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 ٢٠١٤ فبروری ٢٧

  حاکم عليه دموکراسیمبارزۀ رسانه ھای
  

چھل سال بعد اتحاد سھامداران . يلی را محکوم کردندچدموکراسی در ، حتی روزنامه ھای محافظه کار قتل ١٩٧٣سال 

رسانه ھا با قانونيت بخشيدن به خشونت دست راستی ھائی که نمی خواھند شکست خود را در انتخاباتی که با ديدبانی 

دست گيرند، در ونزوئال دموکراسی ه يرند و می خواھند قدرت را بدون آرای عمومی ببين المللی صورت گرفته بود بپذ

 .را لگد کوب می کند

  

 نشريه

 نبلعيد

که به )١(، کپی ھای خاکستری آژانس خبری فرانسه و رويترز )حق دخالت+ مبادالت آزاد (واحد با پيوستن به تفکر 

جز تحريف آرای ه تبديل شدند، ب) ٢(، ال پائيس، ليبراسيون يا نيويورک تايمزجيم، ليبر بل٢، فرانس . ال. تی.لوموند، آر

 برای انتخاب رئيس جمھورشان دفاع کنند ی جنوبی را در صورتی که از حقوق ونزوئالئی ھاامريکارؤسای جمھور 

 .ھيچ راه خروجی ديگری ندارند، و بسيج عمومی اکثريت مردم عليه ارتکاب به کودتا را نيز از قلم می اندازند

خارج شدن از چھارچوب قانون اساسی يکی از اشکال «رئيس جمھور اروگوئه خوزه موخيکا يادآوری می کند که 

 .شده است) ٣(» مداخلۀ خارجی در امور داخلی ونزوئال «و خواھان توقف» خشونت است

واشينگتن از گروه جوانان ونزوئالئی برای بی ثبات سازی کشور و «رئيس جمھور بوليوی اوو مورالس می گويد که 

درخواست استعفای رئيس جمھور مادورو يک توطئۀ آشکار عليه . »تحريک مداخلۀ خارجی سوء استفاده می کند

ی التين بلکه در ديگر امريکااياالت متحده وقتی می بيند که نمی تواند در زمينۀ سياسی نه تنھا در . تدموکراسی اس
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 می ء گذارد، در اين صورت طرح ديگری را به اجرءکشورھای جھان طرح ھای سلطه جويانۀ خودش را به اجرا

 مداخلۀ کاله آبی ھا و يا ناتو ا متعاقباً گذارد که عبارت است از تأمين مالی گروه ھای تروريست برای گسترش خشونت ت

 در بوليوی روی داد در ٢٠٠٨آنچه در سال . ژی نوين اياالت متحده استياين ھمان سترات. را وجھۀ قانونی ببخشد

ليس و ودر اينجا گروه ھا به شکل خشونت باری ادارات را به آتش کشيدند، به پ. ونزوئال در شرف تکوين است

امروز ما موظف . ولی مردم به پا خاستند و توطئۀ کودتا را با شکست مواجه ساختند.  کردندنيروھای نظامی حمله

 )٤.(»ھستيم که از دموکراسی در ونزوئال دفاع کنيم

راه اندازی کودتای نرم، روندی که سازماندھی و تأمين مالی شده تا «رئيس جمھور رافائل کورئا اعالم کرد که 

رو بوده و در آينده نيز ممکن است که با ه ت کند، اکوادور نيز با چنين توطئه ھائی روبدموکراسی ونزوئال را بی ثبا

 )٥(».رو شوده ھمين نوع توطئه ھا روب

که از طريق غير دموکراتيک در را ما تالش ھای گروه ھای سياسی «: صدر اعظم اکوادور ريکاردو پاتينو اعالم کرد 

ی جنوبی ابزارھائی امريکااتحاديۀ دولت ھای «و تأکيد کرد که » نمی کنيمپی کسب قدرت در ونزوئال ھستند را تحمل 

می تواند  در اختيار دارد که تالش ھای کودتا را ناکام خواھد گذاشت و در صورت به مخاطره افتادن دموکراسی 

 )٦.(» گذاردءتصميم ھای سخت تری را به اجرا

ی جنوبی را برای امريکای جنوبی و اتحاديۀ کشورھای امريکاصدر اعظم برزيل لوئيز آلبرتو فيگردو بازار مشترک 

بطن دموکراسی نفی در اتخاذ تصميم کاراتری را برای جلوگيری از بی ثبات سازی ونزوئال فراخواند، و خشونت را 

 )٧.(کرد و خواھان رعايت احترام به نھادھا شد

ی جنوبی ديدگاه تمام امريکاحاديۀ کشورھای ی جنوبی و اتامريکابايد يادآور شويم که بازار مشترک کشورھای 

خواھان ) کلمبيا(ی جنوبی را بيان می کند و حتی رئيس جمھور دست راستی خوآن مانوئل سانتوس امريکاکشورھای 

 عکس رئيس جمھور اسبق آلوارو اوريب ولز که در امور شبھه نظامی هشده است، ب» توقف خشونت ھا در تظاھرات«

در کلمبی دست دارد اعالم کرده است که می خواھد برای پشتيبانی از دست راستی ھای ونزوئال مايت عليه بشريت حو 

 .بودجه ھائی را آزاد سازد

بسيج صلح آميز دانشجويان و کارگران نفت برای دفاع از نتيجۀ صندوق رأی و :  در کاراکاس بروری ف١٨سه شنبه 

مناسبت، نيکال مادورا قرارداد مشترکی به نفع کارگران اين بخش را به ھمين . تداوم برنامۀ سوسياليستی راه اندازی شد

 ).که اياالت متحده مشخصا از طريق کودتا در پی تسلط بر آن می باشد( رساند ءبه امضا

در تدارکات گردھمآئی بازار مشترک ) که پيش از اين خود او نيز سنديکاليست بود (، مادورا شخصاً بروری ف١٥

او اعالم . ی التين شرکت داشتامريکا نفر از رھبران سنديکاھای ٣١شده در کاراکاس با حضور کارگری سازماندھی 

برای پشتيبانی از ) که توسط ھوگو چاوز ايجاد شده بود(ر ال ميليون د١٠٠٠کرد که دولت او بودجه ای ويژه معادل 

 که قادر به عبور از نظام سرمايه ی جنوبی، نجات شرکت ھا، و ايجاد الگوی توليدیامريکابازار مشترک کشورھای 

داری باشد، و به ھمين گونه به ھدف ايجاد مرکز آموزش سنديکائی که مرکز آن در کاراکاس مستقر خواھد شد، 

 .اختصاص خواھد داد

  

   

1)      d’AFP,  Reuters  

2)      Le Monde, RTL, TF1, France 2, La Libre Belgique, El Pais, Libé ou le NY Times  

3)      http://bit.ly/1j9pPGNمنبع :  
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4)      http://www.telesurtv.net/articulos/......منبع:  

5)      http://www.radiomundial.com.ve/arti...... 

6)      http://www.telesurtv.net/articulos/...... 

7)      http://www.ciudadccs.info/?p=534827. 
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