
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  Rob Gowland -راب گولند: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٧

  

  )٢بخش(واقعی کدام ست؟ » کشور ياغی « 

  
  

ًدر اين بخش، که به ھيچ وجه کامل نيست، ما عمدتا با . دھيم  ادامه میواقعی» کشور ياغی «ۀمقاله خود را در بار

  . سر و کار داريم١٩۶٠ھای  سال

  
  . يک دخالتگر قلدر در سطح جھانی-امريکا
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ملقب شده است، ھرگز تالش » کشور ياغی«طور مرتب توسط رسانه ھای سرمايه داری به ه  شمالی، که بیکوريا

 و ١٩۵٩ھای  امريکا از طرفی ديگر، بين سال. قتل برسانده ری را ترور کند يا بنکرده است که رھبر کشور ديگ

بار تالش  کرد تا رھبر کوبا، فيدل کاسترو را، با استفاده از ھر چيزی، از سيگاری که ) ششصد (۶٠٠ بيش از ٢٠٠٠

  .قتل برسانده ُشود تا قرص ھای سمی مخفی شده در  ظرف بستنی ب منفجر می

مند به غواصی بود، سيا  دانستند کاسترو عالقه ن تأئيد کرد که در يک مورد می رياست کلينتۀيافته در دوراسناد انتشار 

 کشنده در ۀحدی بزرگ باشند تا مقداری مواد منفجره ھايشان ب ھای کارائيبی را خريد که صدف حجم زيادی از حلزون

ه  نقاشی شوند تا توجه کاسترو را در حين غواصی بھای روشن ھدف آن بود که حلزون ھا به رنگ. ھا جاسازی کند آن

  .خود جلب نمايند

شرکت کرد، دسيسه ای که شاھزاده نورودام سيھانوک »  بانکوکۀتوطئ«اصطالح ه ، درب١٩۵٩امريکا در سال 

ی سرويس ھا. کامبوج را که از نقطه نظر واشنگتن با چين روابط بسيار دوستانه ای برقرار کرده بود، سرنگون سازد

  .اطالعاتی سيھانوک جزئيات دقيق طرح را کشف کردند و توطئه شکست خورد

. رھبری پاتريس لومومبا موفق به کسب استقالل کشور شد  بهجيمبخش ملی در کنگوی بل نبش آزادیج، ١٩۶٠در سال 

نظر ه  حد چپ بکه بيش از بار ديگر عليه کشوری تايان امريکائی خود توطئه چيدند که يک  با ھمجيمامپرياليسم بل

از اروپائيان و دو منطقه از کشور، کاتاالنگا و کاسای » حفاظت« جھت بلجيم. رسيد، رژيم جديد را بی ثبات سازند می

نخست وزير لومومبا خواھان کمک از اتحاد . نصيب شده بودند، پرسنل نظامی فرستاد  بیبلجيمجنوبی، که از حمايت 

قتل ه توسط رھبر ارتش موبوتو کودتائی را مھندسی کردند، و لومومبا را ب) بلجيمو (جماھير شوروی شد، امريکا 

  . ھزار نفر نيز در طول بحران کشته شده اند١٠٠شود که  حدود  گفته می. رساندند

، و ھنوز ھم متقاعد »جا آمده ايم ما برای آزادی شما به اين«: کردند ، که ادعا می١٩۶١مند در سال  برخی از افراد قدرت

ست و مردم ستمديده برای شروع شورش  استفاده از ھر چيزی ضروری» استبداد کمونيستی«د که برای سرنگونی بودن

دھی  ھای کوبا سازمان  آيند، سيا گروھی از تبعيديان ضدکمونيست کوبائی را جھت فرود در خليج خوک ھا می به خيابان

ھای سيا،  ژيستيکامل مردم کوبا، و سردرگمی ستراتاين تھاجمی جدی بود، اما توسط ارتش کوبا و با حمايت . کرد

کندی، رئيس جمھور عصبانی پس از اين شکست مفتضحانه، يک سازمان اطالعاتی جديد ايجاد . سرعت سرکوب شد به

  .داد، ارائه دھد چه که سيا ارائه می کرد تا منبع اطالعاتی جايگزين را نسبت به آن

را ) ميمون پوزه دار(نام عمليات مونگوزه  امريکا يک عمليات مخفی ديگری ب،١٩۶٠ چحال، در اوايل  ماه مار بااين

  . گذاشته شدءھا به اجرا اين عمليات بالفاصله پس از شکست حمله به خليج خوک. عليه کوبا آغاز کرده بود

ھا از  ستعمليات مونگوز طرحی مخفی عليه کوبا و جھت برداشتن کموني«: رخ ھاروارد حورھه دومينيکزؤ مۀبه گفت

کند که پروژه با   امريکا رياکارانه تأئيد میۀسندی از وزارت امور خارج. »قدرت، يعنی ھدف اصلی دولت کندی بود

ايجاد شورشی «منظور  ، از جمله رھبر آن فيدل کاسترو، و به»کمک به کوبا جھت سرنگونی رژيم کمونيستی«ھدف 

 خليج ۀآشکارست که امريکائی ھا از شکست مفتضحان. » در آيدءاجرا ۀمرحل  در کوبا به١٩۶٢بر وبود که بتواند تا اکت

گذاران امريکا دولت کوبا را متھم به عمليات نظامی و  رفت سياست گونه که انتظار می ھمان. ھا چيزی نياموختند خوک

امريکا در صلح و صفا دولت جديدی سر کار بياورند که  «مند بودند که کردند، بنابراين، بسيار عالقه اقدامات تروريستی 

  .»کند زندگی 

، امريکا و ١٩۶٣ بروریعنوان  رئيس جمھور دومينيکن در ف ، بهخوان باشرخ و نويسنده ؤانتخاب دمکراتيک م

 از جمھوری دومينيکن باشکه  در حالی. مند جمھوری دومنيکن را مضطرب ساخت چنين حاميان کسب و کار ثروت ھم
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يده ھای خود وقت خود را در کشورھائی مانند کوبا و ونزوئال گذرانده بود، اين امر  اۀتبعيد شده بود، و برای توسع

  .باعث ترس دولت امريکا گشته بود

يا از (ًرفته ای برداشت که جمعيت دومينيکن ھرگز قبال  ھای پيش  گامباش تحقق يافت که  سرعت زمانی ترس امريکا به

ھائی جھت کاھش فقر، اعالم حقوق کارگران، تقويت اتحاديه ھای  مهنديده و نشناخته بود، از جمله برنا) آن زمان

اعالم کرد و » يک کمونيست« را باشامريکا  شد، بينی می که پيش طوری ھمان. کارگری، حقوق کشاورزان، و غيره

اخراج تر از ھفت ماه پس از انتخاب خود، توسط گروھی از فرماندھان ارتش، و با حمايت قاطع امريکا، از کشور  کم

  .گرديد

با توجه به وسعت گسترده و .  دقيق دولت امريکا قرار گرفته استۀست که تحت نظارت و مداخل برزيل، کشور ديگری

مندترين کشورھای امريکای تبديل التين  ھا پيش به يکی از ثروت بايست خيلی مدت منابع طبيعی فراوان آن، برزيل می

طور وحشيانه ای سرکوب شده اند، در ه تورھای نظامی پی در پی،  باما در عوض، مردم آن توسط ديکتا. شد می

  . استرهک ل کامل بر نيمودنبال حفظ کنتره  ب– ابرقدرت منطقه –که امريکا  حالی

 رئيس جمھور منتخب دمکراتيک برزيل شد و شروع به اجرای جواو گوالرت، ناسيوناليست چپ ١٩۶١مبر در سپت

کندی جھت سرنگونی . مر باعث  گسترش ترس و وحشت دولت کندی شدا اين ،اصالحات ساختاری در کشور کرد

ه جانشين کندی ب. چنان ادامه داشت  شروع به آماده سازی زمينه کرد، پروسه ای که پس از ترور کندی ھمگوالرت

در . رددتبديل نگ»  ١٩۶٠چين سال «عنوان رئيس جمھور ليندون جانسون، بسيار مصمم بود که مطمئن شود برزيل به 

 را با گوالرتھای مالی و سالح ھای حياتی  تر از پنج ماه در رياست جمھوری جانسون، سيا با کمک ، کم١٩۶۴سال 

 سال ٢٠برزيل تحت يک ديکتاتوری نئونازی قرار داده شد که مردم خود را برای بيش از . کودتا سرنگون ساخت

  . شکنجه داد

اسناد . ليسی سرنگون شدو از غنا از طريق يک کودتای نظامی و پمهقوامه نکرو، دولت ١٩۶۶ سال بروری ف٢۴در 

 در صدد ١٩۶۴ نشان داد که امريکا از سال ١٩٩٩ آژانس اطالعات مرکزی امريکا در سال ۀاز رده خارج شد

عنوان متحد اتحاد جماھير شوروی و   را بهنکرومهامريکا رئيس جمھور . بوده است نکرومه سرنگونی رئيس جمھور

  . اوج اين تالش کودتای مورد حمايت سيا بودۀنقط. ھای سوسياليستی اروپای شرقی ديده بودکشور

 امريکا در امور داخلی ديگر کشورھا، و سرنگونی ۀگونه که شروع شد به پايان رسيد، با مداخل  شصت ھمانۀدھ

 نصب و حمايت از ديکتاتورھای ھای محبوب ھژمونی امريکا را تھديد نمود، با که جنبش ھای منتخب، تا ھر جائی دولت

عنوان يک کشور ياغی رفتار کرده و  چنان به بنابراين، امريکا ھم. وحشی مخوف منافع تجاری امريکا تأمين شود

  .کند می

  .شود ، بررسی می٣ در بخش ١٩٧٠ھای  گری کشور ياغی واقعی در طول سال وحشی

  ادامه دارد

 

  : نويسندهۀدربار

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

  .می نويسد
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