب خاطر مبارزه با مواد مخدر میه امی بجائی امکانات نظ

  .تبديل شود» . آماده سازی برای جنگ احتمالی آينده با چين«

 به ھيچ وجه موجب نگرانی در ميان نمايندگان مجلس سنا و کنگره نشده امريکا ۀ سياست دولت اياالت متحدتغييراما 

  .است

ری برای دستگيری يک رئيس جمھور لا ميليون د١۵ ۀ جايزۀ با اشارئیامريکاور دست راستی و افراطی روبيو سنات

  :گويد قانونی کشوری خارجی می
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 ميليون ١۵ ۀ تحت تعقيب قرار بگيرم و برای سرم جايزامريکا ۀاگر من به جرم قاچاق مواد مخدر توسط اياالت متحد«

  » مرا محاصره کند نگران می شومامريکا حریب شود و نيروی تعيينری لاد

 را ناشی از ناتوانی امريکادر ھمين حال خورخه رودريگرز وزير ارتباطات ونزوئال ژست ھای تھديد آميز اخير 

 در مبارزه با گسترش بيماری ھمه گير و مقابله با مشکالت ناشی از ويروس کرونا در داخل اين کشور امريکارھبران 

شواری د برای پنھان کردن مشکالت داخلی از ديد مردم و منحرف کردن آنھا از امريکا که رژيم کند کيد میأدانسته و ت

  :دھد ھای داخلی به اين کار مبادرت می ورزد و با طنز ادامه می  و کاستیھا

يد در قاچاق كوكائين را متوقف کند، با«تصميم دارد تا » برای نخستين بار در دھه ھای اخير« و ًاگر اياالت متحده واقعا

  » اول مانع انتقال کوکائين از كلمبيا ، يعنی يك متحد دائمی اياالت متحده ، شودۀدرج

  . از اين کار استقبال خواھد کردًونزوئال قطعا

ری برای اطالعاتی لا ميليون د١۵ ۀجمھور قانونی و مردمی ونزوئال در واکنش به اعالم جايز نيکالوس مادورو رئيس

. يردگصورت » يک کابوی نژادپرست«تواند تنھا توسط  د اعالم کرد ، اين نوع رفتار میکه منجر به دستگيری وی شو

ای نفت و گاز مردم   تنھا قصد سيطره بر ونزوئال و غارت منابع ملی از جمله ثروت افسانهترمپ و دونالد امريکارژيم 

  .ونزوئال را دارند

 را توطئه ای برای ترور و کودتا در امريکاامات اخير رئيس جمھور ونزوئال در نامه ای خطاب به مردم جھان، اتھ

  .ونزوئال خواند

شد ونزوئال به قاچاق مواد مخدر اقدام واشنگتن به متھم کردن من و مقامات ار: کيد کردأنيکوالس مادورو در اين نامه ت

  .ی التين شودامريکار  خطرناک دنجیشاقدامات تروريستی، چيزی جز توطئه نيست، توطئه ای که می تواند منجر به تو

اين اتھامات پس از آن مطرح شد که ونزوئال عملياتی را که برای انجام آن در خاک کلمبيا برنامه ريزی : مادورو افزود

.  ارتش ونزوئال لو رفته استۀنرال ھای بازنشستجاين عمليات در اعترافات کليور الکاال، يکی از . شده بود محکوم کرد

 مقامات کلمبيا ، اين برنامه ھاۀبرای اين کار با دستور خوان گوآيدو به سالح دست يافت و از ھمنرال فاش ساخت جاين 

  . مطلع بودندئیامريکاو مستشاران 

 افزود، ھدف از دستيابی به تسليحات اجرای عمليات نظامی برای ترور ئینرال ونزوئالجدر اين نامه آمده است، 

  .ين کشور بوده استشخصيت ھای ارشد ونزوئال و کودتا در ا

 در پايان ھمين ماه يعنی در شرايطی که ونزوئال سرگرم ءاين عمليات نافرجام مسلحانه برای اجرا: مادورو افزود

  . برنامه ريزی شده بود،مبارزه با کروناست

نه در  در پی افزايش سياست ھای عدوانی عليه کشورھای مستقل منطقه است و در اين زميترمپدولت دونالد : وی گفت

دورانی که اين کشورھا سرگرم مبارزه با ويروس کرونا ھستند تدابير يک جانبه و ظالمانه عليه اين کشورھا را افزايش 

داده و درخواست ھای بين المللی برای لغو يا کاھش تحريم ھای غير قانونی را رد کرده است، حال آنکه اين تحريم ھا 

  . دست يابدئیارو ، تجھيزات پزشکی و مواد غذامانع از آن است که ونزوئال بتواند به د

 ثابت کشورش برای حفظ روابط مبتنی بر احترام و ھمکاری با ھمه کشورھا ۀرئيس جمھور ونزوئال در ادامه بر اراد

  .کيد کرد و افزود، ونزوئال قاطعانه در مبارزه برای صلح به پيش خواھد رفت و در اين مسير به پيروزی خواھد رسيدأت

 مردم جھان که اين روزھا از تبعات خطرناک کرونا رنج می برند، ۀمچنين از ھمراھی خود و مردم ونزوئال با ھموی ھ

  .خبر داد

  یراشا تود


