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 مايکل پرنتی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶  اکتوبر٠١

  )فصل ششم(عليه امپرياليسم 
  مواد مخدر، دروغ، و جنگ ھای ويدئوئی

  

  مايکل پرنتی

چنانچه در . باشند  جعلی نيز می-  ھستند ساختگیداليل ارائه شده برای توجيه مداخالت امپرياليستی ھمانگونه که متعدد

عنوان ه وليت ھای ما بؤانجام مس «،»امريکاحفاظت از منافع  «،»دفاع از دمکراسی« آنھا شامل ،فصل قبل ذکر شد

  .کنيم در اينجا بھانه ھای اضافی را بررسی می. بودند» ممانعت ار تھديد فتح جھانی شوروی«و » رھبر جھان

  

   ديوھا-راندن شياطين

ه رت را با ھا که بقای آنھا توسط دشمن شرور تھديد شده است آنست که شرامريکائیيکی از راھھای متقاعد کردن 

در .  ديو برتر ديکتاتور شوروی يوسف ستالين بود-برای سالھا شيطان. است)  شخصی دادنۀجنب(فردی نسبت دادن 

 از درگيريھای ، که بسياری از آنھا محافظه کار بودند،يکاامر منتقدان سياست خارجی ،دوران پس از جنگ جھانی دوم

 رزمندگان جنگ سرد در ،در پاسخ. ندد دولت بزرگ و بدھی فراوان ھشدار دا،خارج کشور و خطرات مربوط به تورم

 محافظه کاری ،ھر زمانی دوباره موقع رأی دادن به کنگره می آمد. واشنگتن ھمواره شبح ترس از ستالين را داشتند

 کمرشکن نظامی وجود ندارد و لحظه ای که مخارج نيروی ۀ بودج، بزرگۀمالی ثابت کرد که ھيچ رقيبی برای ھزين

 برای برانگيختن تصويری ذخيره شده -کرديم مداخالت تشويقی ھای مسلح خود يک کشتی يا يک ھواپيما را تکذيب می

  . حمله با چنگال به ما بودۀاز ستالين، آماد

برای مثال، . عنوان شياطين ديگر تعريف می شونده  ب  رھبران خلقی کشورھای جھان سوم،،ستھاعالوه بر کموني

او سلطنت کمپرادور فاسد را سرنگون .  در مصر يکی از اين شياطين بود١٩۵٢سرھنگ جمال عبدالناصر در سال 
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 ،صر مدعی کانال سوئز شدنا. کرد و برای اولين بار در تاريخ مصر آموزش عمومی رايگان برای مردم فراھم کرد

او ھمچنين جنبش . خواستار آن شد که آن را مصر اداره کند و عوارض آن را اخذ نمايد، نه بريتانيای کبير و فرانسه

فرمان به کشور مستقل ه اين تحول از کشوری دست نشانده و گوش ب. وجود آورده غيرمتعھد را در دوران جنگ سرد ب

» ھيتلر نيل«به رئيس جمھور ناصر لقب ) John Foster Dulles(جان فوستر دالس باعث شد که وزير امور خارجه 

  .واندخدھد و او را تھديدی برای ثبات خاورميانه ب

ه  که خاور ميانه را ب،تأئيد کرد» دکترين آيزنھاور«نام ه  رياست جمھوری را بۀ قطعنامامريکا ۀ، کنگر١٩۵٧در سال 

) William Blum( تحليگر سياسی ويليام بلومۀطبق گفت.  تعريف کردامريکاملی عنوان منطقه ای حياتی برای منافع 

 نظامی به دولت ۀحق قابل توجه و دلخواھی برای مداخل «، دکترين مونرو و دکترين ترومن اين قطعنامه نيز مانند

برای سرنگون ساختن  سيا عملياتی را ،بالفاصله پس از آن. باز ھم در منطقه ای ديگر از جھان اعطا کرد» امريکا

دولت دمکراتيک منتخب سوريه شروع کرد و يک سری توطئه برای ريشه کن کردن ناصر و ناسيوناليسم آزاردھنده 

  . اين، رئيس جمھور ناصر نبود،کرد  ھيتلروار خاورميانه را بی ثبات می-اگر کسی مثل ھيتلر. اش آغاز کرد

 است که گفته می» قاتلی «، يک ديو ديگرا معمر قذافی ليبي، باور کنيم و کارشناسان رسانه ھاامريکااگر ما به رھبران 

ھمچنين بر او ) ١٩٨١مبر  دس۴( نايت الين ای بی سی ۀميھمان مفسر در برنام. برد رنج می» جنون ھيتلری«شود از 

ه حاکم ثروتمند ، گرو١٩۶٩ در سال ،گناه واقعی قذافی اين بود که. زد» مرد ديوانه«و » درغگوی پاتالوژيک«برچسب 

 و با استفاده از بخش بزرگی از سرمايه و نيروی خود کشور برای نيازھای عمومی به  زشت و ناپسند را سرنگون کرد

 در سرتاسر ،در نتيجه.  را ملی کردااو ھمچنين صنعت نفت ليبي.  مساوات طلبانه تر حرکت کردۀسمت يک جامع

 و محل نبرد عمليات ، تحريم ھا،ئی حمالت ھوا،امريکا آميز  ھدف اقدامات تحريکا، ليبي١٩٩٠ و١٩٨٠سالھای

 با ،عبارت صريحتر، گويا يک کشور سه ميليونیه ب.  طراحی شده بودامريکاطوالنی بود که برای متقاعد کردن مردم 

  . شده بودامريکا تھديدی مرگبار برای ، نفری۵۵٠٠٠يک ارتش نسبتا مجھز 

 شرور و اھريمن خوانده  عنوان يکی ديگر از رھبرانه ب) Manuel Noriega( مانويل نوريگا،رئيس جمھور پاناما

و » مار مکار جنگل« توسط ميزبانان خبری تلويزيون، او يک ، به پاناماامريکا ۀ حملۀ، در آستان١٩٨٩در سال . شد

 و تصويری از ، اشيای افسونگری، صد پوند کوکائينامريکائیبنا بر گزارش سربازان . خوانده شد» موش باتالق«

 کنده کاريھای ،تحقيقات بعدی نشان داد که اشيای افسونگری. ھيتلر در ميان اموال نوريگا کشف شد

ذخيره اضطراری آرد نان ذرت مکزيکی؛ و تصوير ھيتلر يک » کوکائين«بود؛ ) Indian carvings(سرخپوستان

  .تاريخ جنگ جھانی دوم بود) Time-Life( زندگی-عکس تايم

صورت کاخ سفيد و رسانه ھا جنگ  ھمانه  ب،صدام حسين به صورت مشابھی تحت قلع و قمع قرار گرفت ،سال بعد

 ،» شکل دادهتغييرروانی  «،»مرد ديوانه« يک ،»قصاب بغداد«صدام حسين . تبليغاتی خود را عليه عراق شروع کردند

انجام داده، تشبيه » بدتر از ھيتلر «ئیرھاکه کا عنوان کسیه او را ب) پدر(رئيس جمھور بوش . ناميده شد» جانور«و 

. شود عنوان تجسمی از کشور خود درنظر گرفته میه رھبر کشور مورد ھدف نه فقط شرور و اھريمن، بلکه ب. کرد

 ۀشوند و با اطمينان کامل، به بھان طور نيابتی شرور و اھريمن خوانده میه  ب،مردم يک کشور برابر با رھبر خود شده

  .شوند ی ھر يورشی تبديل میمنصفانه برا

  

  به سمت چپ نگاه کردن دنبال تروريست گشتن
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 ۀمثابه  اتحاد شوروی را ب،در طول سالھای زيادی دولت ريگان. شوند دشمنان شرور اغلب به تروريسيم متھم می

 ٢٧(متعاقب آن، خبرگزاريھای عمده، از جمله، واشنگتن پست .  تروريستی جھانی محکوم کردۀرھبری يک شبک

وال استريت ژورنال . متھم نمودند» منشاء اصلی ترور در جھان«شوروی و متحدانش را به عنوان ) ١٩٨١ ،جنوری

متھم » امريکامشارکت گسترده در تروريسم در « ھا را به ئیدر سرمقاله ای شوروی ھا و کوبا) ١٩٨١ ،برو اکت٢٣(

 ،در کتاب نوشت که گروھھای تروريستی عرب) Claire Sterling(يک فرد راستگرا مانند کلير استرلينگ . کرد

کوچکترين چيزی که از اين ھمه اتھامات .  با مسکو ارتباط دارندئی و ايتاليا، غربیالمان ،یجاپان ، باسک،ايرلندی

 بازھم ھيچ ، ک گ بۀپس از سقوط شوروی و باز شدن پروند.( غايب بود، فقدان مدرک در تأئيد اتھامات وارده بود

  ). اثبات اين اتھامات پيدا نشدمدرکی در

 بدون امريکا، دولت ١٩٩٠ در اوايل سالھای ًاخيرا.  به تروريسيم متھم شده اندامريکا ھا بارھا و بارھا از طرف ئیليبيا 

 را عامل سقوط پرواز ا در ايران يا سوريه، ليبيئی و متھمان عمليات با سازمانھاا حتی ھيچ سندی دال بر ارتباط ليبيۀارائ

  . نفر معرفی کرد٢٧٠مريکن برفراز الکربی اسکاتلند و کشته شدن ا پان ١٠٣

 توسط کاخ سفيد و نوکران وفادارش در رسانه ھای خبری متھم شد که برای کشتن رئيس جمھور ا، ليبي١٩٨١در سال  

بسته . اشباع شده بود از داستانھای تالش برای ترور قريب به اتفاق، پر و  کراته اخبار ب. يک تيم ضربت فرستاده است

 ، پنج، يک يا دو تيم ضربت وجود داشتند که متشکل از سه،که کدام منبع خبری را کدام شخص قبول داشته باشد به اين

 شرقی يا المان شايد در ھمکاری با ، و ايرانی،ئی متشکل از ليبيا، دوازه يا سيزده نفر تروريست از کانادا يا مکزيک،ده

.  پيشاپيش چنين دستورالعملی را دريافت نکرده بود ھرگز يک تيم تروريستی. ا فلسطينی می آمدندی يا لبنانی يئسوريه 

 که ھرگز وجود نداشتند و ھيچ ئیتيميھا.  وحشی ترين سگھا کافی بوده باشدۀاين تبليغات بايد برای جلوگيری از حمل

  .فتاد نياتفاقی

 که منجر به از دست ئیمانند بمبگذاری در يک ھواپيمای کوبا ، اقدامات تروريستی واقعی راستگرايان،در ھمين حال

 ۀ و صدھا حمل، غربیالمان سالن رقص چند نژادی در -  بمبگذاری نژادپرستانه در ديسکو،دادن جان بسياری شد

 ، عليه اقليتھای قومی و مذھبی، توسط گروھھای راستگرای وطنیامريکاتروريستی و جنايات ناشی از نفرت در 

  . موج نگرانی واشنگتن شده است سختی باعثه  ب، و درمانگاه ھای سقط جنين،ايانھمجنسگر

 می خواھد توجه عموم را از  ،عنوان يک قھرمان عليه تروريسمه  دولت امنيت ملی با تعريف خودش ب،امريکادولت 

ی التين و امريکا  و داوطلب برای کمپين ھای تروردر نازی ھای سابق.  جھانی تروريستی خودش منحرف سازدۀشبک

 خود را در  ۀ نيروھای نظامی و شبه نظامی، جوخه ھای مرگ که جامع،شوند  پناه داده میامريکاجاھای ديگر در 

  سيا و پنتاگون حمايت مالی میۀوسيله  و ب، مجھز،مقياس بزرگ تھديد و ارعاب می کنند، در ده ھا کشور آموزش ديده

ه  مقتوالن ده سال بۀ و ھائيتی در عرض فقط يک ھفته بيشتر از ھم، موزامبيک، مثل گواتماالئیآنھا در کشورھا. شوند

  . و ايرلند شمالی آدم کشتند، باسک،عرب» تروريست«دست گروھھای 

  

  حفاظت از امريکائيان در خارج از کشور

 در ،ءدون استثناب. دھند شوند، گزارش می  زندانی می  که در کشورھای خارجیئی ھاامريکائی ۀرسانه ھا اغلب دربار

دھد که آنھا نبايد فرض کنند که دولتشان قادر خواھد   به شھروندان ما ھشدار میامريکائیيک مقام ھا  اين داستان ۀھم

 ھای زيادی اين تصور اشتباه را دارند؟ شايد پاسخ اين باشد که دو امريکائیاما چرا . بود راھی برای نجاتشان بيايد

 خارج سفر میه وقتی که شما ب«:  ندارد و ھشدار می دھدئیيک دولت درمانده که اعتنا:  وجود داردامريکائیدولت 
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 ما ، ھا در خطر استامريکائیدر حالی که جان «: کند ؛ و ديگری که با قاطعيت ادعا می»ول خودتان ھستيدؤ مس،کنيد

 ،شتر از يک قرن ترجيع بند دومبعد از شنيدن بي. » اعزام می کنيمبحریما تفنگداران . توانيم بيکار بنشينيم نمی

توانند فکر کنند وقتی که به خارج از کشور سفر می کنند، در صورت زندانی شدن، توسط قدرت کامل   ھا میامريکائی

  .شوند  محافظت و آزاد میامريکاو عظيم 

کار گرفته ه يگر ب کشورھای د عنوان بھانه ای برای حمله و اشغاله بارھا و بارھا ب»  ھاامريکائیحفاظت از جان «

 ، دولت کمپرادور برای نجات( در لبنان بحری تفنگدار ١٠٠٠٠، برای توجيه پياده کردن ١٩۵٨در سال . شده است

ه  بايد تخليه و بامريکائی رئيس جمھور آيزنھاور ادعا کرد که شھروندان ،)طرفدار سرمايه داری و ممانعت از قيام ملی

 ھشدار داده شده بود که از سفر به لبنان پرھيز کنند و اکثر شھروندان ًه آنھا قبال ب،در واقع. جای امن فرستاده شوند

  . برسند، آن کشوررا ترک کرده بودندبحریکه تفنگدارن   قبل از اينامريکائی

 Rafael( از ديکتاتوری رافائل تروجيلو امريکا پس از سی سال حمايت ،، در جمھوری دومينيکن١٩۶٢در سال 

Trujillo(،خووان باش  يک انتخابات آزاد و عادالنهۀ نتيج در )JuanBosch (انجام باش .رياست جمھوری رسيده ب

 کاھش ، پروژه ھای خدمات عمومی، ملی کردن بعضی شرکتھای کسب و کار، مسکنۀ کاھش اجار،اصالحات ارضی

واشنگتن .  خود گنجانده بودۀام گروھھای سياسی را برای کشور در برنۀ و آزاديھای مدنی برای ھم واردات اقالم لوکس

تنھا پس از ھفت ماه از . ديد می» سوسياليسم خزنده«عنوان آذوقه رسان ه  ترديد به باش می نگريست و او را بۀبا ديد

 عناصر ،سه سال بعد از کودتا.  سرنگون گرديدامريکاتوسط ارتش مورد حمايت   او، رياست جمھوریۀشروع دور

 Juan( تالش کردند تا باش ، تشويق شده توسط غيرنظاميان مسلح،روھای مسلح دومينيکنطرفدار قانون اساسی در ني

Bosch (نيروھای طرفدار قانون اساسی ھمکاری کامل ،در طول مبارزه. را به کرسی رياست جمھوری برگردانند 

 امريکائی به ھيچ ،اقعدر و.  که خواستار ترک کشور بود، عملی کردندامريکائی ۀ ھر تبعۀخود را برای کمک به تخلي

که مشخص شد که دولت نظامی  اما زمانی. صدمه ای وارد نشد و کاخ سفيد ھم نگران نبود که کسی در خطر باشد

برای « را  امريکائینيروھای نظامی ) Lyndon Johnson(  رئيس جمھور ليندون جانسون،سرنگون خواھد شد

 پرسنل نظامی برای نجات تعداد نسبتا کمی ٢٣٠٠٠ که چرا جای تعجب است. فرستاد»  ھاامريکائیحفاظت از جان 

 ھا ھم به ھواداران قانون امريکائی در واقع بعضی از ، ھم تقاضای کمک نکرده بودامريکائی ھيچ ، الزم استامريکائی

 نه تنھا اتباع - در يک عمليات امداد و نجات نيروی اشغالگر دخالت داشت،در حقيقت. کردند اساسی کمک می

طور مستقيم در سرکوب خونين ه  و ب، با تھيه سالح و بودجه،، حتی طرفداران خونتای نظامی راستگراريکائیام

که برای   برای مدت پنج ماه، يعنی خيلی بيش از آنً تقريباامريکاپرسنل نظامی . طرفداران قانون اساسی شرکت داشتند

 امريکااين پنجمين بار در اين قرن بود که . باقی ماندند)  م-دومنيکن (ۀ الزم بود، در جزيرامريکائی ھر ۀکمک به تخلي

  .ات اجتماعی مردمی و تقويت استبداد طبقاتی موجود حمله کرده بودتغييربرای جلوگيری از 

 بی ۀرا با يک حمل)  نفر١٢٠٠٠با جمعيت (، زمانی که رئيس جمھور ريگان کشور کوچک گرانادا ١٩٨٣در سال 

»  ھاامريکائیبه خطر افتادن جان «المللی اشغال کرد، بار ديگر جلوگيری شناخته شده ازاساس و نقض قوانين بين 

 امريکائیکاخ سفيد ادعا کرد ھدف عمليات نجات جان دانشجويان .  شد و تعدادی از مدافعان اين جزيره را کشتءاجرا

رگيری بين جناح ھای حاکم است که گويا در اثر د) St. George MedicalSchool( پزشکی سنت جرج ۀدر دانشکد

 مورد تھديد قرار ئی ھيچ دانشجو، ھمانگونه که رئيس دانشکده شھادت داد،در واقع. خطر افتاده بودنده در اين جزيره ب

بعد از ھشدار قريب الوقوع حمله، بسياری از دانشجويان تصميم خود را . خواستند بروند  میئینگرفته بود و چند تا

عنوان توجيھی برای ه  اکنون بامريکامنظور خارج شدن از جلو راه اقدام ارتش ه نھا برای تخليه بتمايل آ.  دادندتغيير
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 revolutionary(گناه واقعی گرانادا آن بود که جنبش انقالبی قصد داشت جواھر تازه . رسيد نظر میه خود اقدام ب

New Jewelmovement (ۀمله آموزش رايگان در مدرس از ج،خودش را با يک سری اصالحات مساوات طلبانه 

 و توزيع رايگان مواد ،)ئی با کمک پزشکان کوباًاکثرا( درمانگاھھای بھداشت عمومی ، و آموزش متوسطه ئیابتدا

دولت ھمچنين زمينھای بال .  به نيازمندان ھمراه با ارائه تسھيالتی برای بھبود خانه ھای مسکونی عرضه نمايدئیغذا

 محصوالت ۀسوی کوتاه کردن دست شرکتھای صادرکننده  ب،عاونيھای زراعتی کرايه داده بوداستفاده را برای تأسيس ت

 اين برنامه ھا لغو شد و ،بعد از اشغال. رفت  پيش میئی توليد مواد غذائیاز کشاورزی، پول نقد و به سمت خودکفا

  .ين توسعه منع گرديد راه جايگزۀجزيره از ادام. شدت افزايش يافته بيکاری و خواسته ھای اقتصادی ب

 ،مطرح کردرا  حمله به نيکارگوئه ألۀکه دولت ريگان مس ، زمانی١٩٨٠در اواسط سالھای : توضيحی برای حسن ختام

 روشنی مبنی بر ۀ بياني،کردند  که از دولت ساندنيستی طرفداری می، در آن کشورامريکائیگروه بزرگی از شھروندان 

 و آنھا با    آشنا بودۀ، يک بھان» ھاامريکائینجات  «ۀبنابراين، بھان.  کردنداين که جانشان در خطر نيست، صادر

  .را افشاء کنند  نادرست آنۀ واشنگتن از آن، سعی کردند بھانۀپيشبينی استفاد

  

  دنبال بھانه گشتن

ه  ب،کنند که بعضی افراد برای توجيه يک عمل خاص از راه طرح و توضيحات جديد و متفاوت سعی می ھنگامی

 رعشه بر اندام ، روسيه١٩١٧انقالب . ھمين گونه در مورد سياستگذاران صادق است. گويند احتمال زياد آنھا دروغ می

 استبداد تزاری را سرنگون ، زحمتکشان - قوی کارگرانۀ با پشتيبانی طبق،حزب بلشويک. نظام سرمايه داری انداخت

 و  يسا را مصادره، بانکھا و شرکتھای خصوصی را ملی کرد اموال کل، امالک دولت را اجتماعی اعالم کرد،ساخت

.  يک کابوس واقعی پديد آمده بود، سرمايه داری جھان غربۀگان طبقبرای نخب. ت کارگران اعالم نمودخودش را دول

) ١( گفته شد که امريکابه مردم .  و چھارده کشور سرمايه داری ديگر به روسيه حمله کردندامريکا ،در طول چند ماه

 که ھنوز متحدان غربی با آنھا در جنگ ، ھا استالماناين اقدام نظامی برای جلوگيری از کمک دولت بلشويکی به 

 المان صدراعظم - ھا بست ولی ھيچ تمايلی به کمک به قيصرالماندر واقع بلکشويکھا قرارداد صلح جداگانه ای با . بودند

حاال رئيس جمھور وودرو .  جديدی مورد نياز بودۀ بھان،فتھا پايان ياالمانکه جنگ با  ھنگامی. نشان نداد

نيروھای مھاجم برای برقراری نظم و جلوگيری از شقاوت الزم ) ٢(اعالم کرد که ) Woodrow Wilson(ويلسون

راحتی اين واقعيت را که مداخله گران و متحدان گارد سفيد سلطنتی خودشان باعث اختالل و ارتکاب بسياری ه او ب .بود

 ئیمداخله برای مجبور کردن بلشويکھا به بازپرداخت وامھا) ٣(سپس گفته شد که. بودند، ناديده گرفت عمال سبعانها

) ۴:( رئيس جمھور ويلسون قبول کرد که دليل اصلی،در نھايت. است که رژيم تزاری سابق از اروپا قرض گرفته است

ھدف واقعی از . گز توضيح نداد که چرا آنھا قابل تحمل نبودنداما ھر. تواند بلشويکھا را تحمل کند او اين است که نمی

  . آشکارا ضد نظام سرمايه داری بود،مداخالت متحدين براندازی حکومت جديد در حال ظھور

عنوان الگوی خطرناکی برای مردم ه  تا مبادا ب،شد اولين انقالب پرولتری موفق در تاريخ جھان بايد برگشت پذير می

 وزير امور خارجه و خود ،)Lansing(رھبرانی مثل النسينگ.  شودامريکا از جمله در ،ی ديگرعادی در کشورھا

اما ھرگز به مردم عادی در اين يا ھر کشور سرمايه . ويلسون اين نگرانی را در مکاتبات خصوصی خود بيان کردند

  . باعث نگرانی آنھا شده استًداری ديگری نگفتند که چه چيزی واقعا

 مقامات ، جنگۀدر مراحل اولي.  شاھد بوديم ،١٩۶٠ن ھای زيادی را در طول جنگ ويتنام در سالھا ی بھانه گرفت

 ۀجلوگيری از حمل)٢(سپس. برای ايجاد ثبات در دولت ويتنام جنوبی الزم بود) ١ (امريکاواشنگتن گفتند که دخالت 
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 جنوب شرقی ۀنجات ھم) ٣( برای ئیياست ادعاشد، ھدف س ھمانقدر که تلفات افزوده می. ويتنام شمالی را بھانه کرد

 بھانه ھای ادعائی ،در سالھای آخر جنگ. واضح تر می گرديد» بيجينگ با دفتر مرکزی آن در ئیکمونيسم آسيا«آسيا از

  . و بقای جھان آزاد نبودامريکاامنيت و افتخار ) ۴(چيزی کمتر از

 نجات دانشجويان پزشکی استفاده ۀبرای حمله از بھان) ١( ريگان  قبال اشاره کرديم که چگونه دولت،به گرانادا برگرديم

تواند تھديدی برای   بسيار عظيم سالح تبديل شده که میۀگرانادا به زرادخان) ٢(سپس ريگان ادعا کرد که . کرد

  ھا و يک فردوگاه نظامی برایئیبا ساختن بندری برای لنگرگاه زيردريا) ٣( و  ديگرکشورھای کارائيب باشد

نقطه «جزيره يک ) ۴(ما گفته شد که ه ھمچنين ب.  که ھمه دروغ بود-ھواپيماھای شوروی ابزار قدرت شوروی شده

 امريکا گرانادای کوچک ممکن است ،عبارت ديگره  ما وصل کرده؛ بئیآسيب پذير را به مسير حمل و نقل دريا» کور

رياست ه ب» بازار آزاد« دولت ، گرفتندکنترولره را در مھاجمان وقتی که جزي. زانو درآورده  ببحریرا با قطع خطوط 

ممانعت از حضور ھر کشوری در :  درنتيجه به ھدف واقعی حمله رسيدند، حزب جديد ملی را بنا نھادهامريکامالی 

  . مواجه سازدمشکلکارائيب که بخواھد سيستم شرکتھای بزرگ جھانی را با 

 الگوی مشابھی را ١٩٨٠ عليه نيکاراگوئه در سالھای امريکاورد حمايت اظھارات رسمی در ارتباط با جنگ کنترای م 

به شورشيان ) Managua( برای جلوگيری از ارسال سالحھای ماناگوا) ١( بما گفته شد که حمالت ءدر ابتدا. بھانه کرد

را  السالوادور )FMLN( فارابوندو مارتی ۀھرگز توضيح داده نشد که چرا جبھ. السالوادور در نظر گرفته شده بود

برای وادار کردن ) ٢(ما گفته شد که مداخله عليه ماناگوا ه سپس ب. نبايد در مبارزه عليه يک ديکتاتور جانی کمک شود

برای ) ٣(سپس اين بود که.  انجام داده بودند١٩٨۴ چيزی که آنھا در سال -نيکاراگوئه به انتخابات آزاد طراحی شده بود

برای جلوگيری ) ۴( آن بھانه قرار گرفت که، در نھايت، شدن به اقمار شوروی بود يلممانعت نيکاراگوئه از تبد

که مداخله در  ھمچنان.  استامريکای مرکزی و تھديد امنيت خود امريکانيکاراگوئه از صدور انقالب خود به ھمه 

  .کند منطق تمايل به توسعه دارد حوزه و ھزينه رشد می

در اواخر سال .  برجسته ای ازچگونگی ھمدستی دروغ و جنگ بودۀ نمون١٩٩١عام جنگ خليج فارس در سال  قتل

 ،در پاسخ.  در مورد بيطرفی واشنگتن، به کويت حمله کردامريکائی، عراق پس از حصول اطمينان از مقامات ١٩٨٩

 جمعيت  نيروھای اشغالگر عراقی را در کويت و،دولت بوش در ھمکاری با ديگر کشورھای عضو سازمان ملل متحد

عراق پس از تبادل نظر با .  شديد قرار دادئی از جمله شھر بغداد را يک ماه تمام زير حمالت ھوا،غيرنظامی عراق

. اما دولت بوش فقط يک ھفته به عراقی ھا مھلت داد.  با خروج از کويت در طول سه ھفته موافقت کرد،اتحاد شوروی

 ١٠٠٠٠٠بيش از . نل نظامی در حال عقب نشينی ھمراه گشت و کشتار پرسامريکا ئیخروج عراق با حمالت ھوا

جنگ .  چند صد نفر بودند امريکائیتلفات .  از جمله بسياری از شھروندان در اين جنگ يکطرفه کشته شدند،عراقی

نشان داد که يک رھبر خارجی احتياج ندارد که )  آنگونه که توسط مقامات ناميده شد،»طوفان صحرا«يا (خليج فارس 

  . را احساس کندامريکامونيست باشد تا فشار کامل امپرياليسم ک

 ملی را پی  ۀاگرچه صدام بھتر از حد متوسط استاندارد زندگی را برای مردم خود به ارمغان آورد و سياست ھای توسع

 خيلی نفرت نمايش گذاشت که برای مدافعان سرمايه داریه  ايدئولوژيک بۀ او کمی ھم انگيزه ھای مساوات طلبان،گرفت

 باعث استقبال گرم و ً سياستی که معموال،قتل رسانده او تعداد زيادی کمونيست و مخالفان چپ را شکنجه و ب. انگيز بود

 صدام يکی از دريافت کنندگان ،تا اندکی قبل از جنگ خليج فارس. شود ريسه رفتن واشنگتن برای ھر ديکتاتوری می

  با عراق چنين سختگيری کرد؟) پدر(را رئيس جمھور بوشپس چ.  بودامريکاکمکھای نظامی منظم 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  دروغ ھای جنگ خليج فارس

 در خاورميانه برای دفاع از امريکائینيروھای ) ١(مطرح شد، اين بود که )  م-پدر(که توسط دولت بوش اولين بھانه ای

 نظر داشتند عربستان سعودی را اما اگر عراقی ھا در.  قريب الوقوع عراق الزم بودندۀعربستان سعودی در برابر حمل

 اينکار را نکردند؟ امريکا پس چرا آنھا بالفاصله پس از اشغال کويت و قبل از رسيدن پرسنل نظامی ،تصرف کنند

.  خبرنگاران نتوانستند ھيچ تجمعی از سربازان عراقی را در مرز سعودی مشاھده کنند، اين دروغۀخالف شايع

 خود را به ۀحمل»  بی پايان و ثابتًماه ھا فعاليت ديپلوماتيک سياسی تقريبا«س از ادعا کرد که فقط پ)  م-پدر(بوش

. اين يک دروغ آشکار بود. عراق ھيچ عالقه ای به حل و فصل سياسی نشان نداد) ٢(اما . عراق آغاز کرد

گی به آنھا دستور ساده  ب،و داشتيکه با عراقی ھا در ژن» ديپلوماتيک «جلسۀ   وزير امور خارجه در،)Baker(بيکر

 ھنگامی.  ھيچ تالشی برای کشف نارضايتی عراق از کويت نکرد،حساب خودشه بيکر ب. داد که کويت را ترک کنند

دولت .  توسط کاخ سفيد ناديده گرفته شد، را مطرح کردند١٩٩٠ ديده بانان صلح باقيمانده از سال ألۀکه عراقی ھا مس

سخنگويان کاخ سفيد خروج عراق از کويت را ھمچون يک . کرد ی میبرای جنگ يکطرفه خرابکار)  م-پدر(بوش

  چرا چنين؟. کردند توصيف می» سناريوی کابوس«

آيا اجتناب از سناريوی جنگ يک رؤيا نبوده است؟ سياستگذاران فھميده بودند که خروج صلح آميز، رئيس جمھور را 

حفاظت از ) ٣(يس جمھور اظھار داشت که او نگران رئ. سازد محروم می» يک پيروزی باشکوه در برابر تجاوز«از 

يک از امارات ھای فئودالی و استبدادی منطقه  ولی در ھيچ. حقوق بشر در کويت و در ديگر کشورھای خاورميانه بود

 جنسی قبل از ازدواج سنگسار ۀ زنان ھنوز به اتھام رابط،در عربستان سعودی. حداقل دمکراسی با ارزشی وجود ندارد

يک . شوند طور منظم نابود میه  شوراھای دمکراتيک و ديگر گروه ھای سياسی سازمان يافته ب،در کويت. وندش می

 از تعھد  امريکا) ۴(ادعا شده است که . کند  میکنترول ثروتمند کثيف زندگی سياسی اقتصادی کشور را ۀخانواد

  اما چرا فقط در اين مورد؟. کند سازمان ملل برای دفاع از کشورھای عضو در برابر تجاوز حمايت می

 از آن کشور را اشغال کردند؛ ترکيه نصف قبرس را ئی به لبنان حمله کرده و ھنوز بخشھا، ھردو،اسرائيل و سوريه

را با   به تيمور شرقی حمله و آناراه انداخت؛ اندونزيه تصرف کرد؛ مراکش جنگ تھاجمی عليه صحرای غربی ب

با اين حال واشنگتن به روابط نزديک و حمايت از اين متجاوزان ادامه .  کردااندونزي ۀکشتار بزرگ تيموری ھا ضميم

 واشنگتن به ھر دو کشور کمکھای ، وقتی که عراق به ايران حمله کرد،چند سال قبل از جنگ خليج فارس. دھد می

توان بر عدم تحمل  و ترديد میدر واقع با شک .  به گرانادا و پاناما حمله کردندامريکاخود نظاميان . نظامی فرستاد

  .ناگھانی و بسيار اصولی واشنگتن در برابر تجاوز نگاه کرد

 ۀھم«او سعی کرد که جلو صدام را از انحصاری کردن ) ۵(اظھار داشت که )  م-پدر(، بوش١٩٩٠ت گسدر ماه ا

اما اتھام .  نفت مورد توجه بودًاقطع: کند اين بھانه حداقل ما را به حقيقت نزديکتر می. بگيرد» ذخاير بزرگ نفت جھان

تواند به   بازار جھانی نفت را نمی،)OPEC( حتی کنسرسيوم قدرتمندی مثل اوپک ،ھيچ توليد کننده ای. دروغ است

  . کند چه رسد به يک رھبر منفردی مانند صدامکنترول ئیتنھا

کاخ سفيد .  چندانی نکردتغييرنفت  توليد خالص ، که صادرات نفت عراق را قطع کرد١٩٩٠حتی در اثر تحريم سال 

ماه )  م- پدر(اين بحث و جدل به ليست دليل و بھانه ھای بوش. ی استئيک تھديد ھسته ) ۶(سپس عراق را متھم کرد که 

 امريکائیکه نظرسنجی ھا نشان داد که  که او مداخله عليه عراق را آغاز کرده بود و بالفاصله پس از آن ھا پس از آن

  . ضميمه شد،ی پاسخ دادندئ درتوسعه ھسته   به احتمال قابليت عراقھا با نگرانی
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ه ی را بئ برای عراق غير ممکن بود لوازم مورد احتياج برای ساختن بمب ھسته ، با اعمال تحريم ھا ،در ھر صورت

 امريکااخل مداخله باعث حفظ مشاغل در د) ٧(، بيکر وزير خارجه استدالل کرد که ١٩٩٠مبر در ماه نو. دست بياورد

روشنی نگران نيروی کار کشور شده ه اين برای اولين بار بود که کسی از ميان ھمراھان امنيت ملی بوش ب. شود می

 عام پرھزينه در خاورميانه باعث حفاظت مشاغل در داخل کشور می ھيچ کسی مشخص نکرد که چگونه يک قتل. بود

ثرتر و کمتر وحشتناک برای استخدام ؤ راه ھای م،عالوه بر اين.  بيکاری کمی افزوده شد، پس از جنگ،در واقع. شود

  . ھا تا تخريب آشکار کشور ديگری وجود داردامريکائی

  

  بعضی داليل واقعی

 صدام ،اول. اسم نبردتعدادی از مالحظات فوری و فوتی برای جنگ عليه عراق بودند که دولت بوش ترجيح داد از آنھا 

 که ئیحسين سعی کرد از کويت در حفاری در معادن شيب نفت جلوگيری کند و در تالش تقويت قيمت نفت تا آنجا

 اقتصاد کشور خود پيش از منافع کارتل ھای نفتی بين المللی او ۀجسارت او در قرار دادن مالحظات در بار.  بود،بتواند

عنوان ه  جنگ خليج فارس ب، به لطف شبکه ھای بزرگ،دوم. اشنگتن تبديل ساخترا ناگھان به شخصيتی منفور در و

 امور ئی بزرگنماۀ عمليات امداد و نجات برای بودج، صنعتی- برای مجتمع ھای نظامیئیيک رويداد تبليغاتی ويدئو

 کاھش  ۀدربار رھبری حزب دمکرات در کنگره ،، برای اولين بار پس از سالھا١٩٩٠ جوالیدر . دفاعی خدمت کرد

 ،سوم. طور ماليم به روی خط برگردانده شادمانی جنگ خليج فارس کنگره را ب. واقعی ھزينه ھای نظامی صحبت کرد

ً  عمدتا،که( »سندروم ويتنام« درمانی برای ،يک پيروزی سريع و آسان يک رويداد تبليغاتی برای خود مداخله گران بود

رسيد که مشکل  نظر میه جنگ خليج فارس ب).  درگيريھای خارج است درامريکامخالف دخالت نيروھای نظامی 

 –که چگونه در يک عمليات نظامی بدون تلفات : رو بودند حل کرده استه  را که مدتھا با آن روبامريکائیمداخله گران 

تلفات سنگين . تانهنگرانی آنھا بيشتر داليل سياسی داشت تا انساندوس( . ھا شرکت کنندامريکائیاز دست دادن جدی جان 

 ھا آن بود که از آنچنان قدرت امريکائی در جان ئیراه صرفه جو.) کند  را نسبت به مداخله منفور میامريکامردم 

 و سيستم ، زيرساخت حريف را نابود سازد، برتر استفاده شود که بتواند ظرفيت نظامیبحری زمينی و ،ئیشليک ھوا

  . باشدامريکائی پرسنل پشتيبانی بدون ھرگونه تعھد زيادی از

عقب ه  بمباران عراق را به قرن نوزدھم ب  که، صحت ندارد،شود آنگونه که از طرف فعاالن ضد جنگ ادعا می

تخريب ايجاد شده .  آنزمان بودۀ جامع-  متناسب با نيازھای مردمًعراق قرن نوزدھم يک پايگاه توليدی تقريبا. برگرداند

، مأموريت سازمان ملل به عراق گزارش داد که ١٩٩١ چدر ماه مار.  از آن است بزرگتر-مراتب بيشتره بحرانی ب

 ماقبل ۀدور« عراق را به ،»بيشترين خدمات زندگی مدرن«با تخريب » شبيه به آخرالزمان را ساخته«درگيری 

دليل نبود که بی . برگردانده است»  شديد انرژی و فن آوریۀصنعتی، اما با ھمه عجز وابستگی پساصنعتی بر استفاد

 بسياری از بمبھا سقوط آزاد کرده بودند ،درست. کشيدند را به رخ می»  ھوشمندانه- جراحی« حمالت امريکائینظاميان 

سيستم برق رسانی را »  ھوشمندانه- جراحی «ئی ھواۀاما ھزاران حمل. کشتند  و توجيھی میکنترولو مردم را بدون 

 فاضالب را ،توان آب را تصفيه کرد  نمی،بدون برق. زی آسيب رساندطور جدی به سيستم کشاوره تخريب کرد و ب

  . و بيماريھای ديگر رونق گرفتند، وبا،گرسنگی. توان درست کرد نمی

ھمراه شد که چند سال بعد ھنوز عراق را از دستيابی به منابع متحد  ملل ۀجنگ خليج فارس با تحريم کينه جويان

در .  و تأسيسات بھداشتی محروم ساخت، ابزار و تجھيزات پزشکی، خودئید غذاتکنولوژيک برای بازسازی توليد موا

. برند  کودک عراقی از سوء تغذيه رنج می٣٠٠٠٠٠گزارش داد که نزديک به ) CNN(، سی ان ان١٩٩٣اواخر سال 
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 ١٢۵٠٠٠  و سالمندان ساالنه، بيماری مزمن، نوزادان،تحت تأثير فقر، آمار مرگ و مير اغلب از ميان کودکان«

 از يک ً که قبال،شھروندان عراقی). ،١٩٩۴بروری ف٢٢ ،لس آنجلس تايمز(» افزايش يافت و از ميزان طبيعی گذشت

: بنابراين يکی از اھداف تاريخی امپرياليسم تحقق يافت.  به فقير تبديل شده اند،استاندارد زندگی مناسب برخوردار بودند

 اجازه داد امريکا بحران خليج فارس به دولت ،چھارم. ازه به دوران کاھش يافت مخالفان بالقوه و تۀناتوانی و فقر ھم

 دارای رژيمھای مشکل دار و سرشار از ذخايز فراوان نفت را طوالنی ه ای منطق،حضور نظامی خود در خاورميانه

م شورشی خود ثر از خودکامگان حاکم در برابر مردؤتوانند سريعتر و م  حال میامريکائینيروھای . مدت سازد

بسياری جنگھا :  فدراليست نوشتۀمجل۶ ۀدر شمار) Alexander Hamilton( آلکساندر ھاميلتون،پنجم. محافظت کند

 دنبال کاھش تأثير ،آنھا با غرق شدن در درگيريھای خارج ازکشور. خاطرمنافع سياسی رھبران شروع شده انده ب

  .وشت امنيت سياسی خود ھستند و در نتيجه، تأمين سرن مشکالت سخت در داخل کشور

مند به ه بيشتر عالق)  م-پدر(جنگ عليه عراق در ميان يک بحران اقتصادی جدی، بحرانی که رئيس جمھور بوش 

 وام ئیخاطر ذخيره و رسواه ، محبوبيت او نيز ب١٩٩٠ جوالیدر . ناديده گرفتن تا حل و فصل آن بود، بوقوع پيوست

 و غارت ، رشوه، دزدی،برنامه ھای خبری تلويزيون از اليه ھای پی در پی فساد ،ھر شب. طور بدی کاھش يافته ب

که  اما پس از آن. دارد شمار می رود، پرده برمیه  مالی در تاريخ جھان بۀ از آنچه که بزرگترين توطئ،بيت المال

. ار شب حذف گرديد مشکل ذخيره و وام از اخب، با تکنولوژی باال شدندئیرسانه ھا سرگرم فروش جنگھای ويدئو

نظر ھمچون ه  ب، ايران کنتراۀرا برای بررسی دخالت آشکار بوش در توطئ پيروزی در جنگ خليج فارس نيز آن

 من در بولتن ،در حالی که جنگ ھنوز در حال پيشروی بود . محبوب نجسی که قابل دسترسی نبود، سخت تر کرد

صبح روز بعد از «: نوشتم) ١٩٩١بھار (در ) Covert Action Information Bulletin(اطالعاتی عمليات مخفی

را  ی ارزش آندالر ميليارد ٨٠ ممکن است متعجب شوند که آيا خونريزی و صورتحساب امريکا بيشتر مردم ،پيروزی

خاطر بياورند که تنھا جنگی ارزش حمايت دارد که بنجامين فرانکلين ه آنھا ممکن است ب. داشت

)BenjaminFranklin (ارتکاب ،در واقع. » جنگيده نشده است  جنگی که ھرگز،خواند» بھترين جنگ«ا ر آن 

  .به انتخاب مجدد سال بعد کافی نبود)  م-پدر( شادمانی ھمراه آن برای بردن بوشۀکشتارعليه عراق و ھم

  

   داستان بزرگ- پوشش داستانی :»جنگ عليه مواد مخدر«

 از ئیسخنگو. است» جنگ عليه مواد مخدر«رھبران ما، يکی ھم  ۀدر ميان جنگھای صليبی مختلف ساخته و پرداخت

 به امريکاتصريح کرد که چگونه  ) ١٩٩٠ ،برو اکت٣١(در ) PacificaRadio( در راديو پاسيفيکا امريکاديده بان 

 در .دھد  برای جلوگيری از قاچاق مواد مخدر کمکھای مالی ارائه میًگروه ھای نظامی و شبه نظاميان کلمبيا ظاھرا

که برای اصالحات اجتماعی و   کسانی، اين نيروھا کوشش خود را برای شکنجه و کشتن اعضای چپ قانونی،عوض

» متأسفانه« نتيجه گيری کرد که امريکا ديده بان ۀنمايند. دھند کنند اختصاص می  انتخابات صلح آميز کار میسؤال

در . »پول را به مردم خطاکار داد «،عليه مواد مخدرخود واشنگتن با عجله برای جنگ . است» خطا «امريکاسياست 

مند ه  ھمان کاری که واشنگتن عالقۀ برای استفادًرا دقيقا  آن،داد که پول را به مردم درستی می)  م-امريکا( دولت ،واقع

. اه کرده بودند گمراه شده بودند در حالی که آنھا ما را گمرامريکادوباره فرض شده بود که رھبران . کار ببرنده  ب،بود

 در رديف دريافت کنندگان کمکھای ،ن در دولت کلينت کلمبيا در رأس نقض کنندگان حقوق بشر در نيمکره قرار دارد و

ً  عميقاامريکائی نيروھای ، تحت پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر،)Peru(به ھمينگونه ھم در پرو.  بودامريکانظامی 
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 برای آموزش و تجھيز امريکاکمکھای مالی . ی شد که جان ھزاران نفر را گرفتدرگير مبارزه عليه شورشيان سياس

  . بيرحمانه در مناطق مظنون به ھمکاری با چريکھای شورشی استفاده شد کار برده شد کهه  بئیپرسنل نظامی پرو

 ر مانوئل نوريگا به پاناما، دستگيری رئيس جمھو١٩٨٩خواست که ما قبول کنيم که ھدف از حمله سال  کاخ سفيد می

)Manuel Noriega(، در خريد و فروش مواد مخدر دست داشته و بنابراين قوانين امريکا بود که گويا با نقض قوانين 

 تحت اصل قابل توجھی عمل کرده که طبق قوانين داخلی خود بر رھبران امريکادر اينجا  . را نقض کرده بودامريکا

کند؟ آيا يک رئيس جمھور  آيا آن قانون دوطرفه کار می.  دارد ئیقضا  کشورھای خارجی در کشور خود صالحيت

علت عدم رعايت قوانين خود دستگير کرد و برای مجازات به يک کشور بنياد گرای اسالمی ه توان ب  را میامريکا

  منتقل کرد؟

ايگاه طرفداران نوريگا  کارگری پۀآنھا با زور محل.  پس از دستگيری نوريگا شدت گرفتامريکاتاخت و تاز نيروھای 

 و روزنامه نگاران را دستگير ، فعاالن سياسی،آنھا ھزاران نفر از مقامات. در شھر پاناما را تخليه و بمباران کردند

ه آنھا دولتی ب.  و اتحاديه ھای کارگری و دانشگاه ھا را از ھر کسی که گرايش چپ داشت پاکسازی کردند نموده

 با ، بر سر کار آوردند که،)Guillermo Endara(مچون رئيس جمھور گيلرمور ايندارا ھ،رھبری کمپرادوری ثروتمند

.  نزديکی داردۀ حاصل از مواد مخدر رابطئی مشغول به قاچاق مواد مخدر و پولشوً و افراد عميقا، بانکھا،شرکتھا

. شود  توزيع میامريکاآن در  مقدار مواد مخدری که از طريق پاناما می آيد نشادن داده شد، اما بخش کوچکی از کل 

نرال عمر ج. نيروی دفاعی پاناما يک ارتش چپگرا بود. مشکل واقعی پاناما اين بود که يک دولت مردمی ملی بود

 سلف نوريگا که اجرای چند طرح اجتماعی مساوات طلبانه را آغاز کرده بود، در يک ،)Omar Torrijos(توريخوس

خالف نارضايتی جناح . دانند، کشته شد گران سازمان سيا را مقصر آن می مرموز که برخی تحليلئی ھواۀسانح

 دوستانه با ۀ کانال پاناما را آغاز کرد و به تداوم رابطۀ، دولت توريخوس مذاکره برای انعقاد معاھدامريکائیراستگرای 

 ۀپس از حمل. کرده بودنوريگا اکثر اصالحات توريخوس را حفظ . کوبا و ساندنيستھای نيکاراگوئه عالقه مند بود

شدت کاھش يافت؛ و حقوق بازنشستگی و ساير مزايای کاری ه  بيکاری در پاناما افزايش يافت؛ بخش دولتی ب،امريکا

  . قرار داردامريکا در آغوش آھنين امپراتوری ،بار ديگر يک دولت دست نشانده امروز پاناما يک. لغو شد

  

   کدام طرف ھستيد؟،آقايان

 برای جلوگيری از تجارت جھانی مواد مخدر نه فقط به ھيچ اقدامی دست نزد، حتی و بيشتر به امريکای دولت امنيت مل

ارتش بين المللی سرمايه «مخفف ” CIA ”- گويند که سی آی ای بعضی از مردم به کنايه می. آنھا کمک کرده است

آژانس واردات « که مخفف گويند بعضی ھای ديگر می. است) Capitalist’s International Army(»داری

  .است) Cocaine Import Agency( »کوکائين

بزرگترين درآمد سيا در گرفتن قبايل . ، آژانس با ھردو فعاليت می کرد١٩۶٠در اوائل سالھای ) Laos(در الئوس

. بودخدمت در ارتش برای مبارزه عليه نيروھای ضد سرمايه داری و ضد امپرياليستی داری ه  ب )Meo tribes(ميو

قادر بود که محصول بزرگ ترياک قبايل ميوھا را از روستاھای دورافتاده به بازارھای ) PathetLao(پاتيت الئو

که اين حادثه به آگاھی  زمانی.  حمل و نقل کند، عمليات سيائی يک شرکت ھواپيما،امريکا ئیاصلی از طريق ھواپيما

کردند و ادعا کرد که   حمل و نقل میامريکائیک را در ھواپيمای داند که ميوھا تريا  سيا اذعان داشت می،عموم رسيد

 گزارش دادند که آنھا ً خلبانان سيا مکررا،در واقع.  اين کار آسانی نبود، ولی،برای جلوگيری از اين کار آنھا سعی کرده

 Alfred(کوی کھمانگونه که آلفريد م. با دستور از مافوق خود موظف به اختالل در حمل و نقل ترياک نبودند
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McCoy (توليد ترياک توسط جنگ ساالران سيا در جنوب شرقی آسيا پس از وارد شدن سيا ده برابر شده ،مستند کرد 

) انتشارات لورنس ھيل:نيويورک(ھمدستی سيا در تجارت جھانی مواد مخدر:  سياست ھروئين،کویک آلفريد م. [است

. [  

خدمت ه را ب) Sicilian and Corsican mafia(سيسيلی و کورسيھا، سيا مافياھای ١٩۵٠-١٩٧۴در اوائل سالھای 

رھبری اتحاديه ھای ه  داد تا اعتصاب طوالنی مدت کارگران فرانسه و ايتاليا ب پول و اسلحه) مافياھا( به آنھا  ،گرفت

ل ھروئين که بيشتر برای حمل و نق)  م- ئیسنديکاھای مافيا( به سنديکاھا،در مقابل. کارگری کمونيستی را در ھم بشکنند

  . رسيد، کمکھای فراوان ارائه دادامريکا به ًآن نھايتا

 اصالح طلب کمک کرد و يک ، سيا در سرنگونی دولت منتخب دمکراتيک،)Bolivia( در بوليوی١٩٨٠در سال 

 ،شد ی و کشتار مشخص م، شکنجه،دولت جانشين که با دستگيريھای گسترده. خونتای نظامی راستگرا بر سر کار آورد

  . تأئيد شدًمعروف شد که ھمکاری آشکار حاکميت جديد با اربابان کوکائين رسما» کودتای کوکائين«عنوان ه ب

 ،بر تروريسم) Kerry(مجلس سنا در برابر سناتور کری ) Subcommittee( فرعی ۀ، شاھدان در کميت١٩٨٨در سال 

 ئیخدر که سيا و ديگر کارکنان دولت ھمراه با مقامات اجرا مواد مۀ و عمليات بين المللی از عمليات گسترد مواد مخدر

 عملياتی سيا از پول نمأمورا.  شھادت دادند،ی التين درگير بودندامريکاباال و رھبران نظامی تعدادی از کشورھای 

يب خود  ارتشھای ضد انقالبی سراسر منطقه و در بعضی موارد به نفع جۀانباشت شده از قاچاق مواد مخدر برای ياران

  .کردند استفاده می

 پرواز -ئی کری گفت که از باند ھواۀ به کميت،)José Blandon( خوزه بالندون،يک دستيار اطالعاتی سابق به نوريگا

 استفاده امريکا به  برای تحويل سالح به کنتراھای نيکاراگوئه و نيز برای حمل کوکائين) Costa Rican(ئیکاستاريکا

  .شد می

 که به سيا و امريکائی يک دامدار ،)John Hull(تحقيق در کاستاريکا با آوردن اتھامات عليه جان ھال ۀيک مقام کميت

دليلی که او ه کردند که آقای ھال ب) ناموفق(مقامات کاستاريکا درخواست . تجارت مواد مخدر وصل بود، شکايت کرد

  . استرداد شود،درگير در قتل و قاچاق اسلحه و مواد مخدر در کشور آنھا متھم شده

 Dan( دان کويل ،)Rob Owen(و راب اوون) Oliver North(در ھمدستی با ھال، آنھا از سرھنگ اوليور نورت

Quayle ( دستيار وقت سناتور سابق، از ايندينا)Indiana (ممانعت از اجرای ،ئیھال ھمچنين در تقلب جنا. نام بردند 

او به . عمل نياورده ن حال وزارت دادگستری ھيچ اقدامی عليه او ب با اي، و قاچاق در اين کشور دست داشت عدالت

  .کاستاريکا ھم تحويل داده نشد

 جزئيات ،)CastilloIII( سيليرينو کاستيلو سوم، مبارزه با مواد مخدر در السالوادورۀ، مأموری از ادار١٩٨٩در سال 

ورت و سيا در فرودگاه نظامی السالوادور که خود تحويل مقدار زيادی مواد مخدر و سالح قاچاق را که توسط اوليور ن

، کاستيلو ١٩٩۴ت گس ا٢ ،سی. دی،در يک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن. کاستيلو کشف کرده بود، گزارش داد

) Ilopango( در ايلوپانگوئیدانست که مواد مخدر از پايگاه ھوا دست آورده را تکرار کرد که نورت میه اطالعات ب

کنند و حاضر نبود با آنھا  دانست که آنھا چکار می او می.  خلبانان او قاچاقچيان مواد مخدر بودندۀھم «:شود خارج می

يک عمليات « به کاستيلو گفت که اين ، در السالوادورامريکا سفير وقت ،)Edwin Corr(ادوين کورر. »برخورد کند

سان فرانسيسکو (ده و ما بايد از آن فاصله بگيريم  سرھنگ اوليور نورت انجام شۀوسيله  کاخ سفيد است که بۀمخفيان

  ).١٩٩۴ ، مه١٨ ،ھفتگی
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در مورد ايران کنترا ) Lawrence Walsh( مشاور مستقل الورنس والشئی کری و گزارش نھاۀھر دو گزارش کميت

به . ردجای زندان رفتن درکانديداتوری برای مجلس سنا شرکت که  بحرانی عليه نورت بود که ب-حاوی شواھد مھم

 فقط ، ھيچ توجھی در رسانه ھای اصلی نشدًکيفرخواست کاستاريکا عليه ھال و اتھامات عنوان شده عليه نورت تقريبا

اگر يک رھبر مترقی مثل جسی .  دريافت کرد- داخل نيويورک تايمز بودۀدر يک صفح)  م-نامفھوم(ھمھمه- چند خط ھو

عنوان يک داستان ه  از آن ب،واد مخدر و اسلحه وصل شده بودبا سندنيستھا در تجارت م) Jesse Jackson(جکسون

 برای اين است که دولت ،اگر جنگ عليه مواد مخدر بازنده شده است. بزرگ برای ھفته ھا تا پايان بازی کرده بود

  . ھمراه قاچاقچيان قرار دارد–امنيت ملی در سمت 

  

  عنوان سالح کنترول اجتماعیه مواد مخدر ب

ه  اجتماعی بکنترولن حال يک ابزار بسيار مؤثر برای ي، مواد مخدر در عئی جنگھا و پولشوۀن ھزينعالوه بر تأمي

تقاضا ممکن است . طور چشم گيری افزايش يافته استه ، مصرف آن بامريکابا افزايش مواد مخدر در . شمار می رود

 و فراھم کردن امکان دسترسی مردم به آن، توليد انبوه. آورد وجود میه  اما عرضه نيز تقاضا را ب،عرضه ايجاد کند

 جوامع داخلی شھر فقط فقير بودند ھمانگونه که اکنون ،چھل سال پيش. اولين شرط مصرف عمومی مواد مخدر است

که مواد مخدر به اين اندازه فراوان و با قيمت  کردند برای اين  اما آنھا مواد مخدر تا اين سطح مصرف نمی،ھستند

ه خواھند ماريجوانا را قانونی کنند بايد ب  که میئیآنھا.  شايع نشده بود-  آنھاۀسترس مثل امروز در جامعارزان و قابل د

طورمشخص اعالم ه را ب»  علف-ماريجوانا« استفاده از ،)مواد مخدر(» drugs - دراگز«جای استفاده از اصطالح 

  که با نسخه گرفته میئی داروھا،)ice( آيس ،)crack(ی کراک امعنه که خيلی از مردم دراگز را ب  برای اين،نمايند

 بسيار مختلف مواد مخدر است که اثرات جدی بر جوامع آنھا   يکی ديگر از انواع،ھروئين. می فھمند) PCBs(شود

ا  پرو و بوليوی ب، کلمبيا، تايلند، افغانستان، مانند پاکستانئی مجدانه تالش نکند و اگر کشورھاامريکااگر . گذاشته است

 و کارگران خواھان بھبود اجتماعی سختگيرانه ، دانشجويان،ھمان صورتی که با دھقانانه قاچاقچيان مواد مخدر ب

  . يک جنگ بين المللی موفق عليه مواد مخدر امکانپذير نيست،برخورد می کنند، رفتار نکنند

ر و قاچاقچيان مواد مخدر در جنگ زيرا استفاده از مواد مخد.  معطوف به جنگ عليه مواد مخدرنيستامريکاسياست 

 سابق که ثابت کردند در یھمانند نازی ھا. باشد  اجتماعی در خانه و خارج از کشور میکنترولوری برای تابدی امپرا

در کنار ) که بعضی از آنھا با سازمانھای فاشيستی ارتباط دارند( قاچاقچيان مواد مخدر ،جنگ عليه کمونيست مفيد ھستند

در سياستھای ) Jonathan Marshall(و جاناتان مارشال) Peter Dale Scott(پيتر ديل اسکات. تندھس) CIA(سيا

منابع اطالعاتی  «،»که سيا شبکه ھای بين المللی مواد مخدر را فعال سازد برای اين «،نويسند می) ١٩٩١(کوکائين

يک «اين، چيزی کمتر از . »ر می اندازد ومنابع مالی غيرمستقيم عمليات جھان سوم خود را از کا،مھم، اھرم سياسی

 رئيس جمھور ،شود  مبارزه با مواد مخدر صحبت زيادی میۀدر حالی که دربار. نيست»  کامل مسير سازمانیتغيير

 ۀ درصدی بودج١٢کاھش .  آژانس قانون فدرال برای مبارزه با جرايم سازمان يافته را کاھش دادۀريگان يک سوم بودج

 ٢١١ از جمله ،)DrugEnforcement Agency(  ایئی کارمند دی ا۴٣۴واد مخدر باعث اخراج آژانس مبارزه با م

کاھش شديد شمار کارکنان .  در نتيجه نظارت ھای ساحلی بر قاچاق تضعيف گرديد،گارد ساحلی کاھش يافت. مأمور شد

 و ئی درصد موارد جنا۶٠شی از  باعث کمبود وکال و در نتيجه، وزارت دادگستری مجبور به چشم پو،امريکادادستانی 

  .مواد مخدر گرديد
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» يک شياد« ريگان را ،محقق جرايم و جنايات سياست مواد مخدر) Dan Moldea( اينھا باعث شد که دان مولديا ۀھم

 ماھی ھای کوچک ،ما فقط دله دزدھا«  اظھار داشت که امريکا ۀ، عضو کنگر)Tom Lewis(و تام ليوز. توصيف کند

يک از کاھش ھزينه ھای ريگان را  ھيچ) پدر(دولت بوش» کنيم؟ چرا ما کله گنده ھا را دستگير نمی. نيمک را صيد می

با کاھش ) پدر( بوش،در واقع.  واقعی تنظيم نکردۀژی برای مبارزه با مواد مخدر يک مبارزيترميم نکرد و ھيچ سترات

 پيشنھادی ۀبودج « ،نتيجه گيری کند که) ١٩٨٩ ،تگس ا٢٧(ھمين تعداد کم مرزبانان، باعث شد که نيويورک تايمز

. »رزھا گرديددر م] مبارزه با مواد مخدر[ حتی باعث حضور کمرنگ مأمورين ١٩٩٠برای سال مالی ) پدر(بوش

  .کار قابل توجھی در جنگ با مواد مخدر انجام نداد  ھيچ،ن در عرصه ھای ديگر سياست عمومیھمچنين، دولت کلينت

چينی ھا   در پاسخ به درخواست ، ھا مقادير زيادی ترياک به چين بردندئیکه بريتانيا  زمانی،مدر اواسط قرن نوزدھ

 يک راه شيطانی مناسب برای ايجاد بازار جديد و کسب سود خوب از محصول توليد شده در يک کشور ،اين. نبود

 ۀجمعيت بالقوه زياد در يک مستعمردر حالی که تبليغ آرامش وار در ميان .  ھا بودئیبرای بريتانيا) ھند(مستعمره

جنگھای ترياک، در واقع، تالش چينی ھا برای مقاومت در برابر قاچاق مواد مخدر بود که از . کرد می) چين(ديگر

دانستند که  آنھا ھمچنين می. کافی نبود» فقط بگويند نه«دانستند که  چينی ھا می.  ھا حمايت شده بودئیطرف بريتانيا

 و اين -  بريتانيا تجارت مواد مخدر را قانونی کرده بود، دراصل،که  برای اين،راه حل نبود)  م–اک تري(قانونی کردن

احتياج به قبول تئوری توطئه نيست که متعجب شويم اگر سياستگزاران راستگرا ھمان نوع بازی را با . مشکل بود

 تبار در سالھای افريقائی ھای امريکائی ،التينسازمانھای اعتراضی جوامع . کنند  نمیامريکاقاچاق مواد مخدر با کشور

 رھبران آنھا کشته يا با اتھامات واھی زندانی ،ليس و مقامات فدرال نابود شدندوطور سيستماتيک توسط په  ب١٩۶٠

قاچاقچيان مواد مخدر بدون . کار شدنده  فروشندگان مواد مخدر برای قلع و قمع آن سازمانھا دست ب،بالفاصله. شدند

جای بسيج ه  ب،ساکنان داخلی شھرھای امروز. از طرف مقامات فدرال اجازه داشتند محموله را به کشور وارد کنندترس 

کنند  که استدالل می کسانی. کنند مشکالت نان و آب مورد نياز خود، عليه ھجوم مواد مخدر مبارره می و مبارزه برای 

 و ، قانونی استًک نمی کنند که مواد مخدر در حال حاضر عمالرا قانونی کنيم، در  مواد مخدر آنألۀکه برای حل مس

مواد مخدر با کمترين مخالفتی از طرف مجريان قانون و اغلب با ھمکاری فعال آنھا در جوامع توزيع . اين مشکل است

نی که در احتمال زياد عليه شھرونداه  در ليست حقوق بگيران مافيای مواد مخدر ھستند و بًليس ھا مکرراوپ. می شود

  .کنند تا عليه خود قاچاقچيان مواد مخدر کنند، عمل می برابر مواد مخدر مقاومت می

 ,William Buckley(بعضی از مفسران محافظه کار ھوادار قانونی کردن مواد مخدر، مانند ويليام باکلی جونيور   

Jr(،که خيلی گسترده است،  ن حال برای اين مواد مخدر جدی نيست و در عيألۀکنند که مس طور منتاقضی ادعا میه  ب

 اثرات ۀ دربار،کنند  صحبت میامريکائی که عليه پوسيدگی ارزشھای ،ادعای اين محافظه کاران.  استکنترولغيرقابل 

مندند که ببينند سکوت جوانان ه مراتب عالقه  آنھا بً،طبعا. رسند نظر میه طور عجيبی ضعيف به مخرب مواد مخدر ب

.  مردمی عليه توزيع مجدد منابع عمومی بسيج شوندۀثر ھجوم مواد مخدر بھتر از آن است که برای مبارزکم درآمد در ا

 ھمانگونه که ھمتايان نسل پيشين آنھا که به - انقالب صحبت نکنندۀدھند که جوانان شھرھا دربار آنھا ترجيح می

مواد به خودشان و   اما در عوض به تزريق -ندپيوست  و پلنگھای سياه ، جنگلبانان بلک استون،عضويت لردھای جوان

ھنگامی که رھبران خيايانی برای برقراری مصالحه بين گانگسترھا . ديگر مشغول شوند به تيراندازی به يک با اسلحه 

 آنھا با سرکوب فراقانونی سرکوب می ،کنند و انرژی خود را در مسير سياسی سازمان يافته صرف می کنند فعاليت می

 يکی از رھبران سابق ١٩٩۴در سال : يک مثال. [که آنھا در فعاليتھای باند معمولی رھا باشند سبت به زمانیشوند ن

 دالر ١٠به اتھام سرقت ) Dewayne Holmes( رھبر تقدير جامعه و رئيس مصلح ديووان ھولمز- باندھا در لس آنجلس
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. او ھفت سال در زندان ماند.  بود، زندانی شدھولمز شده از کسی که باعث اختالل در يک ديسکوی رقص متعلق به 

مبر  نو، زۀ مجل،»اتھام ساختگی متھم شده بنيانگذار باند آتش بس ب «،برای جزئيات مراجعه کنيد به کريستين پارنتی

دانستند و  را می  اينئیامپرياليستھای بريتانيا.  اجتماعی استکنترول مواد مخدر ابزار مھم سرکوب و  ].١٩٩٣

تا ) Harlem(از ھارلم . دانند را می ھمين صورت اينه  و کاخ سفيد نيز ب، سيا،ليسو پ،سان محافظه کارکارشنا

 مردم سرکش و ۀ امپراتوری از ھر دستگاھی که در چنگ خود دارد، برای تضعيف روحي،)Honduras(ھندوراس 

  .کند ايجاد اختالل در جامعه استفاده می

  

  :يادداشت

 در ٢٠١۶ اگست ۴به تاريخ » داليل ارزشمند"فصل ھفتم"امپرياليسم«مت ھفتم اين مقاله معنون به  به دنبال انتشار قس-١

فقط ھمين فصل را " نويدی"، در آغاز فکر نموديم، شايد ھمکار گرامی ما آقای "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتال 

 اگست به دست ما رسيد، متوجه شديم که ١٩ن به تاريخ انتخاب و ترجمه نموده اند، اما بعد ازاين که ترجمۀ فصل ھشتم آ

  . ترجمه دارنددردستتمام آن کتاب را " نويدی"قضيه طوری نبوده که ما فکر می کرديم، بلکه آقای 

وقتی قضيه را از خودشان استفسار نموده و خواستار قسمت ھای قبلی اين اثر گرانبھا گرديديم، ايشان لطف نموده قسمت 

  . نيز برای ما فرستادند، که شما قسمت اول بخش اول آن را از نظر گذشتانديدھای قبلی را

و متصديان آن ھيچ گاھی چنين تصميمی نداشته و آن را عار خود "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " ھرچند پورتال -٢

، بپردازند، باز ھم بگيرنددوش مسؤوليت نوشته ھايشان را به ندارند تا می دانند که به جواب عناصر جبونی که شھامت 

يکی از افرادی که سر در آخور، سايت استخبارات المان دارد، بر مواضع ضد  چون اطالع يافته ايم که در اين اواخر

 به زعم خودش "نسرين معروفی"امپرياليستی و ضد ارتجاعی متصدی و ھمکار شجاع پورتال خانم دپلوم انجنير 

 معرفی نموده است، ما به عوض جواب از جانب خود، مطالعۀ اين مقاله را که نويسنده اش انتقاداتی وارد و آن را کھنه

تقدان توصيه نموده، از نشھروند قبلۀ آمال تمام انقياد طلبان يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکاست، به ايشان و ساير م

حث علمی باشند، از زير چنبر سايت ًدر صورتی که واقعا عالقه مند به دامن زدن به يک ب: ايشان می خواھيم

تا ديده شود که چه کس و يا کسانی کھنه گرا و بی . استخبارات المان بيرون آمده، با ھويت اصلی شان وارد بحث شوند

خبر از تکامل جوامع بشری اند و چه کس و يا کسانی در زير نقاب نوآوری و مدرنيزم، جيره خواران امپرياليزم می 

  .باشند

به يادآوريست که نشر اين مقاله، نبايد بدان معنا تعبير گردد که ما با تمام تعاريفی که نويسنده از امپرياليزم می  الزم -٣

باال ترين "نچه را به نام امپرياليزم می شناسيم چيزی نيست به جز آدھد موافق ھستيم، چه ما را اعتقاد بر آن است که 

  ".مرحلۀ سرمايه داری

 AA-AAادارۀ پورتال

 
 
 
 

 


