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 سازمانھای اطالعاتی امريکا ونزوئال را تروريزه می کنند
   

ان  ونزوئال، سازم٢٠١٣جانشين ھوگو چاوز در انتخابات رياست جمھوری سال پس از پيروزی نيکوالس مادورو، 

 دولت :چھل سال قبل اين گزينه کارکرد داشت. يلی برای سرنگونی او استفاده نمايدچسيا سعی کرد از سناريوی مدرن 

يلی ديکتاتوری چی در در طول ساليان دراز. بود شدی دقيق کلمه ناامعنه  ب١٩٧٣مبر سال سالوادور آلنده در ماه سپت

ليائی به شکنجه گاھھا و اردوگاھھای چدھھا ھزار . ه قربانيان آن بودندسرکوبگر فاشيستی حاکم گشت که طرفداران آلند

ليس مخفی وپ. بسياريھا ناچار به مھاجرت اجباری تن دادند، اما در خارج ھم آنھا امنيت نداشتند. مرگ فرستاده شدند

  . جنبش مقاومت پرداختۀواع سموم و مواد منفجره به شکار چھره ھای شناخته شدپينوشه با استفاده از ان

والن سازمان سيا را برای دامن زدن به ؤتوطئه گران، دستورالعمل ھای مس. يلی در ونزوئال عمل نکردچ ۀگزين

ی ضروری، خرابکاری کمبود تصنعی خواربار و کاالھا:  گزينه ھا بکار بسته شدۀھم. کار گرفتنده ی بئنارضايتی توده 

در ھمه . در حمل و نقل عمومی، حمله به مؤسسات دولتی، بستن راھھای مواصالتی و گذرگاھھا در مناطق توسعه نيافته

درست مثل ميدان کی ( آسمان شھرھا را دود سياه ناشی از آتش زدن الستيکھای اتوموبيل -  بی ثباتیۀعنوان نشانه  ب- جا

نيکوالس مادورو و دولت بوليواری مقاومت .  دقيق ھماھنگ و سازماندھی شده بودند اينھا بسيارۀھم. پوشاند) يف

، تصميم گرفت امريکا جبھه ھای مبارزه برای اعمال ھژمونی ۀرئيس جمھور، اوبامای شکست خورده در ھم. کردند

  ...عمليات فشار عليه رژيم بوليواری را تشديد نمايد

او پس از مجروح کردن .  باز داشت شدلينينگر. م. ت بنام امريکاک شھروند ، يسان کريستوبالدر ونزوئال، در شھر 

يک نفر ونزوئالئی که تصور می کرد مأمور سازمان اطالعات دولت بوليواری بوده، در صدد فرار برآمد، اما توسط 

 آنھا ۀيک قبض( گرم محتوی سه قبضه تفنگ ۀ، يک محل اختفای اسلحلينينگر ۀدر بازرسی از خان. ليس دستگير شدوپ

، دو قبضه تپانچه، مقدار قابل مالحظه ای مھمات و چند دست لباس نظامی )ين دار و دارای صدا خفه کن بودبتفنگ دور

 شبه ۀ قرار دارد و استفادئی تحت بازجوفعالً .  به تدارک عمليات تروريستی مظنون استامريکائیاين . کشف گرديد

  .حھا در دست بررسی می باشدنظاميان وابسته به مخالفان از اين سال

داليل انسانی، ه  بظاھراً . راه افتاده با رھنمود سازمان سيا کارزار حمايت از اين مأمور ناموفق در رسانه ھای جمعی ب

 تمايلی به  طبيعتاً لينينگرگويا .  او در ونزوئال پيدا شده بودۀبرای رساندن خواربار به بستگان فقير خود، سر و کل

 به اين دليل بوده است که اگر چنين اتفاقی روی داده، حتماً .  گرم نداردۀويژه استفاده از اسلحه راجوئی، بخشونت و ماج
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 ألۀاين نظر آخر که از زبان مادر او نقل شده، قرار است مس. »لحاظ روانی می باشده  سالم بيک فرد نه کامالً  «لينينگر

  . را توجيه نمايدامريکاکشف اسلحه از شھروند 

 در ھمان  اساساً   خارجی مسلح راۀ نفر تبع۶٠ب توجه است که در زمانھای اخير نھادھای امنيتی ونزوئال بيش از جال

 مناطق دارای چشم انداز برای استخدام تروريست و اعزام به سراسر ۀمثابه مناطق کشور که مورد توجه سازمان سيا ب

ه ارگانھای امنيتی ونزوئال از فعاليت مقرھای سازمان سيا در اطالعات واصله ب. جھان قرار گرفته، بازداشت کرده اند

شبه نظاميان مافيای مواد مخدر برای » لوتحت کنتر«کلمبيا، ھندوراس، مکزيک، پاناما و برخی کشورھای ديگر 

 يادآوری اين واقعيت کافيست که قاچاقچيان کلمبيائی مواد مخدر و تحت تعقيب. اعزام به ونزوئال حکايت می کنند

تصاوير . اينترپل، فرماندھی برخی سنگربندی ھا را در جريان شديدترين اغتشاشات اپوزيسيون راديکال بر عھده داشتند

وليکن مأموران سازمان سيا در اينگونه . حضور جنايکاران در ميان فعاالن اپوزيسيون ونزوئال در اينترنت انتشار يافت

  .حقوقی بين المللی از مصونيت برخوردار ھستندموارد، صرفنظر از اعتبار اينترپل و موازين 

 در تمام شھرھای ونزوئال، از جمله در پايتخت، در طول يک ماه اغتشاشات ضد دولتی بارھا صدای تيراندازی عمالً 

 عمليات تروريستی ۀمأموران سازمان سيا در مراحل اولي.  شھروندان عادی به قتل می رسيدندشنيده می شد و عمدتاً 

ھمانطور که در (طور ھدفمند و پيگير از دو سوی سنگر انتخاب می کردند ه گونی رژيم، قربانيان خود را ببرای سرن

 سازمانھای ۀدر تجرب.  تشديد مناقشه بين حاميان دولت و اپوزيسيون حل شدألۀمس).  عمل کردندکی يف» ميدان«

 جنگ ويرانگر عليه کشوری شمرده می شود که ھدف بی ثبات سازی ۀمھمترين جنب» آمار کشتار «امريکااطالعاتی 

 ھرج و مرج و ناتوانی دولت ونزوئال ۀ نشاندھندۀمثابه تئوری روند رو به رشد مرگھای خشونت آميز ب... قرار گرفته،

قتل . دارد جايگاه خاصی در کارزار تبليغاتی سازمان سيا  برای عادی کردن اوضاع و محدود کردن عناصر جنايتکار،

  . ھا را برمی انگيزدئیويژه خشم ونزوئاله ھنرمندان تئاتر و سينما، ستاره ھای سريالھای تلويزيونی ب

 شاخص حمله به کنشگران حزب حاکم، حزب متحد سوسياليستی ونزوئال و نيروھای یدر آغاز ماه م-اپريلدر ماه 

، وزير کشور ميگل رودريگس تورس. ای گرم استفاده شد موارد از سالحھۀ در ھمعمالً .  افزايش يافتانتظامی شديداً 

. تمرکز کرده است» قتلھای گزينشی« جديد عمليات ويرانگرانه بر روی ۀونزوئال اعالم کرد که سازمان سيا در مرحل

در «: برای قتلھای خشونت آميز انتخاب می شوند، که بازتاب سياسی گسترده ای داشته باشند» ئیھدفھا«بر اين اساس، 

منظور ايجاد بی ثباتی و اجرای طرحھای مخفی برای ساقط کردن رئيس جمھور مادورو بدون کمترين ترديدی ه کشور ب

  .»به ھمين سبب، دشمنان روش قتلھای گزينشی را برگزيده اند. سعی می کنند

و در سالھای اول ا. سياستمدار مشھور بوليواری، در فھرست قربانيان ثبت است) Elieser Otays( اليسر اوتايسنام 

 خلوت به ۀ، بدون محافظ در جاداوتايس.  عھده داشت رھبری ھوگو چاوز، رياست سازمان دولتی ضد اطالعات را بر

 ۀعقيده ب. افتاد، مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و در اثر شليک از پشت به قتل رسيد» پاراميليتار«کمين شبه نظاميان 

 به سازماندھی گروھھای مخفی مقاومت برای مقابله با تجاوز اوتايسين، ھمين ی التامريکابسياری از کارشناسان 

  . به ونزوئال مشغول بودامريکا احتمالی ۀمسلحان

. قرار گرفتند» تيراندازيھای گزينشی«چند تن از افسران ضد اطالغات ارتش ونزوئال در استانھای مختلف کشور ھدف 

و خنثی سازی عوامل دشمن در واحدھای نظامی و حفاظت از مؤسسات  شناسائی ۀات ارتش وظيفعمأموران ضد اطال

نرالھای نيروی ھوائی که در ج گروه اخيراً .  در مقابل کارشکنی و خرابکاری را بر عھده دارند ژيک کشوريمھم سترات

 ۀتحصيل کردنرالھا جاين . ات ارتش شناسائی شدع کار مؤثر ضد اطالۀ مسلحانه عليه دولت بودند، در سايۀتدارک حمل

 در کاراکاس امريکا نظامی سفارت ۀبا وابسترا روابط پنھانی خود   بودند و پس از پيروزی انقالب بوليواریامريکا

ات عنرالھای توطئه گر را افسران جوان در اختيار ضد اطالج فعاليت ھای ۀاطالعات اوليه در بار. ادامه می دادند
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اقدامات ضد دولتی، از جمله، به سازماندھی فرار يکی از خلبانان با ھواپيمای سعی می کردند آنھا را به . ارتش گذاشتند

  .، ساخت روسيه از کشور جلب نمايند»سو «ۀجنگند

. تدريج کارآمدتر می شوده  نيروھای امنيتی بوليواری با توطئه گران و تروريستھای تحت رھبری سازمان سيا بۀمقابل

 با سازمان سيا، راھھای ئیگوی توطئه گران ونزوئال و ی توطئه و گفتات ارتش ساختار رھبرعمأموران ضد اطال

 ۀدر حافظ. حمل سالح و مواد منفجره به داخل کشور و منابع مالی آنھا را با موفقيت کشف، ثبت و شناسائی کردند

. د داشت، که قرار بود از ميان برداشته شوند، وجوزبرخی از لب تابھای ضبط شده ، ليست اسامی طرفداران چاو

ئالئی بدل شود، تحت وونز» ميدان«چادرھای اپوزيسيون در کاراکاس که بر اساس طرح سازمان سيا قرار بود به 

تنابھی پول، اسلحه، کوکتل مولوتف و مواد مخدر عدر روند عمليات، مقادير م. ات ارتش برچيده شدعرھبری ضد اطال

  .از چادرھا کشف و ضبط گرديد

 عوامل نفوذی سازمان سيا در ساختار رياست جمھوری مادرو يکی از موفقيت ھای بزرگ عمليات شناسائی يکی از

اين خانم اطالعات محرمانه مربوط به کار و حرکت رئيس جمھور و اطرافيان . ات ارتش محسوب می شودعضد اطال

ی ونزوئال، سازمان سيا بنا به ارزيابی تحليلگران سياس.  می دادامريکانزدک او را از طريق بستگان خود به سفارت 

  .می توانست برای سوءقصد به جان نيکوالس مادرو از اين اطالعات استفاده کند

  

   اجتماعی- روزنامه نگار بين المللی، نويسنده و مؤلف مقاالت سياسیۀ درجۀدارند* 

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/14/specsluzhby-usa-terrorizirujut-venesuelu-27482.html 
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