
تصاویر | پشت پرده رهبر آمریکایی «کودتای محرمانه» علیه مادورو و ارتباطش با ترامپ 
طبق گزارش یک روزنامه انگلیسی، رهبر «کودتای محرمانه» علیه رئیس جمهور ونزوئال از اعضای 

سابق نیروی ویژه ارتش آمریکا بوده که جزء تیم محافظان ترامپ بوده و با رهبران مخالف ونزوئال در 
«میامی» دیدارهایی داشته است.  

  
به گزارش خبرگزاری تله سور ، راشا تودی و همینطور باز انتشار خبرگزاری های داخلی ایران، 

برخالف ادعاهای مقام های آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم 
ارتباط با کودتای اخیر ونزوئال، مشخص شده است که «جردن گودرو» رهبر این کودتای نافرجام جزء 

تیم محافظان ترامپ بوده است. 

«نستور ریورول» وزیر کشور ونزوئال روز یکشنبه از خنثی سازی یک عملیات تروریستی  و کشته و 
زخمی شدن تروریست هایی  که از طریق دریا قصد رخنه به این کشور را داشتند، خبر داد. 

«نیکالس مادورو» رئیس جمهور ونزوئال نیز یک روز بعد از وقوع این حادثه، از دستگیری دو تبعه 
آمریکایی در جریان حمله نظامی روز یکشنبه علیه دولت خود خبر داد. 



 
  

روزنامه انگلیس «دیلی میل» در این خصوص نوشت، «جردن گودرو» یکی از اعضای سابق نیروی ویژه 
ارتش آمریکا، 43 ساله، در تصاویر مربوط به گردهمایی های ترامپ در اکتبر 2018 در حالیکه 

هندزفری  بادیگاردی به گوش دارد، دیده می شود. 

 
  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8290037/How-former-Green-Beret-failed-Venezuela-coup-plot-hatched-plan.html


از طرف دیگر، وب سایت شرکت امنیتی خصوصی وی به نام «سیلورکورپ»، (Silvercorp) نیز مدعی 
شده که گودرو، برنامه ریزی و هدایت تیم امنیت بین املللی ترامپ و «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا را 

برعهده داشته است. 

ارتباط رهبر کودتای نافرجام علیه مادورو با دولت ترامپ در حالی منتشر شده است که ترامپ روز 
گذشته (سه شنبه) هرگونه مداخله آمریکا در کودتای نافرجام روز دوشنبه علیه دولت «نیکالس مادورو» 

را انکار کرد. 

وی در این خصوص گفت: «ما این قضیه را فهمیدیم، به تازگی چیزهایی درباره آن شنیده ایم اما هیچ 
ارتباطی به دولت ما ندارد». 

گودرو روز یکشنبه هفته جاری خود را بعنوان رهبر طرح «عملیات گیدون» برای سرنگونی دولت 
«نیکالس مادورو»  معرفی کرد. 

 
انتشار تصاویری از حضور گودرو در مراسم گردهمایی ترامپ 

  

روزنامه دیلی میل با اشاره به این مطلب نوشت که گودرو قبل از برنامه ریزی برای کودتا علیه دولت 
مادور با «کیت شیلر» یکی از محافظان قدیمی و کهنه کار ترامپ مالقات داشته است و شیلر را در 
نشستی در «میامی» با حضور «لستر تولدو» هماهنگ کننده سابق انتقال کمک های انساندوستانه به 

دولت «خوان گوایدو» رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال همراهی می کرده است. 



این گزارش ادامه می دهد که شیلر بعد از دیدار با تولدو متامی متاس ها و ارتباطات خود را با گودرو 
قطع کرده است. 

این روزنامه انگلیسی در ادامه به دیدار گودرو با «روئن کرافت» اشاره کرد که از نوادگان کرافت است 
که در ساخت پنیر معروف هستند. 

طبق این گزارش، گودرو در میامی با کرافت دیدار داشته است و آنطور که منابع آگاه می گویند، 
کرافت بعد از این دیدار شروع به جمع آوری پول برای یک «کودتای محرمانه»  علیه دولت مادورو را 

آغاز کرد. 

با اینحال، کرافت گفته است که پولی به گودرو نداده است. 

روز دوشنبه هفته جاری، مادورو اعالم کرد که دو شهروند آمریکایی در میان هشت نفری بوده اند که 
طی عملیات نیروهای امنیتی ونزوئال در روستایی واقع در ساحل شمالی ایالت «آراگوا» در تالش برای 

حمله به ونزوئال دستگیر شده بودند. 

عملیات دستگیری این افراد بعد از آن صورت گرفت که هشت نفر از افراد مسلح روز یکشنبه در شهر 
بندری «الگوآیرا» بعنوان بخشی از نقشه آماتوری گودرو برای سرنگونی مادورو کشته شدند. 

 



 

 
  

«تارک ویلیام صائب» دادستان کل ونزوئال اعالم کرد که 114 فرد مظنون مرتبط با این حمله را 
دستگیر کرده و در تالش برای دستگیری 92 مظنون دیگر هستند. 

مادورو طی سخنرانی، افراد دستگیر شده را «مزدوران تروریست» توصیف کرد و گفت که دولت 
ترامپ، «خوان گوایدو» و کلمبیا در پشت پرده این حمله تروریستی  بوده اند که البته هر سه هرگونه 

مداخله در این حمله تروریستی را انکار کردند. 

تاکنون وزارت خارجه آمریکا واکنشی به دستگیری شهروندانش در ونزوئال نشان نداده است. 

طبق این گزارش، گودرو ایده سرنگونی مادورو را در فوریه 2019  و زمانی شکل داد که بعنوان نیروی 
امنیتی در کنسرت «کمک های مؤثر برای ونزوئال» در حمایت از گوایدو به سازماندهی «ریچارد 

برانسون» میلیاردر انگلیسی در مرز ونزوئال-کلمبیا حضور داشت. 



گودرو بعد از بازگشت از این کنسرت به دنبال سرمایه گذاری بر روی عالقه روزافزون دولت ترامپ 
برای سرنگونی مادورو رفت و با مناینده های گوایدو یعنی کرافت و کیت شیلر دیدارها و گفت وگوهایی 

برگزار کرد. 

طبق این گزارش، برنامه ریزی برای حمله به ونزوئال بعد از 30 آوریل 2019 (11 اردیبهشت 98) صورت 
گرفت و برخالف انتظار آمریکا در آن زمان، مشاوران کلیدی مادورو هرگز حاضر به پیوسنت به 

مخالفان نشدند و دولت خیلی سریع کودتا را خنثی کرد. 

چند هفته بعد، برخی از سربازان و سیاستمدارانی که در کودتای نافرجام علیه مادرو مشارکت داشتند 
به هتل «جی دابلیو ماریوت» در «بوگوتا» کلمبیا فرار کردند. 

هتل مذکور در واقع مرکز بسیاری از توطئه ها و فتنه ها علیه دولت مادورو است و در این هتل اتاق های 
کنفرانس برای برگزاری نشست هایی علیه مادورو رزرو می شود و آنطور که پنج منبع آگاه گفته اند، 

گودرو نیز یکی از افرادی بوده که در این هتل حضور پیدا کرده است. 

تولدو در پایتخت کلمبیا، گودرو را به «کلیور آلکاال» از افسران سابق نظامی ونزوئال و مخالفان مادورو 
معرفی کرد. 

طبق گفته منابع آگاه، آلکاال بعد از دو روز دیدار با گودرو در هتل جی دابلیو ماریوت، به وی توضیح 
داد که چطور 300 مبارز علیه مادورو را از میان سربازان پایین رتبه انتخاب کرده است که این نیروها 

در همان روزهای اولیه شورش گوایدو، مادورو را رها کردند و به کلمبیا فرار کردند. 

بنا به گفته سه منبع آگاه، گودرو به آلکاال وعده داد که شرکت امنیتی وی تعداد نیروهای الزم برای 
نبرد علیه مادورو را در اختیار وی قرار می دهد و در خصوص جتهیزات مورد نیاز برای نیروهای 

داوطلب نیز گفت وگوهایی میان آنها صورت گرفت و گودرو تخمین زد که بودجه ای بالغ بر 1.5 
میلیون دالر برای عملیات حمله سریع علیه مادورو نیاز است. 

سه منبع آگاه همچنین گفتند که گودرو به حاضران در نشست گفته است که ارتباطات قوی در دولت 
ترامپ دارد که می تواند در پیشبرد طرح کودتا علیه مادورو کمک کند که البته جزئیات بیشتری ارائه 

نداده است. 

بنا به گفته دو تاجری که کرافت از آنها درخواست پول کرده بود، در یک نقطه از زمان، کرافت ظاهراً 
شروع به جمع آوری پول کودتای محرمانه شرکت سیلور کورپ کرده است. 

کرافت طی یک متاس تلفنی با آسوشیتدپرس اعتراف کرد که سه مرتبه در سال گذشته میالدی با 
گودرو متاس داسته اشت ولی ادامه داد ارتباطات آنها هیچ ارتباطی به کمک های انساندوستانه به 
دولت گوایدو نداشته و تأکید رد که گودرو از 14 اکتبر به بعد و ظاهراً همان زمانیکه قصد اقدام 

نظامی علیه مادورو را داشته، ارتباطاتش را با وی قطع کرده است. 



آمریکا بعد از به رسمیت شناخنت گوایدو بعنوان رئیس جمهور ونزوئال، هدایت کمپین خلع مادورو از 
قدرت را به دست گرفته است و از هیچ تالشی برای اعمال فشار به مادورو به امید خلع وی از قدرت 

مضایقه نکرده است. 

در ادامه تالش های آمریکا برای حمایت از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال، در ماه فوریه گوایدو 
بعنوان مهمان ویژه به آمریکا سفر کرد و ترامپ در سخنرانی ساالنه خود از تالش ها برای خلع مادورو 

از قدرت استفاده کرد. 

مادورو نیز در واکنش به این اقدام گوایدو را عروسک خیمه شب بازی آمریکا توصیف کرد که به 
دنبال برکناری او در یک کودتا ست.   

در ادامه تنش ها میان واشنگنت و کاراکاس، روابط دیپلماتیک ایاالت متحده آمریکا سال گذشته 
میالدی با ونزوئال قطع شد و آمریکا هیچ سفارتی در کاراکاس ندارد. 

 



 
  


