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Espanya colpista?
JORDI PLANAS I BOSH, MEMBRE DE JUSTICIA I PAU DE GIRONA

El 28 de maig del 2018, la Comissió del Consell d’Experts Electorals
de Llatinoamèrica que van participar com a observadors en les
eleccions presidencials de Veneçuela, donaren fe de la transparència i
la netedat de l’elecció de Nicolás Maduro com a president del país per
al període 2019-2025. Quan el 1998 Chávez també guanyà les
eleccions, els Estats Units començaren a aplicar una vella estratègia
que implica derrocar un govern desestabilitzant-lo fins a provocar-ne
la caiguda en termes “constitucionals” o derrocar-lo per la força.
Actualment, el govern dels EUA, mitjançant l’aliança de l’oposició
veneçolana amb governs satèl·lits de Llatinoamèrica, Europa i els
grans mitjans de comunicació han sotmès el poble veneçolà a un
setge total. L’objectiu: derrocar el president constitucional, Nicolás
Maduro, i posar un govern titella que garanteixi el seu poder
corporatiu, el petroli, el gas, el coltan i l’or de Veneçuela. Després de
tants anys de guerra econòmica, violència de grups feixistes
(guarimbas), intents de cops d’estat... Donald Trump ha decidit
prémer l’accelerador i col·locar un titella colpista com a “president
interí” (Juan Guaidó). L’antic relator de les Nacions Unides Alfred de
Zayas qualifica l’actual agressió com un “crim de lesa humanitat”. Un
informe publicat per l’agència de notícies Reuters ha revelat que Erik
Price, fundador de l’acadèmia militar Academi, ha estat impulsant un
pla per formar un exèrcit privat, amb el reclutament de 5.000 soldats
de lloguer, mercenaris, que estiguin al servei del dirigent colpista
veneçolà Juan Guaidó. El pitjor és que els polítics espanyols Casado,
Rivera, Abascal i Pedro Sánchez donen suport a Trump a favor del
colpista Guaidó. Vergonya d’Espanya!
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