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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ١٧
  

 »مادورو«  ونزوئال؛ پايان ماه عسل مخالفان و تثبيت دولت مشروع
که ] گوايدو[گفتم که در مقابل اين بچه  مادورو بسيار سرسخت است، مادورو بسيار باھوش است؛ ھميشه به تو می«

مپ ھای دونالد تر نديم بخشی از صحبتی که خوائ جمله ھا.»شناسد، مادوروی سرسخت قرار دارد کس او را نمی ھيچ

 جان بولتون مشاور سابق ۀنوشت»  خاطرات کاخ سفيداتاقی که در آن اتفاق افتاد؛« در کتاب امريکاجمھوری  رئيس

جمھوری   ساعت پس از به رسميت شناختن خوان گوايدو رھبر مخالفان به عنوان رئيس٣٠ تنھا امريکاامنيت ملی 

  .ونزوئال است

 سال  گوآيدو را به رسميت می شناسد، تا امروز حدود دو، اعالم کردترمپ که ٢٠١٩ جنوری ٢٣، از نا بر گزارشاتب

، ديگر چيزی تا پايان تاريخ ترمپ رو به پايان است و به نظر می رسد ھمراه با رفتن ترمپروزھای رياست . گذرد می

انتخابات اخير ونزوئال ھم به سوی طرفداران نيکالس مادورو . مصرف رھبر مخالفان ونزوئال نيز باقی نمانده باشد

 و برخی ازمتحدانش از امريکااو با وجود فشارھا و حمايت ھای  رئيس جمھوری دولت مشروع اين کشور رقم خورد و

  .ل رسمی و قانونی خود بر تمامی نھادھای کليدی قدرت را مستحکم کرده استومخالفان، کنتر

ال بردن وجاھت قانونی و مشروعيت رياست ؤبه رسميت شناختن گوايدو برای زير س:  ال اسپانيول نوشتۀنشري

ھای فراوان برای اعتبار   اروپا امری ضروری بود اما با وجود تجزيه و تحليلۀ اتحادي وامريکامادورو از سوی 

بخشيدن به اين اقدام، نه تنھا قانونی بودن تصميم مجلس ملی برای کشورھا محرز نبود بلکه واقعيت اين است که تفسير 

ھای عالی   مقامۀ اين امر بر عھدۀظيفقانون اساسی ونزوئال با استناد به قوانين ساير کشورھا غير منطقی بوده و و

  .ی خود اين کشور استئقضا

آمد که اين خود به معنای تقويت  جمھوری ونزوئال در خارج از اين کشور به حساب می از طرفی گوايدو فقط رئيس

 نظامی به جای ۀی مخالفان و حاميان داخلی و خارجی و مطرح شدن گزينئسناريوی چند قطبی بين المللی، صف آرا

 حزب مادورو در انتخابات پارلمانی گذشته و پايان به اين ترتيب پيروزی. مذاکره برای حل و فصل بحران سياسی بود

  .شود  عطفی در شرايط سياسی اين کشور محسوب میۀرياست گوايدو، نقط

 به دليل ارتباط با آنچه حکومت ٢٠٢٠ حاميان بسياری داشت، در ماه می ٢٠١٩ائتالف گوايدو و حاميانش که در سال 

 يک:  الوانگوارديا در آن زمان نوشتۀنشري. شدت بی اعتبار شد، بدانست» یئامريکا ناگھانی مزدوران ۀحمل«مادورو 

در .  موارد قبلی، پيش از شروع به پايان رسيدۀ مانند ھمًبار ديگر تالش برای سرنگونی اجباری نيکالس مادورو تقريبا
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 ھستند، حتی امريکااين حمله به معنای واقعی کلمه، شماری از عامالن که دو نفر از آن ھا از اعضای سابق ارتش 

  . شدن در بندری نزديک کاراکاس ناکام ماندندائينپبه اين ترتيب قبل از . نتوانستند پا به زمين گذارند

 ٢٠٢٠ھای افکار عمومی در ماه جوالی   نظرسنجیۀبر پاي» ديتا آناليسيس«مدير شرکت تحليلی » ِلوئيس ويسنته لئون«

 درصدی در ماه ۶١الفان در روندی نزولی از ميزان برخورداری حمايت اعالم کرد، خوان گوايدو رھبر مخ) سدا(

ھای گوايدو  ی، عدم تحقق وعدهئ اين کارشناس ونزوئالۀبه گفت.  درصدی رسيده است٢۵ به محبوبيت ٢٠١٩ روریبف

  .شود عامل اصلی ريزش محبوبيت و اعتماد جامعه به او محسوب می

ھيچ بخشش و مصالحه ای : تازگی در ھشدار به مخالفان گفتوئال برئيس جديد مجلس ملی ونز» خورخه رودريگس«

ت کردند برای برنامه ريزی أحتی جر) مخالفان(ھا  جرائمی وجود دارد که قابل بخشش نيست، آن. اتفاق نخواھد افتاد

  .ر به مزدوران پول پرداخت کنندلا ميليون د٢٠٠جمھوری،  ترور رئيس

 ۀارجی او به اندازه ای برای ھمگان آشکار شد که خبرگزاری افه در توصيف دورشکست گوايدو و حاميان داخلی و خ

 اروپا به عنوان ۀ و اعضای اتحاديامريکا کشور از جمله ۵٠ قدرت گوايدو با به رسميت شناخته شدن از سوی ۀچند ماھ

  .نام برد» ماه عسل کوتاه گوايدو«

 تحريم و يا عدم تحريم اين رويداد سياسی، موجب شکل لۀأسبا نزديک شدن به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی م

 جديد ۀی که با برگزاری انتخابات و در پی آن با سوگند نمايندگان دورئگيری اختالف نظرھا در حزب مخالفان شد، تا جا

رئيس جمھوری ، مبنای قانونی ادعای گوايدو به عنوان )دیجشانزدھم  (٢٠٢١ جنوریپارلمان ونزوئال در تاريخ پنجم 

  .موقت ونزوئال از بين رفت

ھيچ چيز در :  حزب مخالف ونزوئال گفتۀتازگی در تشريح آيندمای گلوبو ويزيون، ويسنته لئون ببه گزارش تارن

من به .  مخالفان شکست خورده و اين ناکامی رو به وخامت استۀکه جبھ سياست قطعی نيست اما آنچه واضح است اين

  .ھا اسف بار خواھد بود  برای اپوزيسيون٢٠٢١ نخست سال ۀم که سه ماھتوانم بگوي ت میأجر

با صدور بيانيه ای ھر چند نتايج ) دیج ١٧/ جنوریششم  (ً اروپا اخيراۀبا از بين رفتن اين مبنای قانونی، اتحادي

ن و ناظران را جلب کرد، ال برد اما آنچه در اين بيانيه توجه کارشناساؤانتخابات پارلمانی ماه گذشته ونزوئال را زير س

 يورونيوز، ۀبه نوشت. ونزوئال است» انتقالی«يا » رئيس جمھوری موقت«اشاره به نام خوان گوايدو، بدون عنوان 

 پايان به رسميت ۀی از جمله ليبراسيون و فايننشال تايمز اين تغيير را نشانئی زبان و اروپائھای اسپانيا بسياری از رسانه

  .جمھوری موقت ونزوئال توصيف کرده اند نوان رئيسشناختن گوايدو به ع

ھای گوايدو اکنون به پايان رسيده و   در قدرت، گزينهءھای مخالفان برای ابقا با وجود تالش: نشريه اکپنسيون نيز نوشت

  .زودی پايان خواھد يافتدر ونزوئال ب» جمھوری دو رئيس «ۀدور

دوران دوگانگی سياسی در : دانشگاه کاتوليکا آندرس نيز اعالم کردرئيس مرکز مطالعات سياسی » ِبنيگنو آالرگون«

ل ومادورو با قدرت، کنتر. ونزوئال به پايان رسيده است، ھرچند اين دوگانگی بيشتر در خارج از کشور نمود داشت

  . نھادھا را مديريت خواھد کردۀکشور را در دست گرفته و ھم

ارتش و متحدانش از جمله چين و روسيه ھمچنان در قدرت است اما بی ترديد  اکسپنسيون، مادورو با پشتيبانی ۀبه نوشت

 جنوری ٢٠ خروج از کاخ سفيد بوده و جو بايدن دموکرات در تاريخ ۀ به عنوان حامی اصلی گوايدو در آستانترمپ

  .جايگزين او خواھد شد

 نظامی برای سرنگونی دولت ۀھديد بالقو و حتی تترمپ تشديد فشارھا و رويکرد تحريمی تراتيژیساز آنجا که بايدن 

ھا بايدن به  مادورو را شکست خورده می بيند و مادورو ھمچنان بر مسند قدرت باقی است، بنابراين بر اساس پيش بينی
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خورده، به جای ھمراھی آشکار با گروه مخالفان و حمايت گوايدو، به دنبال  ژی شکستيستراتدنبال تغيير اين 

  .عديل روابط با دولت مادورو بر خواھد آمدبرداری از ت بھره

ی التين، به امريکازا با اين کشور  نج شھای روابط ت ی، بايدن برای کاھش ھزينهئھای ونزوئال  رسانهۀھمچنين به نوشت

در ونزوئال » برگزاری انتخابات آزاد«ھا و البته مشروط به آنچه واشنگتن  مذاکره با مادورو براساس تخفيف تحريم

  .انديشد د، مینام می

رسد  با برگزاری انتخابات و پيروزی حزب تحت حمايت دولت به نظر می:  ال پائيس اسپانيا نيز پيشتر نوشتۀنشري

 فشارھای شديد بين المللی به ويژه از سوی واشنگتن و کشور ھمسايه اش کلمبيا را متحمل ٢٠١٧ونزوئال که از سال 

از طرفی پيروزی جو بايدن، . در داخل کشور قرار گرفته است ھا حداقل نجش کاھش تۀ دورۀشده، در آستان

  .دھد  از احتمال تغيير رويکرد کاخ سفيد به اين منطقه خبر میامريکاجمھوری منتخب  رئيس

  

 


