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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

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

  
  پاسکوالينا تورسيو

  یوجدان آرش: ازبرگردان 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ٠۶

 چرا نامشروع؟: دولت مادورو 

  

 ٢٠١٩يا کسانی که ادعا می کنند نيکوالس مادورو يک ديکتاتور ، يک غاصب و دوران رياست جمھوری آ -

شان پرسيده فاقد مشروعيت است اين پرسش را از خود  او٢٠٢۵

  ؟که چرا؟ يا فقط ھمانی را که شنيده اند تکرار می کنند اند

  

  :مترجم   ۀمقدم

 ونزوئال از ھمان فردای ٢٠١٨مناقشه بر سر انتخابات رياست جمھوری 

 اروپا طی بيانيه ای مطبوعاتی آن ۀعنوان نمونه اتحاديه انتخابات آغاز شد ب

  : غير آزاد و نا عادالنه توصيف کرد را

  : ونزوئال٢٠١٨ انتخابات ۀ در بار اروپاۀ مطبوعاتی اتحاديۀبيانياز 

، موانع عمده برای شرکت احزاب سياسی اپوزسيون و رھبران آن ھا«
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، شرايط انتخاباتی تبعيض آميز ، بی نظمی ھای فراوان گزارش شده در طی روز ترکيب نا متعادل شورای ملی انتخابات

   ».مانع انتخاباتی آزاد و عادالنه بود ی ، أ، از جمله خريد رانتخابات

  :در مقابل ناظران حاضر در انتخابات طی نامه ای سر گشاده خطاب به خانم موگرينی به آن بيانيه پاسخ دادند

  : ونزوئال ٢٠١٨خابات  انتۀبه خانم موگرينی دربار  ناظران انتخاباتۀ سرگشادۀناماز  

، مبتنی بر شنيده ھا و نه مبتنی از بدترين نوع اظھارات ساختگی  مطبوعاتیۀبه طور خالصه ، ادعاھای شما در بياني«

 اروپا برای اعزام ناظر برای انتخابات دعوت ۀاز توجه به آن که از اتحادي.  اروپا است ۀبر شواھد و عدم لياقت اتحادي

 مطبوعاتی مبتنی بر نظارت ۀھيچ يک از انتقادات شما در بياني.  آن کوتاھی کرد فرار کرده است شده بود و از انجام

   ».نيست  )انتخابات( اروپا در عرصه ۀمستقيم اتحادي

روزنامه نگار، دکتر / دبير مرکز روزنامه نگاری تحقيقی ، کالوين توکر / نويسنده ، جوزف فارلل/ جرمی فاکس 

   طالعات امريکای التين ، دانشگاه ميدل سکسم/ فرانسيسکو دومينگز

کرده بودند از اعزام ناظربه انتخابات خود  تدرخواسمتحد ملل  الزم به ذکر است که اپوزسيون ونزوئال پيشاپيش از

. ی گيری را به صفر رسانده است أ خودکار و امکان تقلب در ھنگام رً کامال٢٠٠۴انتخابات ونزوئال از سال . داری کند

، از جمله خريد  و ھواداران اپوزسيون بودند که متھم به تقلبء در سه استان بزرگ اين اعضاً اتفاقا٢٠١۵در انتخابات 

دادگاه از . يد قرار گرفت ئأ، مراتب در دادگاه عالی مطرح و مورد تبر اساس شکايت نامزد ھا. ای گسترده شدندر

اپوزسيون از اجرای دستور دادگاه سر پيچی کرد و به ھمين خاطر، طبق . شورای انتخابات خواستار تجديد انتخابات شد

   .قانون اساسی کليه تصميم ھای مجلس غير قانونی است 

  .در ادامه نوشتاری را که به صورت مستدل به امر انتخابات پرداخته است تقديم می نمايد 

*****  

  او٢٠٢۵-٢٠١٩يا کسانی که ادعا می کنند نيکوالس مادورو يک ديکتاتور ، يک غاصب و دوران رياست جمھوری آ

   که چرا؟ يا فقط ھمانی را که شنيده اند تکرار می کنند؟ د مشروعيت است اين پرسش را از خودشان پرسيده اندفاق

روند انتخاباتی «…  آن ھا اعالم می کرد ۀبياني.  کشور در ليما آغاز شد ١٢یئشکل گيری اين ماتريس فکری با گردھما

ت چون مشارکت تمام بازيگران سياسی ونزوئال را در بر  فاقد مشروعيت اس٢٠١٨ می ٢٠انجام شده در ونزوئال در 

حضور نداشتند، تضمين ھای ضروری بين اللملی و روند ھای استاندارد آزاد، ) در آن(نمی گرفت ، ناظران بين المللی 

سيون غير دموکراتيک اشاره می ي ما به يک اپوز–سيون ونزوئال يرھبران اپوز   ».منصفانه و شفاف وجود نداشت 

 معاون رئيس   خود مايک پنس .که مادرو غاصب است   بی وقفه و البته بدون ھيچ استداللی تکرار می کنند  –يم کن

 در اقدامی مأيوسانه ً، به خاطر بی کفايتی رھبری اپوزسيون ، تحت فشار قرار گرفت، شخصا، وقتیجمھور امريکا

ار و تکرار کرد که رئيس جمھور نيکوالس مادورو و اصر  شدنوریج ٢٣ی اپوزسيون در روز ئخواستار راھپيما

   .غاصب و ديکتاتوری نامشروع است 

   . دروغ در راستای تبديل آن به حقيقت ۀتکرار ھزار بار: راھبرد روشن است 

   :يد دروغ را از بين ببريم ائبي

 ، ٢٠١٩ نوریج ١٠ از  ، پيش٢٠١٨ ماه می ٢٠آن ھا انتخابات را در .  انتخابات رياست جمھوری برگزار شد -١

 به اتمام می رسيد برگزار ٢٠١٩- ٢٠١٣ رياست جمھوری ۀ قانون اساسی ، دور٢٣١ و ٢٣٠زمانی که طبق ماده 

 برگزار می شد ، يا بدتر از آن ھنوز برگزار نشده بود می توانست نقض ٢٠١٩ نوریج ١٠اگر انتخابات بعد از . کردند

  .قانون اساسی باشد 
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مبر ، تخابات در ماه می و نه در ماه دسان. وئال بود که خواستار جلو انداختن برگزاری انتخابات شد  اپوزيسيون ونز-٢

 در داکرهمآن چنان که به صورت سنتی برگزار می شود، برگزار شد ، چون اپوزيسيون بود که در چھارچوب 

   . انجام شد خواستار آن شد ٢٠١٨جمھوری دومنيکن ، که در اولين فصل سال 

ثير برخی سازمان ھای سياسی غير أکسانی ، اگر چه تحت ت. ی دادن حق است و نه وظيفهأ در ونزوئال ، ر-٣

 حق دارند، اما به ھيچ وجه ًدموکراتيک که خواھان تحريم بودند، آزادانه تصميم گرفتند که وارد انتخابات نشوند ، کامال

ی أ نفر را که تصميم گرفتند ر٩.٣٨٩.٠۵۶  می توانند  کهاين امر روند انتخابات را نامشروع نمی سازد، حتی زمانی 

ی آن ھا بی احترامی می کنند أی خود را اعمال کردند نا ديده می گيرند و به رأدھند و به صورت دموکراتيک حق ر

    .کمتر نامشروع نيست 

 نماينده در ۵٢با     PSUV حزب سياسی در رقابت انتخاباتی شرکت کردند ، حزب متحد سوسياليستی ونزوئال١۶ -٤

 ،)  el Cambio اميد برای ونزوئال(, )PCV حزب کمونيست ونزوئال(، ) ,MSV جنبش برای سوسياليسم(،) مجلس

، Tupamaro( ORA  ، ،MPAC    جنبش انقالبی(Copei حزب سوسياليست مسيحی UPV) اتحاد مردمی ونزوئال(

 MEP ، AP، MAS ،  UPP 89 ،  Podemos ، PPT، Esperanza  

آن ھا در اتخاذ تصميم به شرکت يا . در ونزوئال شرکت در روند ھای انتخاباتی برای احزاب سياسی اجباری نيست  

اين حقيقت که سه حزب سوسيال دموکرات اقدام .چون سيستم ما دموکراتيک است . عدم شرکت حق کامل دارند

 ٣٣با ( PJ و عدالت اول ) نماينده در مجلس١۴با ( Vp  مردمۀو اراد)  نماينده در مجلس٢۵با (   AD دموکراتيک

اعالم تعداد نماينده ھا . (آزادانه تصميم به عدم شرکت گرفتند روند انتخابات را نامشروع نمی سازد  )نماينده در مجلس

  )از مترجم

برتوچی ، نيکوالس مادورو ، ھنری فالکون ، خاوير .  شش نامزد در انتخابات رياست جمھوری شرکت کردند-۵

دو نفر آخر تصميم به خروج از انتخابات (رينالدو کوييجادا، فرانسيسکو ويسکونتی اوساريو و لوئيس آلخاندرو راتی 

  .)گرفتند

 پيروز شد ، ھنری فالکون با کسب ء درصد آرا۶٧.٨۴ی ، أ ر۶.٢۴٨.٨۶۴ مادرو با اختالف زيادی ، با کسب -۶

 درصد و ١٠.٨٢ی أ ر١.٠١۵.٨٩۵دوم و خاوير برتوچی با کسب  درصد در جايگاه ٢٠.٩٣ی ، أ ر١.٩٢٧.٩۵٨

اختالف بين مادور و .  در جايگاه ھای بعدی قرار گرفتندءراآ صدم درصد کل ٣٩ی أ ر٣۶.٢۴٨رينالدو کوييجادا 

   . درصد بود۴۶.٩١فالکون 

ت فنی أ ھي٢ کشور، ٨ز  کميسيون انتخاباتی ا١۴ نفر روند انتخابات را ھمراھی می کردند ، از جمله ١۵٠ حدود -٧

 انتخاباتی از مرکز –ت فنی أ روزنامه نگار از بخش ھای مختلف جھان ، يک عضو مجلس و يک ھي١٨انتخاباتی ، 

  .انتخاباتی روسيه 

 ، که طی آن اپوزيسيون ٢٠١۵  مبراستفاده در انتخابات پارلمانی دس انتخابات با استفاده از ھمان سيستم مورد -٨

اين . اين سيستم خودکار است و پيش و پس از انتخابات مورد حسابرسی قرار می گيرد. شد برگزار شدونزوئال پيروز 

ی گيری تنھا با يک اثر انگشت به کار می أرا تضمين می کند چون ماشين ر» یأی دھنده ، يک رأ يک ر«سيستم اصل 

   .را تضمين می کند» یأامنيت ر«افتد ، و 

 مميزی ١٨نمايندگان ھنری فالکون نامزد انتخابات در تمام . کار به عمل آمده بود  ھيجده مميزی از سيستم خود-٩

مميزی ھا ھمگانی .  کردندءی را که آن ھا رضايت خود از سيستم انتخاباتی را اعالم می کنند امضائشرکت و برگه ھا
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ام شد ، سيستم بسته شد و تنھا زمانی که مميزی ھا انج. بود و به صورت زنده از کانال شورای ملی انتخابات پخش شد 

   .راه دسترسی دوباره به آن به کار بردن ھم زمان کد ھای سری است که ھر سازمان سياسی نگھداری می کند

ھيچ نشانه ای از . ی که در روند انتخابات شرکت کردند نتايج را مورد پرسش قرار ندادندئ ھيچ يک از نامزد ھا-١٠

      .تقلب وجود ندارد ، آن ھا ھيچ نشانه يا نقد مشخصی از تقلب ارائه نکردند

 سوی بخشی از  ، با وجود فراخوان غير دموکراتيک برای بايکوت از٢٠١٨ می ٢٠انتخابات رياست جمھوری 

   .اپوزيسيون، آزاد ، شفاف ، قابل اعتماد، امن و مطابق با قانون اساسی و قوانين جاری بود

 برای غصب مقام رياست جمھوری ، شکلی که در قانون اساسی ما  ديگران ھستند که با استدالل خال قدرت فرضی

ر بزرگ ما برای آن فکری نشده است تالش می ، شکلی که در منشو»  دولت انتقالی«برای آن فکری نشده و استقرار 

 قانون اساسی ، که مقرر می دارد کاراکاس جايگاه ١٨ دارند با نقض ماده  دام کافی نبود آن ھا قصدو اگر اين اق. کنند

  .قدرت عمومی است از خارج از مرزھا اعمال قدرت نمايند

آن . ی ھستند که نامشروع و غير دموکراتيک ھستندئبا در جای خود قرار گرفتن امور ، غاصبان ، ديگران ، آن ھا

ی از اپوزسيون تالش می کنند تا خود را با حمايت بازيگران خارجی آمده از دولت ھای امپرياليستی ئحرکت که بخش ھا

     .حفظ کنند و قدرتی را که نه مردم و نه قانون اساسی به آن ھا می دھد اعمال کنند ، نامشروع و تالشی غاصبانه است

  .يد اين حقيقت را ھزار بار تکرار کنيم ئبيا

   شبکه دفاع از بشريت کوبا :سرچشمه 

  نويدنو

  


