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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ می ١١

  اغتشاشات خيابانیۀپشت پرد
  کوبائیۀ از زبان جاسوس دوجانب

 
.  پيوست»سيا«.ای.آی.سیھا قبل به  وی سال. يک شھروند کوبائی است، اما نه يک شھروند معمولی“ رائول کاپوتی”

اما در . آميز بزند مقامات سيا با پيشنھاد مقدار قابل توجھی پول از او خواستند تا عليه دولت کوبا دست به اقدامات توطئه

ا کار در حقيقت کاپوتی خود برای سازمان امنيت ملی کوب. بينی آن را نکرده بودند نھايت با شرايطی مواجه شدند که پيش

 .کرد می

 

ھای مختلف مردمی در حمايت از نامزدھای خود و به خشونت  ايجاد آشوب انتخاباتی و به خيابان کشاندن گروه  -مشرق

 در کشورھای مختلف بوده است که با طراحی سازمان سيا در کشورھای امريکاھای مشترک  ز جمله روشکشيدن آن، ا

ھای مختلفی برای پيش بردن سناريوھای خود در اين کشورھا به صورت   از روشامريکادولت . شود  میءمختلف اجرا

 اجتماعی طراحی و ۀالفان در کوبا يک شبکمثالً برای دامن زدن به ناآرامی و تشويق مخ. کند گام به گام استفاده می

از سوی .  ھزار نفر ھم رسيد۴٠ تعداد مشترکان آن حتی به ٢٠١٢ تا ٢٠٠٩ھای   سالۀاندازی کرده بود که در فاصل راه

جمھوری اين کشور،  رئيس ”نيکالس مادورو”  در امور ونزوئالامريکاديگر دو ماه پيش بود که در پی دخالت 

 .ھا در کشورش معرفی کرد  تظاھرات و درگيریۀپشت پردواشينگتن را عامل 

ھای اطالعاتی و جاسوسی  به اين بھانه با فردی مصاحبه شده که شايد سرنوشتی منحصر به فرد در تاريخ عمليات

ن محترم امراه متن اين مصاحبه تقديم مخاطبشده، به ھ فرد مصاحبه ”رائول کاپوتی” ۀتوضيحاتی دربار. داشته باشد

  :دشو می

.  پيوست»سيا«. ای. آی. سیھا قبل به  وی سال.  است، اما نه يک شھروند معمولیئیيک شھروند کوبا ”رائول کاپوتی”

اما در . آميز بزند مقامات سيا با پيشنھاد مقدار قابل توجھی پول از او خواستند تا عليه دولت کوبا دست به اقدامات توطئه
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در حقيقت کاپوتی خود برای سازمان امنيت ملی کوبا کار . ينی آن را نکرده بودندب نھايت با شرايطی مواجه شدند که پيش

 ۀبرای اطالع از ماجرای ارتباط کاپوتی با سيا مصاحب. به عبارت ديگر او يک جاسوس دو جانبه بود. کرد می

  :بخوانيد“ چاوز ويو ”ۀاختصاصی او را با روزنام

  

  خاب کرد؟چگونه شد که سيا شما را برای ھدف خود انت

ای جوان خالق ھنرمند، نويسنده  بودم که از عده ”سايز”  به نام انجمن فرھنگی برادارنئیمن رھبر يک جنبش دانشجو

که در جنوب کوبا قرار دارد مشغول به کار ھم  ”سينفوئگوس” به عالوه در آن زمان در شھر. و نقاش تشکيل شده بود

دادند چون تنھا مرکز توزيع و فروش برق کشور در  ای نشان می ر توجه ويژهھا دشمنان کوبا به اين شھ در آن سال. بودم

کرد باعث شد تا  اين واقعيت که من جوانی بودم که يک سازمان فرھنگی را مديريت می. اين شھر در حال ساخت بود

ھا ھيچ وقت  البته آن. دکردن ھا مرتباً در جلسات انجمن ما شرکت می ھا قرار بگيرم به طوری که آن امريکائیمورد توجه 

خودشان را به عنوان مأموران سيا به ما معرفی نکردند و يا رفتاری از خود نشان ندادند که ما فکر کنيم با دشمن مواجه 

  .ھستيم

توانند با تأمين منابع مالی مورد نياز رؤيای ما را  مان به ما کمک کنند و می ۀبرد پروژ خواھند برای پيش گفتند که می می

اما به تدريج با ادامه يافتن ارتباط بين ما، . ھا برای ما جالب بود ب طبيعتاً پيشنھادات آنوخ.  واقعيت مبدل کنندبه

در واقع ھمين که توانستند با ما ارتباط برقرار کنند و در . ھا واقعاً به دنبال چه چيزی ھستند مشخص شد که آن

  .د، شروع به شرط گذاشتن کردندمان حاضر شوند و به ما قول کمک مالی دادن جلسات

که تمام حقايق و  توانند بازار فروش مناسبی در اختيار ما قرار دھند مشروط بر اين درست در ھمين مرحله گفتند که می

 ما ۀھا، محصول پروژ  آنۀواقعياتی که در مورد کشورمان وجود دارد را در اختيار آنھا قرار دھيم چرا که به گفت

 مشکالت و مسائلی که در ۀبود، تصويری از ھم کرد؛ پس اين تصوير بايد واقعی می ا ارائه میتصويری از کوبا ر

خواستند که  ھا از ما می آن. ھا مخدوش کردن واقعيت کوبا بود بديھی است که قصد آن. کشوری مثل کوبا در جريان است

  . به انتقاد از انقالب کوبا بپردازيم،د که ارائه کرده بودند و ماھيت آن تبليغات عليه کوبا بوئیبراساس خط مش

  

  ای ھم در اختيار شما قرار گرفته بود؟ ھا بودجه آيا از طرف آن

مثالً . شود ھا از کجا تأمين می ما به مرور زمان فھميديم اين پول. ھا با يک منبع مالی نامحدود قدم جلو گذاشته بودند آن

ھای غيردولتی پول را  ين منابع مالی اين افراد بود که از طريق سازمانتر  يکی از بزرگامريکاالمللی   بينۀآژانس توسع

. ھا فقط با ھدف فعاليت در کوبا تشکيل شده بودند  جالب توجه اين است که برخی از اين سازمانۀنکت. کرد وارد کوبا می

گونه اقدامات در کوبا  ينھای غيردولتی عمالً وجود خارجی نداشتند بلکه صرفاً برای ا به عبارت ديگر، اين سازمان

ھای ھنگفتی در اختيار  بودجه در واقع.  پول استدالر وش نکنيد که صحبت از ھزاران ھزارفرام. طراحی شده بودند

 به من پيشنھاد کردند تا فقط در رمانی که مشغول نوشتنش دالرطوريکه يک زمانی آنھا ده ھزار ه ب. ھا قرار داشت آن

  .استفاده کنم ئیبودم از عناصر ضد کوبا

ول دفتر امور فرھنگی و ؤمسبه عنوان “ کلی کيدرلينگ ”٢٠٠۴که در سال  جريانات به ھمين منوال ادامه يافت تا اين

 نفر از کارگزاران ١٢ که آنھا ترتيب دادند من با ئیطی جلسات و ميھمانی ھا. مطبوعات به شھر ھاوانا پايتخت کوبا آمد

نھا افراد باتجربه ای بودند که در آموزش و آماده سازی مردم برای شرکت در انقالب بسياری از آ.  آشنا شدمامريکائی

 نزديکی با من برقرار کرد و ۀرابط ”کلی” .ھای رنگی يوگسالوی نقش داشتند و خيلی مايل بودند تا با من مالقات کنند

اين آموزش ھا . سجم قرار گرفتمکه من از سوی او تحت يک سری آموزش ھای دشوار و من طوریه ب. من را آماده کرد
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 تشکيل گروه ھا و سازمان ھای جديد و مستقل و ھمچنين تعليم جوانانی بود که درفعاليت ۀشامل مواردی ھمچون نحو

زمانی . عمال از صحنه کنار گذاشته شد ”کلی” ٢٠٠۶  تا ٢٠٠۵طی سال ھای . ھای انجمن فرھنگی ما شرکت نداشتند

گويا در اين ھنگام . با مقامات سيا به صورت مستقيم در ارتباط بودم ”کلی” ۀبه واسطکه کار خود را شروع کردم، 

رنه گرين ”بنابراين من را به . موريت بعدی آمادگی الزم را داشتمأديگر تعھد من به آنھا ثابت شده بود و برای انجام م

  .ور مستقيم کار کنمطه معرفی کردند و قرار شد من با او به عنوان يکی از مقامات سيا ب“ والد

 اصلی اين ۀايد.  را ھدف خود قرار داده بودئیوجود داشت که دانشجويان کوبا“ جنسيس”در آن ھنگام پروژه ای با نام 

ھمين طرح . طرح اين بود که به کمک رھبرانی که تربيت شده بودند دانشگاه ھا به مراکز مخالفت با دولت تبديل شود

 آلبرت انيشتين گروه ھای ۀ و مؤسسامريکاالمللی   بينۀآنھا با کمک مالی آژانس توسع. ده بود در ونزوئال ھم پياده شقبالً 

  .شان به يوگسالوی اعزام کردندان دتاای از دانشجويان را به ھمراه اس ده نفره

در “ تاتوربراندازی رھبر، براندازی ديک” دوره ای با عنوان ٢٠٠٣در سال .  شدءمشابه اين برنامه عليه کوبا ھم اجرا

طرحی که قبل در ونزوئال .  در ھاوانا برگزار شد که دانشگاه ھای کوبا را نشانه رفته بودامريکامحل دفتر حافظ منافع 

 ھا در اين کشور به پيش از روی کار آمدن دولت امريکائی من، اجرای اين طرح از سوی ۀبه عقيد.  شده بودءاجرا

  .ی التين از روند تحوالت ونزوئال قديمی تر استامريکاار دانشگاه ھای ر ساختييچاوز برمی گردد چرا که طرح تغ

اين .  اعطا می شدئی تحصيلی ھم در نظر گرفته شده بود که به دانشجويان کوباۀيک بورسي“ جنسيس”در طرح 

اين  . اعزام می شدند تا برای رھبری جنبش ھای ضد دولتی آموزش ببينندامريکادانشجويان به دانشگاه ھای بزرگ 

اين افراد پس از مدتی به دانشگاه ھای خود باز می . در حالی بود که تمام ھزينه ھای آنھا نيز از قبل پرداخت شده بود

موريت داده شده أدر کوبا، به اين افراد م.  مطرح بودئیموريت آنھا ھدايت انجمن ھا و سازمان ھای دانشجوأگشتند و م

 را به عھده بگيرند که از قبل فعال بوده ئی رھبری گروه ھاتشکيل گروه ھای موازی خودداری کرده و صرفاً بود تا از 

 آن ۀيک گروه از رھبران نيز تشکيل شده بود که وظيف“ کودتای نرم”ژی يبه عالوه در راستای اجرای سترات .اند

بود که البته خشونت در “  غيرخشونت آميزجنگ ھای”و يا “ انقالب ھای رنگی”آموزش افراد به منظور پی ريزی 

  اآنھ.آنھا حرف اول را می زد

  

  ثيرگذار بود؟أموريت ھا تا چه اندازه در کوبا تأاين م

من . وليت ھدايت اين طرح ھا با شخص من بودؤچرا که مس.  خوبی به دنبال نداشتبايد گفت که طرح آنھا در کوبا نتايج

بنابراين تمام پروژه تحت نظارت من بود و . ی سازمان امنيت کوبا کار می کردممور سيا نبودم بلکه براأ مھم عمالً 

 پنج يا ده ساله داشتند که طی آن به ۀآنھا يک برنام.  ھا تصور می کردند که من مجری طرح ھای آنھا ھستمامريکائی

انتظار لحظه ای بودند که در آنھا در . شدند  سياست کنار گذاشته میۀتدريج عناصر انقالبی چون فيدل کاسترو از صحن

در اين ھنگام من به ھمراه مطبوعات و .  اين فعاليت ھا سازمانی ظھور کند که جايگزين تمام نھادھای انقالبی شودۀنتيج

 کسانی که وابسته به پول سيا بودند بايد دانشگاه ۀ و ھمامريکاالمللی   بينۀھای غيردولتی و عوامل آژانس توسع سازمان

  .کرديمرا ترک می 

  

  چه بود؟“ بنياد آزادی جنسيس”

در ظاھر . که ھدف اصلی آن گمراه ساختن مردم بود بنياد آزادی جنسيس يک گفتمان به ظاھر انقالبی داشت در حالی

 اجرای ھمان ايده ھای سنتی ر در دولت بود اما در عمل قصد آنھا دقيقاً ييآنھا انقالبيونی بودند که ھدف شان ايجاد تغ

  . بودجناح راست
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 که برای خود در نظر گرفته بودند فرصت ھای خوبی ھم به دست ئیالبته واقعيت اين است که آنھا با توجه به معيارھا

يماری ديگر نمی تواند برخی از که فيدل کاسترو به دليل ب  با انتشار اخباری مبنی بر اين٢٠٠۶در سال . آوردند

د مدعی بود که با مرگ فيدل، انقالب کوبا نيز رو به زوال خواھد وليت ھای دولتی را عھده دار شود، اين بنياؤمس

 نمی دانم آنھا من واقعاً . براساس محاسبات آنھا مرگ فيدل کاسترو درگيری ھای داخلی را به دنبال خواھد داشت. گذاشت

بودند به زودی زمان  به درستی آن باور داشتند و معتقد ھرحال شديداً ه چگونه به اين نتيجه گيری رسيده بودند ولی ب

  .واکنش فرا می رسد

ديگر مالقات  من و رئيس دفتر سيا در ھمين جا، ھاوانا، با يک. درست در ھمين مقطع زمانی آنھا از من دعوت کردند

البته در اين جلسه عده ای از کارگزاران ديپلماتيک نيز حضور داشتند و يکی از آنھا به من گفت که درصدد . کرديم

 ۀبه گفت. ک اقدام تحريک آميز ھستند و می خواھند در مناطق مرکزی ھاوانا يک شورش مردمی به پا کنندسازماندھی ي

 دموکراسی شروع به اعتراض کرده و بعد کم کم مردم به او ۀ مطالبۀ يک نفر به بھانءقرار بوده طی اين طرح ابتدا او

که نيروھای امنيتی مجبور به مقابله با آنھا  طوریه بپيوندند و در نھايت در چند نقطه از شھر شورش به پا شود ب

در  . ھا می خواستند با راه انداختن يک کمپين مطبوعاتی بزرگ به شرح ماوقع بپردازندامريکائیبعد از آن ھم . شوند

را  می تواند اين قدرت امريکااين ميان نکته ای که نظر من را جلب کرد اين بود که چطور کارگزار دفتر حافظ منافع 

داشته باشد که از رسانه ھای بزرگ بخواھد چنين خبری را پوشش دھند و چطور مردم تا اين اندازه خاشعانه از او 

 شورشيان ۀمن در پاسخ به آنھا گفتم که طرح آنھا مسخره است و آلسی فرر که به عنوان سردست. اطاعت می کنند

کيد کردم أ تعالوه من صراحتاً ه ب. ند کاری از پيش ببردانتخاب شده و خود يک پزشک جوان است به ھيچ وجه نمی توا

بنابراين اگر فرر . که در روز موعود يعنی روز تولد فيدل کاسترو، کسی برای شورش به خيابان ھای ھاوانا نخواھد آمد

من او در پاسخ به . شروع به اعتراض کند مردم به شدت با او برخورد خواھند کرد و حتی ممکن است او را بکشند

در واقع “ . بھترين اتفاق اين است که او به دست مردم کشته شوداتفاقاً . شود در اين صورت ھمه چيز تسريع می”گفت 

اگر . آنھا می خواستند به خيابان ھا بيايند و نزاع و درگيری به پا کنند. تمام گفته ھای او رنگ و بوی شورش داشت

د که بگيرد و نشان دھ ماجرا را در دست ۀات می توانست ادامماجرا درست به ھمين ترتيب پيش می رفت، مطبوع

وضعيت در کوبا از کنترل دولت خارج شده و ھرج و مرج ھمه جای آن را فراگرفته است، افراد غيرنظامی کشته می 

آنچه شباھت اين سناريو با . ليس نيز مشغول انجام جناياتی از اين قبيل استوشوند و دانشجويان سرکوب می گردند و پ

  . نمی تواند تصادفی باشد،در ونزوئال روی داد

  

  اقدام نھائی آنھا چه بود؟

 اين جريانات قرار بود من ۀبعد از ھم. آنھا در پايان می خواستند توجه رسانه ھای بين المللی را به اين ماجرا جلب کنند

ح و آرامش به اين مردم، وارد صحنه  و بازگرداندن صلئی بخواھم تا برای نجات جان شھروندان کوباامريکااز دولت 

  .شده و از شھروندان کوبا حمايت کند

 به ھمين  دقيقاً ااما ھمانطور که ديديد جنگ داخلی ليبي. اين طرح موفقيت آميز نبود و نتيجه ای برای آنھا در بر نداشت

آنھا ھمين کار را . ود درصد از اخباری که منتشر شد جعلی و ساختگی ب٨٠که بيش از  طوریه ب. صورت شکل گرفت

من اين فرصت را داشتم تا با بسياری .  می کنندءدر سوريه ھم انجام دادند و در حال حاضر ھم آن را در اوکراين اجرا

اين روزھا تمام .  اروپا ھستندۀاز شھروندان اوکراينی صحبت کنم، مردمی که خواستار پيوستن اوکراين به اتحادي

مردم اوکراين . ا صحبت کنم و به رابطه بين جريانات مشابه در کشورھای مختلف پی ببرمتالش من اين بوده تا با آنھ

آنھا می گويند درست است که ما .  شگفت زده ھستند،ھم از تصويری که در سراسر دنيا از آنھا در حال پخش است
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شود و اموالی که به آتش  یشود و حوادثی که مخابره م اعتراضاتی داشته ايم اما آنچه در رسانه ھا نشان داده می

اغلب معترضان به ھيچ وجه چنين اقداماتی .  اقدامات گروھی افراطی از راست گراھا استۀشود تنھا نتيج کشيده می

  .انجام نمی دھند

  

ارتباط ميان سفارتخانه ھای امريکا و سازمان سيا چگونه است؟ آيا اين سفارتخانه ھا در کشورھائی که از آنھا 

  تحت نظارت سيا فعاليت می کنند؟صحبت کرديم 

موران سيا مستقر ھستند که در قالب کارگزران أی التين مامريکادر تمامی سفارتخانه ھای اين کشور در . بله، کامالً 

  .ديپلماتيک فعاليت می کنند

  

  با توجه به اطالعاتی که در اختيار داريد آيا سيا در منطقه نفوذ گسترده ای دارد؟

 کسانی که در کوبا عليه دولت ۀ که برای شرکت در نمايشگاه کتاب به کاراکاس رفته بودم ديدم ھم٢٠١٢البته، در سال 

که تعدادی از مقامات سيا به ھمراه کلی کيدرلينگ در کاراکاس  طوریه ب. فعاليت می کردند در ونزوئال حضور دارند

 مشابه یورھا داشته و تالش کرده تا سناريو به برخی کشئیدر ھمين رابطه کيدرلينگ به طور پيوسته سفرھا. بودند

با تجزيه و تحليل آنچه در ونزوئال اتفاق افتاد و آنچه ھم اکنون در جريان .  کندءونزوئال را در اين کشورھا نيز اجرا

ابيم که آنھا در انتشار اخبار و بھره گيری از آنھا در  ي عملکرد کيدرلينگ در میۀاست و ھمچنين با بررسی نحو

شود که به  در اخبار مربوط به ونزوئال تصاويری ديده می. ئال قدری شتابزده عمل کردند و اشتباھاتی مرتکب شدندونزو

در يکی از آنھا سربازی را می بينيم که در کنار يک خبرنگار و دوربينش ايستاده . وضوح متعلق به اين کشور نيست

 ھستند و کوچکترين شباھتی به ئیس می بينيم آسيا است و کسانی که در عکوريااين تصوير مربوط به ک. است

  . ھا ندارندئیونزوئال

  

 در راستای آيا خودتان روزنامه نگاری را می شناسيد که صرفاً .  امريکائی ھا ھستندۀگفتيد که رسانه ھا تحت سلط

  اھداف آنھا آموزش ديده باشد؟

 . ان. ان.م سیئي و يا بھتر است بگو. ان. ان.سی. ت ھميشه با اين قبيل مسائل ارتباط نزديکی داشته اس. ان. ان.سی

ألۀ اما مس. ی، از ھمان روز اول شروع کارش تا به امروز به عنوان ابزاری ضروری در خدمت آنھا بوده استويسپانا

مھم تر اين است که برای داشتن درک درستی از آنچه در جريان است و راه انداختن يک کمپين نبايد فراموش کنيد که 

چه کسی .  عظيمی از شرکت ھای ارتباطی وجود داردۀدر حال حاضر مجموع.  مستقلی وجود نداردۀمروزه ھيچ رسانا

. کند؟ مديريت آنھا با چه کسی است و ھدف آنھا چيست؟ يکی از اين شرکت ھا جنرال الکتريک است آنھا را ھدايت می

طور ھمزمان مالک بسياری از ه  بر عھده دارد و ب راامريکاشرکتی که ساخت ھواپيماھای جنگی و تجھيزات نظامی 

بنابراين افرادی که دست به توليد ھواپيماھای جنگی . لمبرداری و انتشارات استفشبکه ھای تلويزيونی، استوديوھای 

ن يي تلويزيون می آورند ھمان کسانی ھستند که خط مشی روزنامه ھای دنيا را تعۀمی زنند و ھنرپيشه ھا را روی صفح

  . کنندمی

 


