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 نقش بنياد اينشتين در برپايي آودتاي مخملي

اندازي نسل جديدي از جنگ ها و اقدامات براندازانه در نقاط  راهبنياد سوروس نقش مهمي در :خبرگزاري فارس

اين را نيز به خوبي مي دانيم آه خود انيشتين به اين نوع اقدامات خرابكارانه به هيچ وجه . مختلف جهان ايفا آرده است

  .تمايلي نداشت

انتشار اين مقاله با .  ترجمه شده است- متعلق به روشنفكري چپ -خوانيد از پايگاه آانترپانچ  اي آه مي مقاله: اشاره

  . گيرد هاي بنياد اينشتين و نه دفاع از اقدامات چاوز صورت مي اي از فعاليت هدف آشنايي با گوشه

به گزارش خبرگزاري فارس، اين موضوع واقعا مسخره و توهين آميز است آه بنياد آلبرت انيشتين نام اين فيزيكدان 

نقابي بر چهره خود زده " اقدامات غيرخشونت آميز "اين بنياد تحت عنوان . گذاشته استمشهور جهان را بر روي خود 

  . است

. اندازي نسل جديدي از جنگ ها و اقدامات براندازانه در نقاط مختلف جهان ايفا آرده است اين بنياد نقش مهمي در راه

  . رابكارانه به هيچ وجه تمايلي نداشتاين را نيز به خوبي مي دانيم آه خود انيشتين به اين نوع اقدامات خ

پس از انتشار . به اقدامات آمريكا براي تضعيف دولت چاوز در ونزوئال اشاره شده است" بوش عليه چاوز " در آتاب 

  . اين آتاب، جين شارپ بنيانگذار بنياد آلبرت انيشتين، نويسنده اين آتاب را تهديد آرد

ز مقامات اين بنياد ضمن تهديد و فرستادن ايميل، همراه با انتقاد شديد اذعان آرده نويسنده اين آتاب گفته است آه يكي ا

. بود آه بنياد انيشتين از سوي دولت آمريكا براي انجام اقدامات خرابكارانه در ونزوئال بودجه دريافت آرده است

و موسسه بين المللي جمهوري ) NED" ( موسسه وقف ملي براي دموآراسي "شارپ نيز پذيرفت آه بنياد انيشتين از 

منابع اين بودجه ها نيز در گزارش ساالنه موسسه آلبرت انيشتين ذآر شده .  بودجه دريافت آرده استIRIخواهان 

  . بنابراين واقعا دروغ گويي است آه بگوييم اين بنياد متعلق به دولت آمريكا نيست. است

آه از " جنگ هاي پنهان " براي حمايت از طرح 1983ن در سال بايد به اين موضوع نيز اشاره آرد آه بنياد انيشتي

  .  جمهور اسبق آمريكا مطرح شده بود، تاسيس شدسوي رونالد ريگان رئيس

اي در  ، اين موضوع به صراحت اعالم شده آه دولت آمريكا بودجه"رمز چاوز "در آتاب اول آالينگرز با عنوان 

  . اختيار حاميان آودتا در ونزوئال و مخالفان دولت چاوز قرار داده بود

ياد انيشتين با شهرونداني در ونزوئال آه قصد ترور چاوز را داشتند، نكته ديگر اين است آه آالينگرز اعالم آرده آه بن

بايد گفت بنياد انيشتين به طور فعال در طرح ترور چاوز حضور نداشت اما در اين راستا بودجه هايي . در ارتباط بود

  . را دراختيار مخالفان دولت چاوز قرار داده بود

زمانيكه . اليي نيز در بنياد انيشتين با مقامات اين بنياد ديدارآرده بودرابرت آلونسو يكي از رهبران مخالفان ونزوئ

  . آلونسو دستگير شد، در بازجويي هايش به اين موضوع اعتراف آرد آه ماموريت آنها اقدام عليه چاوز بوده است

تي براي براندازي دولت از ديگر اقدامات بنياد انيشتين مي توان به آموزش مخالفان دولت چاوز در راستاي انجام عمليا



. درهمين راستا يكسري شورشهاي خياباني طرح ريزي شد آه طي آن چندين نفر نيز آشته شدند. وي اشاره آرد

  .  به اجرا درآمد2007تاآتيكهاي اين عمليات نيز توسط دانشجويان تحت آنترل مخالفان دولت چاوز طي سال 

 آه توسط بنياد OTOR-CANVASبراي ديدار با نمايندگان جنبش  به بلگراد 2005رهبران اين دانشجويان در سال 

  . انيشتين آموزش ديده بود، سفر آردند و پس ازاين ديدار به ايالت بوستون براي مشورت مستقيم با جين شارپ رفتند

دقيقا همان  به خيابانهاي ونزوئال ريختند، شعارها و ايدئولوژي آنها 2007زماني آه اين دانشجويان غيرحزبي در سال 

  .  بود؛ ايدوئولوژي آه تحت ادبيات بنياد انيشتين تعريف شده بودOTOR-CANVASايدوئولوژي جنبش 

البته . جين شارپ هيچ وقت شخصا به نقش مستقيم بنياد انيشتين در انجام اقدامات خرابكارانه در ونزوئال اذعان نكرد

  . ن به مواضع خصمانه بنياد انيشتين عليه چاوز و دولتش پي بردازاظهارنظرها و گزارشهاي وابسته به اين بنياد مي توا

در گزارشي از سوي بنياد انيشتين به اين موضوع اشاره شده آه جين شارپ شخصا با رهبران مخالفان در ونزوئال 

  . براي انجام اقدامات خرابكارانه در اين آشورديدار داشته است

ه بنياد انيشتين نه موافق و نه مخالف چاوز است، اما اسناد اين بنياد نشان به رغم اينكه جين شارپ اعالم آرده بود آ

" مي دهد آه هدف مشورتهاي شارپ و همكارانش با مخالفان دولت چاوز، حمايت از آنها براي اجراي استراتژي 

  . در راستاي براندازي دولت چاوز بوده است" اقدامات غيرخشونت آميز 
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