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  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٣

  )١بخش (واقعی کدام ست؟ » کشور ياغی«

  
نواخت  طور يکه ب) و رسانه ھای جھان سرمايه داری(ای خبری استراليا ًاحتماال مالحظه کرده ايد که چگونه بولتن ھ

البته، ابتدا يانکی ھا اين اصطالح زشت . خوانند می» کشور ياغی«را ) شمالی یکوريا(جمھوری دمکراتيک خلق کوريا 

در استراليا، حتی کانال . گام شدند سرعت ھمه حريف امريکا ب فن کار بردند، اما تمام متحدان و دست نشاندگان ھمهه را ب

  چرا؟: اما انسان بايد از خود بپرسد. کند ھم از اين اصطالح استفاده می) ای بی سی(تلويزيونی دولتی 

دھی نکرده منتخب دمکراتيک سازمانھای   شمالی به ھيچ کشوری حمله نکرده است، ھيچ کودتائی را عليه دولتیکوريا

ھواپيمای ( اقتصادی بر کشور ديگری را تحميل ننموده است، با پھباد ۀاصراست، بارھا در مجمع عمومی ملل متحد، مح

عمليات تروريستی و ترور انجام نداده است، و ھيچ گروه تروريستی را مسلح و حمايت مالی ننموده که ) بدون سرنشين

 .دثبات ساز کنند، بی ھای کشورھای ديگر را که از او اطاعت نمی شھروندان عادی را بکشد و دولت

نظر شما ه ًحال دقيقا ب. کند تر جنايت می  و ھنوز ھم بيش– اين جنايات را مرتکب شده است ۀبه عبارت ديگر، امريکا ھم

  يک ياغی واقعی ست؟ کدام

داران   بزرگ صلح جھانی و روابط متمدن بين امريکا و کشورھا، وودرو ويلسون به تفنگۀ،  نمايند١٩١۶در سال 

ًبا اين حال، واقعا .  جمھوری دومينيکن را داد و آن کشور را برای شش سال آينده اشغال نمودندامريکائی دستور حمله به

رژيم (» ير رژيميتغ«گرا يا  ھای چپ پس از جنگ جھانی دوم بود که تالش ھای امريکا جھت جلوگيری از انتخاب دولت

  . سرعت گرفتھای امريکا و سرمايه گذاری) کورپورات ھا(ھای بزرگ  به نفع شرکت) چنج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای اطالعاتی امريکا و تأمين مالی عمليات تروريستی در اروپای غربی پس از جنگ  دھی آژانساين تالش ھا با سازمان

حال،  در ھمان. شروع شد تا از پيروزی احتمالی جنبش مقاومت ضدفاشيستی به رھبری کمونيستی جلوگيری نمايد

قبل از جنگ . (رايان در جنگ داخلی يونان جانشين بريتانيا شدگ امريکا در يونان جھت جلوگيری از پيروزی چپ

ير يکرد، اما تغ ھا و دسيسه ھا را عليه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی رھبری می جھانی دوم، بريتانيا با افتخار طرح

  ).واگذار کنددر تعادل نيروھا در درون امپرياليسم منجر به آن شد که جنگ نقش رھبری را پس از جنگ به امريکا 

کای  ضدکمونيست چيان) ناسيوناليست(» گرا ملی«، امريکا بقايای ارتش ١٩۴٩ُپس از پيروزی سرخ ھای چينی در سال 

جز ه ھا ثابت نمودند که ب حال، آن با اين. چين کند» آزادی« شمال تايلند انتقال داد تا بتواند شروع به -شيک را به تايوان 

  . ُترين عالقه ای به جنگ با ارتش سرخ چين نداشتند ادمخدر درگير شوند، کمکه در تجارت سود آور مو آن

اين . لبانی فرستاداسال، امريکا با موفقيت کودتائی را در سوريه مھندسی کرد و نيروی تھاجمی ضدانقالبی به  در ھمان

ر شوروی کيم فيلبی افشاء طور کامل توسط مأموه ، جلوتر و ب)لبانیارو مقامات  و از اين(طرح آخری توسط شوروی 

 تالش نمود که ١٩۵٠ھای  طور فعال تا ساله چنان ب با اين وجود، امريکا ھم. سرعت برچيده شد شد و نيروی تھاجمی به

  .لبانی را سرنگون سازداکاری، دولت کمونيستی  با خراب

 يک کودتای ضدکمونيستی را در   بدون موفقيت تالش نمود تا-  با کمک بريتانيا - ١٩۵۶ تا سال ١٩۵١امريکا از سال 

  .تبت انجام دھد و داالی الما را به عنوان رھبر رسمی يک دولت ضدچينی حامی امپرياليست بر سر قدرت بنشاند

دھی  کودتائی در ايران شد و دولت ملی نخست وزير محمد مصدق به سازمان، موفق ١٩۵٣حال، امريکا در سال  با اين

ُای آی ا سی، حال بی پی (معطوف کردن حداقل مقداری از سود شرکت نفتی آنگلو ايرانی دنبال ه را سرنگون کرد، که ب

  . ھای شرکت بود به خود ايران، و محدود کردن فعاليت)  برتيش پتروليوم–

ريزی کودتا بازی کردند، و شرکت نفت آنگلو ايرانی اگرچه مقامات اطالعاتی بريتانيائی نقش اساسی در شروع و طرح 

 - سی آی ا(،  آژانس اطالعاتی امريکا ٢٠١٣ت گسر جھت رشوه  به مقامات ايرانی ھزينه  کرد، اما  در اال ھزار د٢۵

 ۀمداران ايرانی و مقامات بلند پاي ول ھر دو طرح و اجرای کودتا، ازجمله رشوه به سياستؤتصديق کرد که مس) سيا

و » تحت نظارت سيا«سيا اعتراف کرده است که  کودتا .  تبليغات حامی کودتا بوده استۀچنين ارائ نيت و ارتش، ھمام

  .شد» عنوان اقدامی از طرف سياست خارجی امريکا، در باالترين سطوح دولت طرح و تصويبه ب«

، که از يک )يو اف سی(ميوه سال بعد، رئيس جمھور امريکا آيزنھاور، به نمايندگی از طرف شرکت امريکائی 

يو اف (درگيری شرکت امريکائی . راه انداخت انحصار بالقوه در اين کشور لذت برده بود، کودتائی را در گواتماال به

 ۀ کامل کارتون را منتشر ساخت که مجسمۀ حاکم بريتانيا يک صفحۀ طبقۀحدی آشکار بود که حتی پانچ مجل به)  سی

  .خوشه ای کامل از موز را نگه داشته بودآزادی نه يک مشعل، بلکه 

  
 آموزش و پرورش را ۀمزد و افزايش بودج پيش از کودتا، رژيم منتخب دمکراتيک خوان خوسه آريوالو حداقل دست

که جانشين او جاکوب آربنز، اصالحات ارضی را بنا نھاد تا برای دھقانان بی زمين مالکيت  معرفی کرده بود، در حالی
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و ) جان فوستر دالس( آيزنھاور ۀ برای شرکت امريکائی ميوه که روابط مستقيمی با وزير امور خارج.اعطاء نمايد

. نظر می آمد دھنده تھديدی غيرقابل قبول به برادر او، رئيس سيا آلن دالس داشت، چنين اقدامات سوسياليستی تکان

که ديکتاتورھای نظامی مورد حمايت امريکا کودتای امريکائی منجر به چھار دھه جنگ داخلی در گواتماال شد، چرا 

  طور قابل توجھی عليه آنه که، دولت امريکا ھرگز ب اقداماتی(مرتکب جناياتی مانند نسل کشی عليه مردم مايان شدند 

  ).جنايات موضع نگرفت

نمود ، امريکا با اين ادعا که از طرف شوروی طرحی جھت تصرف حکومت  سوريه جود دارد، تالش ١٩۵٧در سال 

اتحاد جماھير شوروی تھديد نمود . ترکيه متحد امريکا در مرز سوريه نيروی نظامی بسيج کرد. تا در سوريه مداخله کند

چه  زند، و امريکا ھم به ھمين صورت تھديد نمود چنان ی میئ به عمل متقابل ھسته  چه به سوريه حمله شود دست چنان

، امريکا و ترکيه )نمايش نيروی نظامی(داری شمشير از رو بستن ھا ترکيه مورد حمله قرار گيرد، اما پس از مق

  .نشينی کردند عقب

، امريکا، بريتانيا، و استراليا تالش نمودند تا سوکارنو رئيس جمھور ١٩۵٠ھای  حال، در سرتاسر سال در ھمين

در دوران جنگ سرد اتفاق چه که  وفاداری يا سرسپردگی سوکارنو برای آن. اندونزی را برکنار سازند» غيرمتعھد«

ُطور نرمال برخورد ه که او  با امريکا، اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و چين ب افتاد بسيار مبھم بود، در حالی

ھای نيکسون معاون رئيس جمھور،  رغم مخالفت ، علی١٩۵۵در سال . خواست او را برکنار سازد کرد، اما غرب می می

در طول سه سال آينده، سيا تالش کرد تا با تأمين مالی از مخالفان . کارنو را کشيد ترور رئيس جمھور سوۀسيا نقش

 ادامه داشت، ١٩۵٧مبر سپت٢۵ھا تا  اين خرابکاری. سازدسياسی و رشوه به ديگر مقامات دولتی  سوکارنو را سرنگون 

، ١٩۵٨در سال . ا ابالغ نمودکه سرانجام رئيس جمھور آيزنھاور به سيا دستور سرنگونی دولت سوکارنو ر تا زمانی

اين تالش جھت کودتا با . عمال نظامی اندونزی، با حمايت سيا، عليه حکومت رئيس جمھور سوکارنو شورش کردند

  .رو شده شکست روب

 و -بار و تالش ھای متعدد جھت بی ثبات سازی   در  بخش بعدی به مداخالت امريکا در کودتاھا، دسيسه ھای مرگ

  .ھای ديگر می پردازيم  در کوبا، کنگو و بسياری از مکان–ھای واقعی  جنگ

  ادامه دارد

  

  : نويسندهۀدربار

 ارگان اين حزب –راب گولند، عضو کميته مرکزی حزب کمونيست استرالياست که مقاالت روشنگرانه ای در گاردين 

  .به رشته تحرير در می آورد
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