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Scenariul comploturilor de asasinare
ale CIA impotriva lui

Fidel Castro

INTERVIU
cu

Generalul de Divizie Fabian Escalante, fost

$ef al Securitifii Republicii C U B A

Am citit raportul Inspectorului General al CIA asupra atentatelor
de asasinare a lui Fidel Casffo, un raport scris in 1967 qi desecretizat
recent. Trebuie s[ mdrturisesc c6 atunci cdnd am luat prima dati
raportul, am fbcut-o cu un oarece scepticism, deoarece md agteptam la
rm document cam neinteresant.

Dar doui aspecte ale raportului mi-au atras imediat atenJia:

subiectul s6u fascinant gi stilul sdu pentru ci se citea mai mult ca un
roman de spionaj. Totugi, departe de fic{iune, el reflect cruda realitate.

Mceala cu care raportul admite c[ planurile criminale care au
fost tasate de CIA impotriva pregedintelui unei ldri vecine - Cuba - gi

ci alte atentate de asasinare au avut loc in diferite pnrfi ale lumii de
reemenea mi-au r4inut aten[ia.

Faptul cd raportul a fost fbcut la cererea lui Richard Helmso, pe
dmci Director al Central Intelligence Agency (CIA) (care a fost
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numit pe acest post cu mai puJin de un an in urmi), a ardtat cd el nu a
avut nici o dovadi documentard de ,,acliuni sub acoperire" in dosarele
sale - ceea ce raportul admite.

Aceasta i-a dat suficient spaJiu pentru a folosi ca apdrare

,,negarea plawibild" . De fapt, Helms a continuat aceste comploturi de

asasinare pdnd la inlocuirea lui in Februarie 1973.
Autorii admit in mod cinic nu doar atentatele de asasinare, dar

gi folosirea Mafiei (cu referire directi ca ,,huligani" (gangsteri) sau

,,asasini" ) qi contrarevolufionari cubanezi, in strdnsd coordonare cu
oficialii guvernului S.U.A.

Acest document n,secret - doar de vizut" a fost acum publicat
la27 de ani dupd ce a fost scris. El a fost la origine pregdtit ca rispuns
la investigafia jumalistului american Drew Pearson despre planurile
de asasinare; raportul observd cd in articolul lui din 7 martie 1967

Pearson ,,se referd la un plan redactat de CIA tn 1963 de a-I asasina
pe Fidel Castro. Pearson are gi el informalii, deSi nepublicate tncd,
asupra faptului cd a exhtut o consfdtuire la Departamentul de Stat
umerican tn cadrul cdruia s-a discutat usasinarea lui Castro Si cd o
echipd chiar a aterizat tn Cuba cu pilule care sd fte folosite tntr-un
atentat de asasinare. De fapt uistd o bazd penffu fi.ecare din cele
trei rapoarte."

Raportul de asemenea admite c6, in 22 noiembrie 1963, lui
Rolando Cubelau', agent CIA AM/LASH, i s-a dat o seringd-stilou
pentru a fi folositd in asasinarea lui Castro:

,,E ca gi cdnd, in ftccare moment pre;edintele Kennedy ar Ji trimis
an oliler CIA sd se tnthlneascd cu un agent cubanez ICIAJ la Paris

Si sd ii dea un dispozitiv de asasinare penfiu a-l folosi tmpotriva lui
Castro.'

Datoritd acestei informatii gi a altora din raport, m-am hotirdt si
cercetez comentariile unui membru proeminent a Securitelii Statului
cubanez care a emis recent cdteva informatii secrete din dosarele
cubaneze cu privire la leglturile intre planurile de asasinare a lui Fidel
Castro qi complotul care in final, folosind mecanismele create in
cadrul Operafiei ZRIRIFLE, s-a sfflrqit cu viafa Preqedintelui
Kennedy.
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Oeneralul de Divizie Fabi6n Escalante Font, a fost membru al

Mlnlstorului de Inteme ctbanez care a fost in contradicfie cu planurile
(llAl mai tdrziu el a condus Departamentul Securitifii Statului

cubnnoz. tn prezent, el s-a addncit mai mult in aceste cercet2iri qi

luuoazb la o carte despre principalele atentate impotriva lui Fidel
(:rrtro, bazate pe documentele secrete ale Securitifii Statului cubanez.

Degi incepe sd incirun{eascd la t6mple, Escalante e inci un om
Onlr. lnalt, subtire qi cu maniere oaxecum misterioase sau rezervate,

604 cum i se potriveqte unui gef de spionaj, el are o extraordinard
memorie a faptelor, numelor qi datelor - frrd indoiald dezvoltate in ani
tlo cvaluare a rapoartelor din surse foarte dispersate, pe care trebuie sd

lc pund capla cap ca la unjoc de puzzle, pentru a afla ce are de gdnd

sd l'acd duqmanul de la nord.
Departe de a fi o personalitate rece, cdnd se migca, vorbea cu

rnare pasiune despre fiecare din multele operaJiuni la care luase parte.

Dialogul care wmeazd a avut loc la o casd din Havana intr-o
dimineati sufocant de fierbinte.

intrebare: AtAt investigaliile Senatului S.U.A. din 1975 cdt qi

raportul recent desecretizat al Inspectorului General al CIA

recunoaste cd au existat opt comploturi de a-l asasina pe Fidel
Castro, dor cele mai multe, conform investigatorilor, nu au fost
niciodatd implementate. Dorili sd comentali acest lucru?

Gen. Escalante: Comitetul Senatului S.U.A. care a investigat
atentatele de asasinare a lui Fidel Castro in 1975 a examinat acele

activitdli care, in mod neaqteptat, au inceput sd fie expuse la sfhrgitul
anilor'60.

in 1966 Si 1967, presa S.U.A. a publicat cdteva rapoarte despre

mafiotul John Roselli, spundnd cd el a lucrat la rlstumarea guvemului
cubanez, incercdnd si il asasineze pe Fidel Castro la inceputul acelei

decade.

Alt complot care a fost frcut public in anumiti mlsur6 a fost

cazul S.U.A. in care a fost implicat Rolando Cubela Secades, care a

fost comandant in Armata Rebelilor gi care a fost arestat in Cuba in
1966 pentru participarea sa la planurile de asasinare a lui Fidel.

Judecarea sa a scos la iveal[ legdturile sale strdnse cu CIA.
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Trebuie finut minte ci era acelagi agent, Rolando Cubela, cel
ciruia i s-a dat un stilou in data de 22 noiembrie 1963 - ziua in
care John Kennedy a fost asasinat - pentru a-l folosi la uciderea
lui Fidel Castro.

Aceasti coinciden{i a condus ca investigatorii S.U.A. si se

intrebe de ce, precis in acelagi timp in care prepedintele Kennedy
era asasinat, CIA didea unuia din oamenii sii, agentul
AM/LASH, un obiect pentru a fi folosit la alt asasinat - complotul
impotriva lui Fidel Castro.

Astfel, pe la mijlocul anilor '60, doud comploturi impotriva lui
Fidel Castro au fost prezentate - planul Mafiei poreclit mai tdrzru
complotul pilulei otrdvite qi complotul CIA in care a fost implicat
Cubela (AM/LASH) - ca qi un plan CIA anterior de a-l asasina pe

Fidel Castro in timpul vizitei sale la ONU in septembrie 1960.

Cu acea ocazie, ofiterul CIA a propus unui cipitan de poli{ie
american care era geful bodyguard-ului lui Fidel ci il va ucide pe

liderul cubanez cu o tigard de foi explozivi. Acestea erau cele trei
comploturi principale care erau cunoscute la acel timp.
Alte comploturi au fost concepute mai tilrziu, ca: otrdvirea unui
costum de scafandru, plasarea unei bombe explozive pe plajd,
introducerea unor substanle chimice intr-o ligari de foi care ar fi
produs o stare de zdpdceald temporari gi pulverizarea cu LSD intr-un
studio de televiziune care i-ar fi dat lui Fidel un atac de r6s

necontrolabil.
Alt plan care a fost incercat la New York in 1960 a implicat

punerea unor sdruri de taliu in pantofii lui Fidel pentru a-i face sd-i
cadi barba - barba se credea a fi cheia farmecului sdu carismatic de
luptltor de gheriH legendar.

Trebuie observat ci aceste comploturi au fost ftcute publice ca
rcniltat al efectelor colaterale nedorite al scandalului Watergate qi

imaginea din ce in ce mai discreditatd a CIA. De fapt investiga{iile
Senatului S.U.A. din 1975 nu au ftcut decdt o analizd superficiald a
atentatelor CIA de a-l asasina pe Fidel Castro.

Dacd cititi cu mare atentie raportul Senatului gi acesta al
Inspectorului General, ve{i vedea ci ei au incercat sd facl cititorii sd

creadd cd multe din aceste planuri, fie ci nu au fost implementate
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deloc, sau au fost eguate pe drum. Aceasta nu a fost aqa, dupi cum

demonstra.
tltlicd, ele nu au fost chiar planuri abstracte cdci s-a presupus a fi
lmplementate - sau, cel pulin, atentatele au fost pregdtite pentru a fi

in aplicare.
Da, s-au pregdtit cdteva atentate Multe din aceste planuri au

ins stadiul de punere in aplicare; unitdtile Securitafli cubaneze au

rrrntracarat cdteva din ele gi altele au equat din intdmplare sau datoritd

erorilor de planificare.
Primele atentate de asasinare a lui Fidel au inceput inainte de

triumful revoluliei. Un plan celebru din 1958 l-a implicat pe Eutimio

llrrias, un trbddtor pe care armata lui Batista l-a mituit ca sb ?l omoare

pc lridel in timp ce dormea in tabdra lui din munlii Sierra Maestra. Dar

r,lirrd a venit momentul decisiv, Rojas, de fric6, s-a retras.

Un cetifean american trebuia sd ducd la indeplinire primul

nlcntat de asasinare care a fost pldnuit dup6 revolutia din 1959.

I rcbuia si aibd loc pe 2 februarie 1959, cind Allan Robert Nye a
rrlr:rizat ldngdHavanaintr-un avion uqor. Nye fbcuse afacei cu cdteva

rme mari din crima organizatd - membri ai sindicatului jocurilor de

)roc, care, aga dacd ili aminteqti posedau multe proprietdfi in Cuba,

'urn ar fi cazinouri mari, mari hoteluri, etc.

El pldnuia sd il asasineze pe Fidel Castro l6ng[ fostul Palat

I'rczidential. Armat cu o pugcd putemicd cu lunet[, Nye agtepta la un

llrtcl ldng6 Palatul Prezidenlial pe Fidel castro s5 soseascS la biroul
Bnu. care era situat in Palat in acel timp; el a fost arestat inainte sd

lxxrtf sd hagl un glont.
Luna urmdtoare, pe 26 martie 1959, Rolando Masferrer Rojas,

lirnt qef al unuia din batalioanele morfii ale lui Batista, care a fost

nlurrci in Statele Unite qi a luat contact cu CIA, a propus un alt

eurrrplot de a-l asasina pe Fidel, de asemenea aproape de Palatul

Irezidenfial. Atet CIA cdt gi sindicatul jocurilor de noroc i-a dat
( lK-ul.
('cl mai proeminent aspect al tuturor comploturilor de asasinare a lui

l,irlcl Castro dupd triumful revolufiei din 1959 a fost inaltul grad de

rrrlxrrt pe care l-au avut in CIA qi complicitatea guvernului S.U.A.
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