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 Political سياسی

  
  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ فبروری ٢٣
 

  اليناکامی اوباما در کودتا عليه ونزو
  را راه اندازی کردند» ت جريکو عمليا« اياالت متحده، المان، کانادا، اسرائيل و بريتانيا 

 ءر رژيم را به اجرايييک بار ديگر دولت اوباما سعی کرد با اعمال زور عليه يکی از کشورھای نافرمان طرح تغ

که از روی الگوی ) ex-Blackwaterبالک واتر سابق  (Academiکادمی ا، يک ھواپيمای بروری ف١٢. گذارد

کرده بودند، برای بمباران کاخ رياست جمھوری و به قتل رساندن رئيس ھواپيماھای ارتش ونزوئال رنگ آميزی 

توطئه چين ھا در عين حال می خواستند نمايندۀ .  پيشبينی شده بودNicolas Maduroجمھور ونزوئال نيکال مادورا 

آورده بودند  را به قدرت برسانند و تدارکات تبليغاتی فراھم María Corina Machadoپيشين ماريا کورينا ماچادو 

  .ی التين به رسميت شناخته شودامريکاتا فوراً توسط رؤسای جمھور قديمی 

  ٢٠١٥ بروری ف٢٢ /)سوريه (  دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  

 مشاور خود در زمينۀ امريکای التين و Ricardo Zuñigaرئيس جمھور اوباما با ريکاردو زونيگا . کاخ سفيد 

  ور امنيت ملی مشاSusan Riceسوزان رايس 

ما در کنار شھروندانی خواھيم بود «: رئيس جمھور اوباما در طرح دکترين دفاعی نوين پيشبينی کرده و نوشته بود  

گرچه ونزوئال از تاريخ تصويب قانون . »خطر افتاده است، مانند ونزوئاله که اجرای دموکراسی در مورد آنھا ب
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ت ھای جھان تبديل شد و ھمين روند برای تداوم راه استقالل و تقسيم  به يکی از دموکراتيک ترين دول١٩٩٩اساسی 

  .عادالنۀ ثروت بود که ونزوئال را در معرض خطر قرار داد

 ١٢واشنگتن طرح سرنگونی مؤسسات دموکراتيک ونزوئال را تنظيم کرد، و کودتا برای   ٢٠١٥ بروری ف٦در 

  . برنامه ريزی شدبروریف

نوۀ رئيس » ديپلمات « اين .  بودريکاردو زونيگا شورای امنيت ملی و به مديريت زير نظارت» عمليات جريکو«

 LópezArellanoنرال لوپز آرالنو ج را به نفع ١٩٧٢ و ١٩٦٣ھم نام حزب ملی ھندوراس است که کودتای 

تن را مديريت می کرد و برای متشکل ساخ ) ٢٠٠٩-١١(او ايستگاه سازمان سيا در ھاوانا . سازماندھی کرد

مخالفان فيدل کاسترو مأمورانی را استخدام کرده بود و تأمين مالی آنھا را به عھده داشت، اين روند ھمراه بود با 

  ). به نتيجه رسيد٢٠١٤که سرانجام در سال ( پيرامون از سر گيری مناسبات ديپلماتيک با کوبا مذاکره

سازمان سيا با . گاه مداخالتش آشکار نگردد ند ھيچمثل ھميشه در اين نوع عمليات، واشنگتن ھوشيارانه سعی می ک

 معرفی می کنند کودتاچيان را سازماندھی NGO ميانجيگری سازمان ھائی که ظاھراً خود را سازمان غير دولتی

و دو پای کاذب آن،  National Endowment for Democracyيعنی بنياد ملی برای دموکراسی : می کند 

مؤسسۀ ملی برای (و چپ ) International Republican Instituteجمھوری خواھان مؤسسۀ بين المللی (راست 

، و مرکز بين المللی برای Freddom House، خانۀ آزادی )National Democratic Instituteدموکراسی

  .International Center for Non-Profit Lawجامعۀ مدنی 

خود را برای انجام برخی موارد در طرح ھايش شرکت می دھد، در عالوه بر اين، اياالت متحده ھميشه ھم پيمانان 

مأموريت (، کانادا )مأموريت برای حفاظت از مليت ھای ناتو طی اجرای طرح توطئه(مورد حاضر دست کم اسپانيا 

و بريتانيا ) مأموريت برای قتل شخصيت ھای چاويست(، اسرائيل )ل فرودگاه بين المللی کاراکاسوبرای کنتر

پس از چنين تدارکاتی، شبکه ھای سياسی شان را بسيج و آماده نگھميدارند تا ). وريت برای تبليغات کودتاچيانمأم(

يلی رئيس جمھور چ، در Marco Rubioدر واشنگتن سناتور مارکو روبيو : کودتاچيان را فوراً به رسميت بشناسند

ور پيشين آلوارو اوريب ولز ، در کلمبيا رؤسای جمھSebastiánPiñeraپيشين سباستيان پينرا 

ÁlvaroUribeVélez و آندرس پسترانا Andrés Pastrana در مکزيک رؤسای جمھور پيشين فليپ کالدرون ،

Felipe Calderón و ونسنت فوکس Vicente Fox و در اسپانيا رئيس دولت پيشين خوزه ماريا ازنار ،José 

María Aznar.  

فيد شرکت ھای بزرگ ونزوئالئی را تشويق کرد تا کاالھای اوليۀ ضروری را برای قانونی جلوه دادن کودتا، کاخ س

طرح اين بود که در فروشگاه ھا صف طوالنی ايجاد کنند، و سپس با نفوذ . پخش نکنند و در انبارھايشان نگھدارند

يرۀ در واقع، مشکل ذخ. ندازندکات عمومی شوند و شورش به راه بيمأموران در صفوف انتظار موجب تحري

 وجود داشت و به ھمين گونه صفوف طوالنی بروری و فجنوریکاالھای مورد نياز روزمره پيش ازاين در ماه ھای 

  .در مقابل فروشگاه ھا، ولی ونزوئالئی ھا ھرگز به فروشگاه ھا حمله نکردند

يه ونزوئال و  مجازات ھای تازه ای عل٢٠١٤مبر  دس١٨ادی، رئيس جمھور اوباما در برای تقويت اقدامات اقتص

رسماً، مجازات ھا شخصيت ھائی را ھدف گرفته بود که .  رساندءچندين نفر از رھبران آن اعالم کرد و به امضا

در واقع، از آغاز سال، واشنگتن به چندين گروه تبھکار چھار برابر . اعتراضات دانشجوئی را سرکوب کرده بودند

ئی ھا آنھا را امريکاھمين تبھکاران بودند که . امی حمله کنندحقوق متوسط پرداخت می کرد تا به نيروھای انتظ

  . نفر را کشته بودند و در خيابان ھای پايتخت تخم وحشت کاشته بودند٤٣دانشجو معرفی می کردند، و طی چند ماه 
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 Thomasدر افغانستان، ژنرال توماس گيری ) نيروھای بين المللی امداد رسانی و امنيت (Isaf آيساف ٢شمارۀ 

W. Gearyول اطالعاتی در مرکز فرماندھی ارتش اياالت متحده برای امريکای جنوبی می باشدؤ امروز مس.  

 از پنتاگون نظارت ربکا چاوز و توماس گيرینرال جعمليات نظامی از مرکز فرماندھی جنوب در ميامی توسط 

اين شرکت خصوصی نظامی از اين ، )بالک واتر پيشين(کادمی امی شد، به انضمام پيمانکاری ارتش خصوصی 

و جان اشکروفت ) NSAکارفرمای قديمی آژانس امنيت ملی  (Bobby R. Inman بابی اينمنپس توسط دريادار 

John Ashcroft) يک سوپر توکانو ). قاضی عمومی قديمی در دولت بوشSuper Tucano با شمارۀ N314TG 

 در ٢ شمارۀ Raul Reyesس ئيای به قتل رساندن رائول ر بر٢٠٠٨که توسط شرکت توليدی ويرجينيائی در سال 

نيروھای ارتش انقالبی کلمبيا خريداری شده بود و ھمين ھواپيما بود که می بايستی به شکل ھواپيماھای نظامی 

سوپر توکانو می بايستی کاخ رياست جمھوری ميرافلورس و اھدافی را از بين ده ھا . ونزوئال رنگ آميزی می شد

ن شدۀ ديگر بمباران می کرد، که عبارتند از وزارت دفاع، مديريت اطالعات و شبکۀ تلويزيون ييپيش تعھدف از 

  .TeleSur، تله سور ALBA امريکااتحاديۀ بوليواری ھای 

استقرار پايگاه عملياتی . پارک شده بود» جريکو«مبيا در مرکز فرماندھی عملياتی  سوپر توکانو در کلیھواپيما

 و معاون او Kevin Whitaker کوين وايتاکر امريکارت اياالت متحده در بوگوتا، با شرکت سفير جريکو در سفا

  .Benjamin Ziff  بنژامين زيف
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چند افسر ارشد فعال و بازنشسته از پيش پيغامی خطاب به ملت ضبط کرده بودند و در آن اعالم کرده بودند که برای 

 و به  پيشبينی شده بود که اين گروه در طرح دولت موقت شرکت کنند.  اند قدرت را به دست گرفته،بازگرداندن نظم

 و دولت جديد   منتشر شودEl Nacional توسط روریب ف١٢نوشتۀ وزارت امور خارجۀ اياالت متحده، در بامداد 

  .به مديريت نمايندۀ قديمی ماريا کورينا ماچاندو تشکيل گردد

  

 گردان ھای ۀ، ماريا کورينا ماچاندو از توطئنوریج ٢٦. کودتا می بايستی ماريا کورينا ماچادو را به قدرت رساند

  .خارجی در کاراکاس استقبال به عمل آورد

 و با پول بنياد ملی برای دموکراسی عليه ٢٠٠٤ انجمنی که در سال Súmate رئيس سومات ماريا کورينا ماچادو 

انجمن سومات از خدمات تبليغاتی . ھوگو چاوز فرياس رفرندوم راه انداخت، آن را سازماندھی کرد و شکست خورد

 ٣١ تبليغاتچی فرانسوی نيز برخوردار بود و با وجود شکست اين طرح، روز Jacques  Séguélaژک سگوئال 

او در سال .  استقبال به عمل آمدماريا کورينا ماچاندو با احترامات در دفتر بيضی شکل جرج بوش از  ٢٠٠٥مه 

 به عنوان رئيس نمايندگی پاناما در ٢٠١٤ چ مار٢١ به عنوان نمايندۀ دولت ميراندا برگزيده شد، و ناگھان در ٢٠١١

 فوراً به دليل نقض ماده ھای قانون اساسی اچاندوماريا کورينا م. حضور يافت) OEA (امريکاسازمان دولت ھای 

  . از مقام نمايندگی برکنار شد ١٩١ و ١٤٩

قدرت «  جلسه ای پيرامون موضوع نوریج ٢٦ طی ماريا کورينا ماچادوبرای تسھيل ھمآھنگی در طرح کودتا، 

 در تبانی با کودتا برگزار نمود که تمام شخصيت ھای ونزوئالئی و خارجی که» شھروندی و دموکراسی امروز

  . در آن شرکت کردند،بودند
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از شانس بد آنھا، اطالعات نظامی ونزوئال شخصيت ھای مظنونی را که در توطئۀ پيشين می خواستند رئيس 

ماريا کورينا در ماه مه گذشته، قاضی عمومی کاراکاس .  را به قتل برسانند تحت نظر داشت مادوراجمھور

، Diego Arria، ديپلمات قديمی ديگو آريا Henrique Sala Römersاالس رومر ، فرماندار ھنريک سماچاندو

 و پدرو Eligio Cedeño ، بانکدار اليجيو سدنو Gustavo TarreBirceñoوکيل دعاوی گوستاو تار بيسنتو 

ل ديگر رد و بد  که در امور بازرگانی فعاليت می کند، ھمه ايميل ھائی که بين يکPedro M. Burelliبورلی 

البته بی گمان تمام اين . کرده اند را انکار می کنند و مدعی شده اند که اطالعات نظامی آنھا را دستکاری کرده است

  .شخصيت ھا در تبانی با ھم عمل کرده اند

 ١١در شب . را کشف کرد» عمليات جريکو « در رد گيری توطئه چينان بود که سرويس اطالعات نظامی ونزوئال 

افراد ديگری .  اصلی توطئه و يک مأمور موساد بازداشت شدند و امنيت ھوائی نيز تقويت شد، رھبرانروریبف

دست آمده به بازداشت شھردار کاراکاس، ه ، اعترافات بروریب ف٢٠در .  بازداشت می شوندروریب ف١٢روز 

  . انجاميدAntonio Ledezmaآنتونيو ليدزما 

  

 برای مالقات با بنيامين ٢٠١٢ مه ١٨به تاريخ . ار کاراکاس، آنتونيو ليدزما مأمور رابط با اسرائيل بودشھرد

او نمايندۀ رئيس اپوزيسيون ونزوئال ھنريک کاپريل . نتانياھو و آويگدور ليبرمن مخفيانه به اسرائيل رفت

  . بودHenrique CaprilesRadonskiرادونسکی 

در حالی که در واشنگتن سخنگوی .  کردء فوراً از طريق تلويزيون طرح توطئه را افشاورانيکال مادرئيس جمھور  

 در ٢٠٠٩ به خنده واداشت که طرح توطئۀ اوباما در سال   روزنامه نگارانی راامريکاوزارت امور خارجۀ 

:  او چنين پاسخ گفت . را يادآور شده بودند٢٠١٥ نوریجھندوراس، و يا اخيراً تالش برای کودتا در مقدونيه در 

لۀ سياسی قديمی است، اياالت متحده گذار سياسی از أاين مس.  اتھامات ديگر مسخره استاين اتھامات مثل تمام«

   گذار سياسی بايد دموکراتيک، مطابق قانون.  پشتيبانی نمی کند،که با قانون اساسی در تباين استرا طريق موازينی 

دين بار ديديم که دولت ونزوئال ھمواره کوشيده است تا توجه عمومی را از چن. اساسی، صلح آميز و قانونی باشد

خاطر رويدادھای داخلی ه سياست ھای خود منحرف ساخته و اياالت متحده و يا ديگر اعضای جامعۀ بين الملل را ب

خيمی است چنين تالش ھائی بازتاب نبود جديت در دولت ونزوئال برای پاسخگوئی با وضعيت و. ونزوئال متھم کند

  ». رو شدهه که با آن روب
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و آن ھم اين است که : لۀ مھمی را مطرح کرده است أئی ھا، اين کودتای شکست خورده مسولی برای ونزوئال

خاطر جناياتی که می ه چگونه می توانند دموکراسی را حاکم سازند، در صورتی که رھبران اصلی اپوزيسيون ب

  ندان به سر می برند ؟ در ز،خواستند عليه دموکراسی مرتکب شوند

ر کرده و ديگر قدرت امپرياليستی نيست و از اين پس از ييبرای آنھائی که به اشتباه فکر می کنند که اياالت متحده تغ

  .موضوع بسيار جالب و پايان ناپذيری خواھد بود» عمليات جريکو « دموکراسی در سراسر جھان دفاع می کند، 

  

  اياالت متحده عليه ونزوئال

، سپس دانيلو )١( اياالت متحده کودتائی عليه رئيس جمھور ھوگو چاوز فرياس سازماندھی کرد ٢٠٠٢ر سال د) ١

  . به قتل رساند،وليت تجسس پرونده را به عھده داشتؤقاضی که مس) Danilo Anderson  (2آندرسون 

ر ييوتسکيست سعی کرد تغبه کمک گروه ھای تر» انقالب رنگی «  اياالت متحده با سازماندھی ٢٠٠٧در سال ) ٢

  ).٣(رژيم ايجاد کند 

نظر رسيد که از اھدافشان چشم پوشی کرده اند ولی از گروه ھای آنارشيست پشتيبانی کردند ه  ب٢٠١٤در سال ) ٣

  .دامن زدند) ھرج و مرج  (Guarimba»گاريمبا«تا کشور را تخريب کرده و بی ثبات سازند، بر اين اساس به 

   

]١ » [Opération manquée au Venezuela ,«  par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 mai 

2002. 

]٢ » [Notre ami Danilo Anderson assassiné à Caracas » ,«  La CIA derrière l’assassinat de 

Danilo Anderson?   ,« par Marcelo Larrea ,Réseau Voltaire ١٩ ,novembre et 1er décembre 

2004  .” FBI and CIA identified as helping Plan VenezuelanProsecutor’sMurder “ , by 

Alessandro Parma ,Voltaire Network  ,١١ November 2005. 

]٣ » [Venezuela : conclusion d’une année déterminante ,« par Romain Migus ,Réseau 

Voltaire  ,١٠ octobre 2008. Voir aussi la réponse Gene Sharp à nos accusations    :» L’Albert 
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٢٠١٥ بروری ف٢٢  

Les États-Unis, l’Allemagne, le Canada, Israël et le Royaume-uni lancent l’« Opération 

Jéricho   «  

Obama rate son coup d’État au Venezuela 

 


