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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

 
  شئر آندره: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ١٠
  

 ونزوئال  ھا در بررسی واقعيت

  

  

 تنھا او. کنند نمی حمايت او از مردم اکثريت و ندارد قانونی مشروعيت او. است ديکتاتوری يک مادورو حکومت: ادعا

  .است استوار خويش پای بر ارتش کمک به

  :فاکت

 انتخابات. ٢٠١٨ سال در و ٢٠١٣ سال در. است شده انتخاب ونزوئال جمھوری رياست به بار دو مادورو نيکوالس

 مقررات کليه مطابق شدند، پيروز اپوزيسيون نيروھای آن طی که ٢٠١۵ سال در یپارلمان انتخابات مانند گذشته سال

 به را شده اخذ آرای درصد ۶٧٫٨۴ که مادورو کنار در. شد يدئتأً عموما آن مشروعيت و گرفت صورت کشور موجود

 که دمکرات سيالسو» فالکون ھنری«. داشتند وجود نيز ديگر نامزد سه شد، پيروز انتخابات در و داد اختصاص خود

 درصد ٠٫٣٩ تنھا. آوردند دست به را آراء درصد ١٠٫٨٢ که» برتوچی خاوير «اوانگليکال واعظ و درصد ٢٠٫٩٣

 نظر صرف انتخاباتی جدی ۀمبارز در شرکت از البته که گرديد» کيخادا راينالدو « پايه کنشگران چپ نامزد نصيب ءآرا

 احزاب فراخوان امر اين علت. بود ينئپا ًنسبتا درصد ۴۶٫٠٢ با انتخابات در کنندگان شرکت درصد. بود کرده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 پيروزی احتمال کردند، می شرکت انتخابات در واحد نامزد يک با احزاب اين اگر. بود انتخابات بايکوت به اپوزيسيون

  .نبود کم مادورو بر آنھا

 به المللی بين گری ميانجی با ٢٠١٨ سال اوايل دولت و اپوزيسيون نمايندگان که قراردادی طی ًقبال انتخابات وضعيت

. زدند باز سر شده آماده قرارداد امضای از اپوزيسيون نيروھای آخر ۀلحظ در البته. بود شده تعيين بودند، رسيده توافق

 در داشت، شرکت ميانجی عنوان به تعامالت در که» رو ساپاته رودريگس لوئيس خوزه «اسپانيا سابق وزير نخست

 اپوزيسيون عمل اين به شود می منتشر کاراکاس در که» نوتيسياس اولتيماس «روزنامه در ای نامه طی ٢٠١٨ روریبف

 تفاھم و شده تضمين انتخاباتی روند «جمله از زيادی ھای بخش تعامل ھا ماه از پس شده آماده قرارداد. داد نشان واکنش

  .بود داده قرار نظر مد را» انتخابات تاريخ مورد در

  

 اساسی قانون مغاير اقدام اين و کند می حکومت لیوکنتر ھيچ بی اکنون و کرده يد خلع و منحل را مجلس ادوروم: ادعا

  .است کشور

 خوان «نام به شخصی جاری سال نوریج اوايل و است مشغول خود کار به بلکه نشده، منحل ونزوئال مجلس: فاکت

  .شد انتخاب آن رياست به اپوزيسيون احزاب نمايندگان طرف از» گوايدو

 شد، اعالم) اثر بی(» يکن لم کان «کشور عالی ديوان تصميم بر بنا ملی شورای مجلس مصوبات که دارد حقيقت البته

. شد آغاز ٢٠١۵ سال انتخابات از بعد کمی مسأله اين. زد باز سر کشور عالی ديوان حکم چندين اجرای از مجلس زيرا

 از نفر سه (آمازون ايالت از نمايندگان از نفر چھار يدئتأ از وارده تراضاتاع از پس عالی ديوان قضات زمان آن در

 سه سوگند مراسم وجود اين با. کردند خودداری) PSUV دولتی حزب اعضای از نفر يک و اپوزيسيون نمايندگان

. کردند شرکت ھا گيری تصميم در نماينده سه اين و گرفت صورت پارلمان رياست نظر زير اپوزيسيون احزاب ۀنمايند

 ٢٠١٧ والیج در. است اعتبار بی شرايط اين تحت شده اتخاذ تصميمات که رسيدند نتيجه اين به قضات آن، دنبال به

 سوی از جديد قضات انتصاب و دادند قرار تأکيد مورد را تصميم اين ًمجددا ديگری حکم طی کشور عالی ديوان قضات

  .کردند اعالم اعتبار بی رسيده ثبت به اساسی قانون رد که روندی رعايت عدم دليل به را پارلمان

  

  .ندارد سوسياليسم به ربطی ھيچ سياست اين و رسانده سقوط پرتگاه به ارتشاء و برنامگی بی با را کشور مادورو: ادعا

 در خود انتخاباتی ۀبرنام آخرين در نيز چاوز ھوگو را امر اين. است داری سرمايه کشور يک کماکان ونزوئال :فاکت

 گمراه«: بود داده قرار تأکيد مورد شد، اقتباس مادورو نيکوالس طرف از لغت به لغت مرگش از پس که ٢٠١٢ سال

  ».است شده بنا بھره و سود ۀپاي بر و داری سرمايه است، حاکم ونزوئال در ھنوز که اجتماعی اقتصادی نظم نشويم،

 سوختی ۀماد اين چون. کرد سقوط المللی بين بازارھای در نفت قيمت ٢٠١٣ سال در  مادورو جمھوری رياست آغاز با

 جنگ با بحران آن، بر افزون. يافت کاھش شدت به دولت درآمد باشد، می کشور صادراتی ۀعمد کاالی جزو فسيلی

 بسياری و بود خالی ھا فروشگاه. يافت دتش ند،زد احتکار به دست که تجارتی انحصاری ھای کنسرن اقتصادی واقعی

 ھمه ھنگام اين در ھا دکان و يافته تغيير اکنون وضع اين البته. کرد ابتياع سياه بازار در تنھا بود ممکن را یئغذا مواد از

 از گذشته. دارند را کاالھا خريداری قابليت توانمندان تنھا و باالست بسيار کاالھا قيمت شديد تورم دليل به ولی است پر

 پيدا دتش مدام طور به ٢٠١٧ سال از که برشمرد، را یئاروپا ۀاتحادي طور ھمين و متحده اياالت ھای تحريم بايد آن،

 کند، خريداری کاال المللی بين بازارھای در معمول ۀشيو به کاراکاس که شود می اين از مانع اقدامات اين. است کرده

  .شود می بلوکه اند، نشسته مريکاا ۀمتحد اياالت در اغلب که مالی ؤسساتم طريق از ھا تراکنش زيرا
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 شديدتر روز روزبه که معضالتی عليه مؤثری اقدام ھيچ ھا مدت که است اين کرد انتقاد جمھور يسئر به توان می که چه آن

 و نبود پيگيرانه اقتصادی سياسی اقدامات. شد خنثا تورم رشد دنبال به دستمزدھا منظم افزايش. نداد صورت شد، می

 دوست کشورھای کمک به تا شده پيدا یئھا راه که رسد می نظر به اخير ھای ماه در تازه. آمد درمی آب از متناقضً بعضا

 کاھشً بعضا ديگر کاالھای و یئغذا مواد قيمت اخير ھای ھفته و روزھا گزارشات بر بناً واقعا و شود زده دور ھا تحريم

  .است يافته

  

 شده منزوی ًعمال رژيمش و نيست کس ھيچ حمايت مورد  چين و روسيه استثنای به المللی بين سطح در مادور: اادع

   .است

 ۀمتحد اياالت تھاجم مقابل در ونزوئال از روشن حمايت با رابطه در نيويورک در متحد ملل در گذشته ۀھفت: فاکت

 ۵٠ تا ۴٠ تنھا مقابل در. بود متحد ملل منشور از دفاع واستارخ که شد، تشکيل کشور ۶٠ از متشکل گروھی مريکاا

 نه مادورو از حمايت در. شناختند رسميت به» جمھور يسئر «عنوان به را» گوايدو خوان «اپوزيسيون سياستمدار دولت

 به SADC جنوبی فريقایا کشورھای ۀاتحادي و Caricom کارائيب ۀجامع بلکه التين، مريکایا در چپ ھای دولت تنھا

 و متحده اياالت. باشند می غيره و ترکيه و ايران و ھندوستان کماکان کشور اين تجارتی شرکای ترين مھم. اند خاسته پا

 رسميت به از حمايت به را اکثريت   OAS یئمريکاا کشورھای سازمان در نتوانستند حتا یئونزوئال اپوزيسيون

 تنھا مادورو نيکوالس که کرد تأکيد» رش گوته آنتونيو «متحد ملل دبيرکل طور ھمين. وادارند گوآيدو شناختن

  .کنند گری جیميان خارجی دخالت بدون کنند می کوشش اوروگوئه و يکوسمک. ونزوئالست قانونی جمھور يسئر

  

کند، از سوی خبرنگاران محاصره  دھان باز می» جمھور خودگمارده يسئر «ھا؟ تا خوان گوايدو محدوديت برای رسانه 

  شود می

  

 دھانشان و گرفته قرار فشار تحت و ندارند فعاليت برای شانسی ھيچ مادورو زمامداری دوران در منتقد ھای رسانه: ادعا

  .شود می بسته
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 در. گردند می احاطه ميکرفون ده چندين وسيلۀ به شوند، می صحنه وارد ًعلنا اپوزيسيون مداران سياست که ھمين: فاکت

 اغلب که دارد وجود یئراديو یئ زنجيره خصوصی ۀفرستند ١٨ حداقل و تلويزيونی خصوصی کانال ١۶ ونزوئال

 سه ھا آن مقابل در. دارد وجود محلی ھای فرستنده زيادی تعداد آن، از گذشته. کنند می پخش يکديگر با موازی ھای برنامه

 کابل طريق از که یئھا برنامه و محلی ۀفرستند چند طور ھمين و) VTV, TVes; vive ( سراسری دولتی ۀفرستند

 Cobatel دور راه از ارتباطات ۀادار البته. است گرفته قرار) سور تله المللی بين خبری ۀفرستند جمله از (شود می پخش

 به که NTN24 یئکلمبيا کانال ھا آن بين در. است کرده ممنوع را کابل ۀشبک سوی از خارجی ۀفرستند چندين پخش

 است دست در اکنون که کابلی ۀشبک کاربران ليست طبق. دارد قرار شده، لتبدي دولت نامخالف جوی ستيزه سخنگوی

 توجه جالب. است شنود قابل کشور در راحتیب بقيه و لمانا صدای و BBC يا و VOA يا و   Fox مثل یئھا فرستنده

 از استفاده امکان Super Cable خصوصی شرکت ،CANTV دولتی کنندۀ تأمين شرکت عکس هب که است

 در را  Hispan TV ايرانی برنامه يا و CCTV چينی کانال يا و Cubavision يا و TV Bolivia ھای دهفرستن

  .دھد نمی قرار خود مشتريان اختيار

 مطرح سانسور اتھام ًکرارا. دارد وجود مجازی اجتماعی ھای شبکه گسترده و انبوه طور به طور ھمين ونزوئال در

 البته. نيست دسترسی قابل نامحدود طور به ديگر که کرده اعتراض ًاخيرا Aporrea.org اينترنتی پايگاه ًمثال. گردد می

 نيز ونزوئال ملی راديوی امکانات يا و   Correo del Orinoco روزنامه سايت ًمثال دولتی ھای سايت که گفت بايد

  .نيست معلوم است، فنی شکالتم نتيجه يا و دولتی ھای دخالت از ناشی وضعيت اين آيا که اين. گردد می قطع بارھا

 ويژه به و اقتصادی بحران از ناشی که ھستند و بودند رو روبه مشکالتی اب اخير ھای سال در مجالت و ھا روزنامه

 از برخی رو اين از. است شده تر سخت روز روزبه الزم کاغذ به آنان دسترسی امکان و است یئمريکاا ھای تحريم اعمال

 مانند ديگر برخی لیو کردند قطع را خود چاپ قابل ۀنسخ   El National يا و Tal Cual مانند اپوزيسيون مطبوعات

El Universal  سال در. نيست اپوزيسيون نيروھای حال شامل تنھا امر اين البته. شود می چاپ مانع بدون و کماکان 

 و کند قطع را خود چاپ قابل ۀنسخ شد مجبور Tribuna Popular ونزوئال کمونيست حزب ۀروزنام طور ھمين گذشته

 به يا و بخشيدند کاھش را خود انتشارات حجم دولتی انتشارات از بسياری. کند منتشر ديجيتال صورت به بعد به آن از

  .کردند قطع کامل طور

  

 کوشش امنيتی نيروھای. کرده ممانعت کشور به انساندوستانه ھای کمک ورود از زور با کلمبيا مرز در رژيم: ادعا

  .کنند خفه نطفه در رحمانه بی را ناآرامی نوع ھر کنند می

 کار اين بلکه نيست، ستانهانساندو ھای کمک سر بر مسأله که کرد اعالم وضوح به سرخ صليب المللی بين ۀکميت :فاکت

  .کرد خودداری نمايش اين در خود شرکت از متحد ملل طور ھمين. است سياسی اقدام يک

 آذوقه نظر از روز ١٠ برای نفر ھزار ۵٠ تا ٢٠ بين ھا کمک اين ارسال با که بود نظر در اپوزيسيون اظھارات بنابر

 ونزوئال در ماه ھر که CLAP یئغذا مواد بسته ميليون ۶ مقابل در رقم اين باشد درست ادعا اين اگر حتا. شوند تأمين

 مواد اين از کشور مردم درصد ٩٠ حاضر حال در طرف بی منابع اظھارات بر بنا. است ناچيزی رقم شود، می پخش

 ونزوئال هب چين و روسيه از جمله از جھان سوی ھمه از امدادی ھای کمک. کنند می استفاده سوبسيدشده اساسی یئغذا

  . رسد می

 طريق از است قرار که رسيده توافق به رلاد ميليارد دو حجم به امدادی ۀبست يک مورد در یئاروپا ۀاتحادي با ونزوئال

  .گردد ارسال ونزوئال به متحد ملل
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 نامشخص ۀمحمول با کاروانی لی،وکنتر ھيچ بدون سياسی، گروه يک که دھد اجازه توانست نمی ونزوئال که است طبيعی

  .کند کشور خاک وارد را

. شدن آغاز ونزوئال انتظامی نيروھای طرف از مرز در خشونت که دھند می نشان تلويزيونی تصاوير اين از گذشته

 سربازان سوی به سنگ و مولوتف کوکتل دار ماسک افراد چگونه که دادند نشان زنده طور به یئکلمبيا ھای فرستنده

  .نشدند اغتشاشگران اعمال مانع کلمبيا انتظامی نيروھای. کنند می پرتاب

  جوان دنيای: منبع

  عدالت تارنگاشت

  


