
Η αγγλική «Express» γράφει με έκπληξη και ανησυχία για τις τεράστιες στρατιωτικές ασκήσεις στη
Ρωσία στις οποίες συμμετέχουν 37 χώρες.

Η κινεζική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι άνδρες και υλικό έχουν μεταφερθεί από το Μανζούλι 
της Εσωτερικής Μογγολίας στο Ζαμπαϊκάλσκ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, εν όψει των 
επικείμενων Διεθνών Στρατιωτικών Αγώνων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Ένα 
τρένο φορτωμένο με προσωπικό, άρματα μάχης και άλλα οχήματα αναχώρησε πρόσφατα από το 
Μαντζούλι, μετέδωσε χθες το στρατιωτικό κανάλι του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CCTV, 
χωρίς να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Κίνας θα διαγωνιστεί με άλλες  37 χώρες και περιοχές στη μεγαλύτερη πολυεθνική 
στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 13 και 27 Αυγούστου.

Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων στην ίδια τη Ρωσία και την 
Κίνα, το Ιράν, την Ινδία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, ακόμη 
και στη Βενεζουέλα στη Νότια Αμερική.

Η απόφαση να συμπεριληφθεί η Βενεζουέλα θα μπορούσε να αποτελεί μια «στρατηγική 
κίνηση» για την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα με στόχο «να προτάξουν 
στρατιωτικά μέσα που έχουν προωθηθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», 
υποστήριξε πρόσφατα η δεξαμενή σκέψης Centre for a Secure Free Society, με έδρα την 
Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο Νίγηρας και η Ρουάντα θα αποτελέσουν τις πρώτες αφρικανικές χώρες που θα
συμμετάσχουν, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Κίνα θα φιλοξενήσει τρεις διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός αγώνα φρεγατών και ενός 
αγώνα που θα διεξαχθεί με οχήματα μάχης πεζικού.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) ελπίζει να μάθει από τους Ρώσους ομολόγους του, και 
να αξιοποιήσει την εμπειρία τους από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στον Βόρειο Καύκασο, 
στη Γεωργία, στη Συρία και πιο πρόσφατα στην Ουκρανία.

Σχετικό δημοσίευμα έχει κάνει και το Al Mayadeen της Χεζμπολάχ, με τίτλο:

Το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν κοινές ασκήσεις στη Βενεζουέλα

Το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα προετοιμάζουν το έδαφος για μια σειρά κοινών στρατιωτικών 
ασκήσεων στη Λατινική Αμερική και η Βενεζουέλα πρόκειται να φιλοξενήσει τις ασκήσεις στο 
έδαφός της τον Αύγουστο, αναφέρει έκθεση του Κέντρου για μια Ασφαλή Ελεύθερη Κοινωνία 
(Center for a Secure Free Society SFS).

Η Τεχεράνη, η Μόσχα, το Πεκίνο και το Καράκας δεν θα είναι οι μόνοι συμμετέχοντες, καθώς 
εννέα άλλα έθνη θα «προετοιμάσουν προωθημένα στρατιωτικά μέσα στη Λατινική Αμερική 
και την Καραϊβική», αναφέρεται στην έκθεση του SFS.

Ο διαγωνισμός Sniper Frontier έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις συμμαχικές δυνάμεις των 
διαφόρων χωρών που συμμετέχουν μαζί στους «Διεθνείς Στρατιωτικούς Αγώνες», τη μεγαλύτερη 
πολυεθνική στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας. 



Το SFS υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής 
Επανάστασης (IRGC) ενισχύει την παρουσία του στη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο των 
ασκήσεων.

Σε μια προσπάθεια να νομιμοποιήσει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με τη Λατινική 
Αμερική, η έκθεση τόνισε πώς το Ιράν και η Βενεζουέλα αύξησαν τους στρατιωτικούς και 
οικονομικούς δεσμούς τους, καθώς επίσης και πώς ο πρόεδρος της Νικαράγουας Ντανιέλ 
Ορτέγκα ανανέωσε τη στρατιωτική συμφωνία με τη Ρωσία που «επιτρέπει σε ρωσικά 
στρατεύματα, αεροπλάνα και πλοία να περιπολούν τα σύνορα [της χώρας] και να διεξάγουν 
κοινές στρατιωτικές ασκήσεις».

Το στρατιωτικό σύμφωνο μεταξύ της Μανάγκουα και της Μόσχας ανανεώθηκε στη διάρκεια 
του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να δίνει 
προτεραιότητα στις συμμαχίες της με τη Λατινική Αμερική παρά την αυξανόμενη πίεση που 
αντιμετωπίζει.

Η Κίνα υπέγραψε επίσης τον περασμένο μήνα αρκετές οικονομικές διμερείς συμφωνίες με 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, πραγματοποιώντας επισκέψεις στην Ουρουγουάη, τη 
Νικαράγουα και τον Ισημερινό, δεδομένου ότι επιδιώκει να αναβαθμίσει τις υποδομές 
διαφόρων χωρών της ηπείρου, όπως της Αργεντινής.

Η έκθεση έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ 
δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να βοηθήσει στη θωράκιση της οικονομίας της Βενεζουέλας 
από τις συνεχείς προσπάθειες των ΗΠΑ να την υπονομεύσουν, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον έχει 
παγώσει υπερπόντια περιουσιακά στοιχεία τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τη Ρωσία.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, αφού η Ρωσία φιλοξένησε τον υπουργό Εξωτερικών της 
Βενεζουέλας Κάρλος Φαρία, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «γνωρίζουμε πόσο αποφασισμένοι ήταν και 
είναι οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους να υπονομεύσουν την οικονομία της Βενεζουέλας. 
Μπορούμε ήδη να αντιληφθούμε ότι αυτά τα σχέδια δεν θα πετύχουν. Η οικονομία της 
Βενεζουέλας επιδεικνύει την ικανότητα να αντέξει σε αυτή την πίεση. Φυσικά, θα τη βοηθήσουμε 
με όποιον τρόπο μπορούμε».

Είναι πολύ εμφανής  ο πανικός που έχει καταλάβει τη Συλλογική Δύση από την ήττα της σε 
όλα τα επίπεδα του πολέμου που έχει ανοίξει η ίδια με τις ενέργειές της, προσπαθώντας να 
εκμεταλλευτεί τη σύγκρουση στην Ουκρανία, για την οποία βέβαια κάνει ότι μπορεί για να 
διαιωνίσει και να κλιμακώσει.

Μπροστά στη συλλογική αντίδραση των χωρών που συνιστούν τους λοιπούς βασικούς πυλώνες του
αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου, έχει μετουσιώσει την αντι-Ρωσική της υστερία σε μια 
ολομέτωπη επίθεση εναντίον τους, ακροβατώντας στο χείλος του πυρηνικού βαράθρου.

Από τη ίδια αντίληψη διαπνέεται και η έκθεση του Centre for a Secure Free Society την οποία 
παραθέτουμε αυτούσια προκειμένου να απολαύσετε τις εμμονές, τις φοβίες, την κινδυνολογία 
και τις ερμηνείες των εμπειρογνωμόνων που προβάλλονται ως «δήθεν στρατηγικές 
αναλύσεις», προσπαθώντας να εξηγήσουν εμβρόντητοι την αναμφισβήτητη κινητικότητα που 
παρουσιάζουν οι χώρες που δεν εξουσιάζονται από τη Συλλογική Δύση.



Ο πανικός που επιδιώκει να μεταδώσει -  και προφανώς το έχει καταφέρει – στα κέντρα εξουσίας 
και λήψης αποφάσεων, τα οποία υπηρετεί, είναι εμφανής.

Η νίκη του Γκουστάβο Πέτρο στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας στις 19 Ιουνίου εδραιώνει 
τα κέρδη που έχει σημειώσει η αριστερά της Λατινικής Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Παρά την 
αποστασιοποίηση από τον Πέτρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, τα 
συγχαρητήρια έπεσαν βροχή από μερικές από τις πιο αυταρχικές γωνιές της περιοχής. Ξεκινώντας 
από τους Νικολάς Μαδούρο και Ντιοσντάντο Καμπέλο της Βενεζουέλας, οι οποίοι δήλωσαν, λίγα 
μόλις λεπτά μετά τη νίκη του Πέτρο, ότι «ενωμένοι, θα είμαστε νικητές». Ο εκλεγμένος πρόεδρος 
Πέτρο έχει έκτοτε δηλώσει την πρόθεσή του να ανοίξει εκ νέου τα σύνορα της Κολομβίας με τη 
Βενεζουέλα και να ανανεώσει τις σχέσεις του με το καθεστώς Μαδούρο. 

Ο πρόεδρος Πέτρο μπορεί να μην ενταχθεί ευθέως στην περιφερειακή λέσχη των αυταρχικών κρατών,
γνωστή ως Μπολιβαριανή Συμμαχία ή «ALBA» ευθύς εξ αρχής, αλλά σίγουρα υιοθετεί την 
κοσμοθεωρία τους. Υπό τη σημαία της «ειρήνης», ο Πέτρο δημιουργεί ήδη τις προϋποθέσεις για την 
παροχή κινήτρων σε εγκληματικές και τρομοκρατικές ομάδες στην Κολομβία, όπως ο ELN, ώστε να 
υπογράψουν μια ειρηνευτική συμφωνία που πιθανότατα δεν θα οδηγήσει ούτε σε ειρήνη ούτε σε 
δικαιοσύνη. Και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάμειξη του επίσημου γεωργικού τομέα με την 
παράνομη οικονομία της κοκαΐνης.

Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στην Μπογκοτά στις 7 Αυγούστου, όταν ο Γκουστάβο Πέτρο θα 
ορκιστεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Κολομβίας. Εν τω μεταξύ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, η 
Βενεζουέλα θα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν διαγωνισμό στα πλαίσια των Διεθνών Στρατιωτικών 
Αγώνων, της μεγαλύτερης πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης της Ρωσίας. Παρόλο που η Ρωσία 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, μέρος του στρατού της ετοιμάζεται να 
μεταφέρει, για πρώτη φορά, τη διεξαγωγή κάποιων από αυτούς τους στρατιωτικούς αγώνες στο δυτικό
ημισφαίριο.

Στα μέσα Αυγούστου, η Βενεζουέλα θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό "Sniper Frontier" με τη 
συμμετοχή του στρατού της Ρωσίας, του Ιράν και της Κίνας, καθώς και τουλάχιστον 10 άλλων εθνών.
Σε μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην προπαρασκευή στρατιωτικών μέσων που έχουν 
προωθηθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τα κράτη της VRIC (Venezuela, Russia, Iran, 
China), δηλαδή Βενεζουέλα, Ιράν, Ρωσία, Κίνα, ετοιμάζονται να κάνουν μια ηχηρή δήλωση ότι η
περιοχή είναι έτοιμη να αγκαλιάσει την πολυπολική δύναμη. Αυτό τονίστηκε πρόσφατα στην 
ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη στις 17 Ιουνίου στο Διεθνές Οικονομικό 
Φόρουμ:

«Πριν από ενάμιση χρόνο, μιλώντας στο φόρουμ του Νταβός, τόνισα για άλλη μια φορά ότι η εποχή 
της μονοπολικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων έχει ήδη παρέλθει...., παρά τις προσπάθειες που 
γίνονται για τη διάσωσή της, για τη διατήρησή της με κάθε μέσο. Όταν κέρδισαν τον Ψυχρό Πόλεμο, 
οι ΗΠΑ ανακήρυξαν τους εαυτούς τους εκπροσώπους του Θεού στη γη, ανθρώπους που δεν έχουν 
καμία ευθύνη, παρά μόνο συμφέροντα. Φαίνεται ότι δεν έχουν παρατηρήσει ότι νέα ισχυρά κέντρα 
έχουν αναδυθεί και ότι ισχυροποιούνται όλο και περισσότερο».

Αυτό επαναλήφθηκε στις 22 Ιουνίου, όταν ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας ακολούθησε το παράδειγμα στο 14ο Επιχειρηματικό Φόρουμ των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, 
Ινδία, Κίνα) που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, απευθύνοντας έκκληση στα μέλη του να ενωθούν 
ενάντια σε έναν όλο και πιο μονοπολικό κόσμο. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Ιουνίου, η 
Αργεντινή και το Ιράν υπέβαλαν αιτήσεις για να ενταχθούν στην ομάδα BRICS, γεγονός που 
αποτελεί ένδειξη ότι η VRIC διευρύνεται και ο «Μπολιβαριανός τυφώνας» έρχεται.



Ο Νικολάς Μαδούρο δεν προσκλήθηκε στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου στις 6-
10 Ιουνίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες, ωστόσο οι 
περιφερειακοί του σύμμαχοι φρόντισαν να σταλεί ένα μήνυμα. Από τον πρόεδρο της Αργεντινής 
Αλμπέρτο Φερνάντες που συμμετείχε υπό τον όρο να αποκλειστεί ο Χουάν Γκουαϊδό μέχρι τον 
πρόεδρο του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ που αποδυναμώσει πλήρως τη σύνοδο 
κορυφής. Φαίνεται ότι καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια από ορισμένους ηγέτες της Λατινικής 
Αμερικής να απονομιμοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής υπό την ηγεσία του ΟΑΣ (Organization of 
American States) τον Οργανισμό των Αμερικανικών κρατών και να στηρίξουν την υποστηριζόμενη 
από την Κίνα CELAC (Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής). Αυτό 
αποδεικνύεται από την πρόσκληση του Αλμπέρτο Φερνάντεζ προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην 
επόμενη σύνοδο της CELAC και τον Μαδούρο που συνεχάρη τον Φερνάντεζ από την Τεχεράνη.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Μαδούρο βρισκόταν σε μια περιοδεία δύο εβδομάδων και σε έξι 
χώρες στην Ευρασία και τη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε με το ταξίδι του στην 
Κωνσταντινούπολη στις 7 Ιουνίου. Ενισχύοντας τους οικονομικούς δεσμούς στους τομείς του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, του χρυσού, της εξόρυξης και του τουρισμού με την Τουρκία, ο 
Μαδούρο επέκτεινε τη συνεργασία αυτή στην Αλγερία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το 
Αζερμπαϊτζάν, με αποκορύφωμα την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας 20ετούς διάρκειας
με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η στρατηγική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της 
Βενεζουέλας έχει σκοπό να αντικατοπτρίσει παρόμοιες στρατηγικές συμφωνίες που υπέγραψε η 
Ισλαμική Δημοκρατία με την Κίνα και τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια.

Αφού ο Μαδούρο επέστρεψε στη Βενεζουέλα στις 18 Ιουνίου, το κυβερνητικό αεροσκάφος της 
ConviasaYV3533 επέστρεψε στο Ιράν, όπου το προεδρικό αεροσκάφος YV2984 πέταξε για την Αγία 
Πετρούπολη της Ρωσίας. Η μετακίνηση αρκετών αεροσκαφών της Conviasa  (αεροπορική εταιρεία 
της Βενεζουέλας) , ορισμένα από τα οποία είχαν μισθωθεί από την ιρανική αεροπορική εταιρεία 
Mahan Air, προκάλεσε υποψίες όταν ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 747 της νέας αεροπορικής 
εταιρείας της Βενεζουέλας Emtrasur Cargo προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Ezeiza του 
Μπουένος Άιρες. Το φορτηγό αεροπλάνο καθηλώθηκε στη συνέχεια στις 8 Ιουνίου, ενώ άλλα 
αεροπλάνα της Conviasa/Mahan Air συνέχισαν τις πτήσεις μεταξύ Μεξικού, Νικαράγουας, Κούβας, 
Χιλής, Βολιβίας και Περού.

Στο Περού, στα μέσα Ιουνίου ψηφίστηκε νέος νόμος που επιτρέπει τη δημιουργία ένοπλων ομάδων 
αυτοάμυνας, προκαλώντας ανησυχία για μελλοντικές ένοπλες συλλογικότητες (colectivos) παρόμοιες 
με αυτές της Βενεζουέλας και της Κούβας. Ενώ βρισκόταν στη Βολιβία, στα μέσα Μαΐου, η πρώην 
υπουργός φυλακών της Βενεζουέλας και νυν νομοθέτης, Ίρις Βαρέλα, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην
καρδιά της χώρας που καλλιεργεί κόκα, την Τσαπάρε, για συναντήσεις με τον Έβο Μοράλες και στη 
συνέχεια της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αργεντινή στις 12 Μαΐου, επειδή περιλαμβάνεται σε 
απαγορευμένο κατάλογο ITAR που υιοθετήθηκε το 2019.

Στο Εκουαδόρ, αν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης άρθηκε καθώς ο πρόεδρος Γκιγιέρμο 
Λάσο ξεκίνησε συνομιλίες με τη Συνομοσπονδία Ιθαγενών Εθνοτήτων (CONAIE), μετά από 
περισσότερες από δύο εβδομάδες βίαιων διαδηλώσεων σε 11 επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, θα 
μπορούσε να αντιμετωπίσει μια διαδικασία μομφής που προκλήθηκε από τους πολιτικούς του 
αντιπάλους. Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από περισσότερα από 20 οδοφράγματα που 
προκάλεσαν ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων στον Ισημερινό, με αποτέλεσμα το πολιτικό 
κόμμα που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα να ζητήσει την απομάκρυνση του 
Λάσο από την προεδρία.

Ο συναγερμός χτύπησε σε όλη την περιοχή στις 8 Ιουνίου, όταν η Ουρουγουάη αρνήθηκε τον εναέριο 
χώρο της σε ένα φορτηγό αεροσκάφος της Βενεζουέλας, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν μέλη 



της Δύναμης Qods, της επίλεκτης μονάδας των επαναστατικών φρουρών του Ιράν (IRGC). Ο 
Γκολαμρέζα Γκασεμί, γνωστός διακινητής όπλων για το IRGC και διευθυντής της Qeshm Fars Air, 
πιλοτάριζε το Boeing 747-300M που επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες μαζί με άλλους τέσσερις Ιρανούς
υπηκόους και 14 Βενεζουελάνους. Το αεροπλάνο, το οποίο φέρεται να μετέφερε «ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων» για τη Volkswagen, τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθηλώθηκε στο διεθνές 
αεροδρόμιο Ezeiza ενώ το πλήρωμα της πτήσης παρέμεινε στο ξενοδοχείο Plaza Canning, έξω από 
το Μπουένος Άιρες. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Ιουνίου, τα έγγραφα, τα προσωπικά τους 
αντικείμενα και τα ηλεκτρονικά τους είδη κατασχέθηκαν από τις αρχές της Αργεντινής, οι οποίες 
ανακάλυψαν εικόνες τανκς, πυραύλων και άλλα φιλο-IRGC σύνεργα σε μία από τις κινητές συσκευές.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, επαναλαμβάνοντας ψευδείς
ισχυρισμούς, όπως ότι ο Γκασεμί ήταν ομοεθνής και όχι μέλος του IRGC. Αλλά γρήγορα διαψεύστηκε
από το FBI και την ισραηλινή πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την πραγματική
ταυτότητα του Γκασεμί. Ο Γκασεμί πραγματοποίησε επίσης τουλάχιστον δεκατρία ταξίδια από το Ιράν
στη Βενεζουέλα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ακόμη και πριν αρχίσει η συμφωνία του καθεστώτος 
Μαδούρο με τη Mahan Air. Η ταυτότητα των άλλων Ιρανών που επέβαιναν στο αεροπλάνο, ωστόσο, 
εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο με τουλάχιστον έναν από αυτούς, τον Μοχάμαντ Χοσραβίραγκ, 
ιρακινό υπήκοο, να χρησιμοποιεί, όπως φαίνεται, ψευδώνυμο ή ψευδή ταυτότητα ως Ιρανός.

Σε άλλο σημείο της Αργεντινής, ένας άλλος Ιρανός υπήκοος συνελήφθη από τις αρχές στην επαρχία 
Entre Rios κατά μήκος των συνόρων με την Ουρουγουάη. Το άτομο αυτό κατείχε ένα πλαστό 
διαβατήριο της Βενεζουέλας και είχε προηγούμενο ιστορικό παρουσίασης πλαστών εγγράφων στη 
υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής. Το γεγονός αυτό συμβαίνει την ώρα που ένας γνωστός 
Αργεντινός δημοσιογράφος, ο George Chaya, βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία, επειδή 
αντιμετώπισε πιθανές απειλές κατά της ζωής του.

Εν τω μεταξύ, στις 8 Ιουνίου, το Ιράν έστειλε στη Βενεζουέλα το δεύτερο πετρελαιοφόρο 
aframax "Yoraco", το οποίο κατασκευάστηκε από το ναυπηγείο SADRA, το οποίο συνδέεται με 
το IRGC και το οποίο τελεί υπό μακρόχρονη καθεστώς κυρώσεων. Ο Νικολάς Μαδούρο και ο 
Εμπραχίμ Ραΐσι έκαναν δηλώσεις μέσω βιντεοκλήσης κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης 
στο ιρανικό λιμάνι-πόλη Bushehr. Η Βενεζουέλα φέρεται να έχει παραγγείλει δύο επιπλέον 
δεξαμενόπλοια από το Ιράν.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Ιουνίου, ένα αεροσκάφος της Conviasa YV3535 έφτασε στο διεθνές 
αεροδρόμιο Santiago Mariño Caribbean στο νησί Μαργαρίτα της Βενεζουέλας με 70 Ιρανούς 
«τουριστικούς πράκτορες» και «παράγοντες επιρροής», σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες 
αφότου ο Μαδούρο υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με το Ιράν και οι αρχές της Αργεντινής 
επιβεβαίωσαν ότι το Emtrasur Cargo YV3531 της Βενεζουέλας εξακολουθεί να ανήκει στη Mahan 
Air.

Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντανιέλ Ορτέγκα της Νικαράγουας ανανέωσε το 
διάταγμα 10-2022 που επιτρέπει σε ρωσικά στρατεύματα, αεροπλάνα και πλοία να περιπολούν 
στα σύνορα της κεντροαμερικανικής χώρας και να διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Η 
Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας ενέκρινε το μέτρο που, εκτός από τη Ρωσία, επιτρέπει σε επτά 
χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν σε «ανταλλαγή 
εμπειριών, εκπαιδευτικές ασκήσεις και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις».

Σε άλλες χώρες στην Κεντρική Αμερική, η Conti, η κυβερνοομάδα που πρόσκειται στη Ρωσία, έχει 
προκαλέσει χάος στην Κόστα Ρίκα. Τον Μάιο, η Κόστα Ρίκα κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από επανειλημμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που κατέστρεψαν υποδομές και 
συστήματα από τη δημόσια υγεία έως την κοινωνική ασφάλιση. Η ρωσική ομάδα χάκερ καλούσε 



επίσης σε κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην Κόστα Ρίκα υπό το 
πρίσμα της ραγδαίας αύξησης των τιμών της βενζίνης, της τουριστικής βιομηχανίας που είναι 
επιβαρυμένη από την πανδημία και της εξαγγελίας περί αυξήσεων των μισθών του υπουργικού 
συμβουλίου. Σε άλλο σημείο νοτιότερα, η Conti ισχυρίζεται επίσης ότι έχει παραβιάσει την Εθνική 
Διεύθυνση Πληροφοριών του Περού.

Οι επιχειρήσεις πληροφοριών της Ρωσίας επεκτείνονται στην κατασκοπεία, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
ένας φερόμενος ως πράκτορας της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU 
χρησιμοποίησε ψευδή ταυτότητα ως Βραζιλιάνος υπήκοος, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση 
πρακτικής άσκησης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Φαίνεται ότι ο Ρώσος πράκτορας, 
Sergey Vladimirovich Cherkasov, διατηρούσε την κάλυψή του ως Βραζιλιάνος υπήκοος επί σειρά 
ετών και επιπλέον ότι μπορεί να μην εργαζόταν μόνος του.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ένας Μεξικανός επιστήμονας συνελήφθη επειδή κατασκόπευε έναν 
πληροφοριοδότη του FBI στο Μαϊάμι για λογαριασμό της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα ο εν 
λόγω κατάσκοπος, ο Hector Cabrera Fuentes, δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και 
καταδικάστηκε σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι ήταν απασχολημένος τον περασμένο μήνα με την 
προώθηση των συμφωνιών της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη και ένας Δρόμος» (BRI) στη 
Λατινική Αμερική με τηλεφωνήματα στην Ουρουγουάη, τη Νικαράγουα και τον Ισημερινό. Η 
πρώτη, η Ουρουγουάη, εντάχθηκε στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών και στη Νέα 
Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS, εξασφαλίζοντας ώθηση για τη συνέχιση της συνεργασίας. Ο 
Ισημερινός είναι επίσης έτοιμος να υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα στο πλαίσιο 
της BRI.

Η BRI βρίσκεται επίσης σε πλήρη εξέλιξη στην Αργεντινή, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών 
κοινοτήτων Μαπούτσε. Η πρόοδος σε δύο φράγματα που κατασκευάζονται στον ποταμό Σάντα Κρουζ,
μήκους 236 μιλίων, στην Παταγονία συνεχίζεται εν μέσω διαμαρτυριών, αγωγών και δικαστικών 
εντολών για την παύση της κατασκευής. Η Κίνα έλαβε επίσης καλά νέα από το Περού, όπου οι 
ιθαγενείς κοινότητες ήραν τη διαμαρτυρία στα ορυχεία χαλκού Las Bambas που προκάλεσε τη 
διακοπή των εργασιών.

Αλλά η BRI δεν είναι η μόνη επέλαση της Κίνας στην περιοχή. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ 
προσκάλεσε την Αργεντινή να συμμετάσχει σε τρεις εκδηλώσεις των BRICS, συμπεριλαμβανομένης 
και μιας συνάντησης πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών οργανώσεων και δεξαμενών σκέψης, μιας 
συνόδου κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και 
της Νότιας Αφρικής, με καλεσμένο τον Αργεντινό υπουργό στις 20 Μαΐου, και μιας συνόδου κορυφής 
των ηγετών των πέντε συν ένα που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.

Στο Περού, η Κίνα αντιμετωπίζει προβλήματα με τις ιθαγενείς κοινότητες στην περιοχή Apurímac στα
νότια της χώρας. Στις 20 Απριλίου, η κινεζική μεταλλευτική εταιρεία MMG ανακοίνωσε ότι θα 
σταματήσει τις δραστηριότητές της στο ορυχείο χαλκού Las Bambas επειδή υπήρχαν ανησυχίες ως 
προς την ασφάλεια. Αυτές προέκυψαν από τη παρουσία μιας ομάδας 130 ατόμων που είχαν 
κατασκηνώσει κοντά στο ορυχείο από τις 14 Απριλίου.

Και καθώς η Ρωσία προσπαθεί να απονομιμοποιήσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, η 
Κίνα υπέγραψε συμφωνία με τράπεζα, που έχει έδρα στην Ελβετία, σχετικά με τη δημιουργία 
αποθεματικού νομίσματος γουάν μαζί με την Ινδονησία, τη Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ, τη 
Σιγκαπούρη και τη Χιλή, προκειμένου να αντισταθμίσουν το αμερικανικό δολάριο.


