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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
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 Political  سياسی

  
 فينيان کانينگھام : نويسنده

  نويدی آمادور: برگردان از 
 ٢٠١۶ دسمبر ٢٠

  

   کورياۀگيری به شيوه پدر خوانده در شبه جزيرعمو سام و باج

  
 آسيای ۀمنطق:  اين ستکوريا ۀری در شبه جزيئًبھترين راه برای درک ظاھرا تکرار بی پروای خطر جنگ ھسته 

  . ستامريکا و اين جنايت کار مافيا   اداره می شودئیشرقی با يک محافظ باجگير مافيا

چرا؟ برای توجيه آن چيزی که در غير اين صورت به .  واشنگتن تداوم داردۀوسيله اين درگيری ناشی از واشنگتن و ب

ا پاسيفيک ديده شود، و به ويژه يک دستور کار تھاجمی جنايت کارانه  آسيرۀک در نيمامريکا ۀآسانی نظامی گری ظالمان

  . چين و روسيه–به سوی اھداف اصلی ژئوپوليتيک واشنگتن 

واشنگتن پس از پايان جنگ جھانی . شمال و جنوب نيست» دشمنی دولت ھای «ۀ اول دربارۀ در درجکوريادرگيری 

 و اين به ھمان گونه ای   جھانی تحميل کردۀ خود را بر صحنۀی، سلطدوم، جنايت کارانه با استفاده از نيروھای نظام

  .بوده است)  م– سال ٧١( سال گذشته ۶٨ست، که در ا

 دريافت نمود تا با تالش مداوم جھت تقويت آمادگی در ٢٠١۵ زرھی جنگی را در سال ۀ وسايل نقليامريکاارتش 

  . به روز رسانی شودکوريا ۀسراسر شبه جزير

  
  )برايان ويليس/ ارتش امريکا:تصوير(
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 از امريکابارھا به ما گفته اند که . نخير. اما شما با خواندن گاه به گاه رسانه ھای خبری غربی به حقيقت نمی رسيد

برای » بازدارنده ای« به عنوان امريکاحضور نظامی . می کند» حفاظت« خود ئی جنوبی و ديگر متحدان آسيایکوريا

 آدم خوبه است، در حالی که امريکادر اين ترسيم، . می کند» خدمت«، »شيطانی« شمالی یياکورجلوگيری از تجاوز 

  .کيم جونگ اون تجسم محور شرارت است.  شمالی تھديدی خبيث و معضلی برای رفاه و امنيت ھمگان استیکوريا

ًواقعا می توانند با جعل اين مانند بی بی سی، نيويورک تايمز و گاردين » با کيفيت«اين به اصطالح رسانه ھای خبری 

 به عنوان يک نيروی خيرخواه، شاھکاری عجيب و غريب از وارونگی واقعيت و امريکاوضعيت در به تصوير کشيدن 

 شمالی را به یکورياطور ضمنی ه  بئیطنز اين ست که چنين رسانه ھا. شوی مغزی ارائه دھند و ل ذھنی شستوکنتر

» برادر بزرگ« و مانند يک دولت   جا تفکر انتقادی و ابراز عقيده ممنوع استگونه ای جلوه می دھند، که در آن

 یکوريابا اين حال، اين رسانه ھا ھمان عادت انطباق ذھنی را نمايش می دھند که خودشان . استالينيستی مسخره کنند

  . بی اعتبار می سازندبا آنشمالی را 

 کورياسير تھديد و ضد تھديد ھفته ھای اخير جھت جنگ تمام عيار در ھمان گونه که در باال ذکر شد، تنھا راه درست تف

گانگستر به . شما می دانيد که چه می شود. ياد بياوريمه  کالسيک پدر خوانده را بئیلم مافيائی از فآن ست که صحنه ھا

 از باج دادن اگر ساکنان. خواستار وفاداری، احترام و باج است» در ازای حفاظت«محله ھای اطراف می رود و 

 می دھد که جرأت کرده اند ئیپيروی نکنند، بعد از آن ارباب ترتيب انجام باران خشونت خودشکوفا را بر روی آنھا

  .سخاوت مندانه او را رد کنند» حفاظت«

طور يک جانبه در سال ه  بکوريا ۀشبه جزير.  درست ھمين مقررات اعمال می گرددامريکا تحت قيمومت کوريادر 

 نمی توانست اين واقعيت را بپذيرد امريکاوسط واشنگتن به کشورھای شمال و جنوب تقسيم شد، برای اين که  ت١٩۴۵

اين احساس برابری طلبی .  در آن زمان به شدت ضدامپرياليست و خواھان دمکراسی سوسياليستی بودکورياکه جمعيت 

  . قبل و در طول جنگ جھانی دوم مقاومت کنندانیجاپی ھا کمک کرد تا در برابر امپرياليست ھای اشغالگرئکوريابه 

 و آسيا پاسيفيک، با پشتکاری قابل مالحظه کوريا خود بر ۀ برای اثبات سلطامريکادست آمده و مؤثر، ه طبق اطالعات ب

 شجاعانه جھت استقالل و دمکراسی به نمايش گذاشتند، کورياای در مجاورت کار کرد تا آن جنبش مردمی را که مردم 

 جنوبی موفق به یکوريا به عنوان حاکمان تازه تأسيس جاپانواشنگتن با نصب ھمکاران طرفدار .  شکست بکشاندبه

 در جنگی شرکت کرد که بنا به گفته ای امريکا.  آن فکر کنيدۀدربار.  و آسيا پاسيفيک شدکوريا خود بر ۀانجام اين سلط

 تبانی کوريا با ھمان نيروھای سياسی جھت شکست دمکراسی فاشيسم و امپرياليسم را شکست دھد، که تنھا بالفاصله

  .کند

 جھت امريکا از کل تالش ھای ئیانداختن بمب توسط واشنگتن بر روی شھرھای ھيروشيما و ناگاساکی تنھا جز

 نيز به دو کوريا و به اين دليل – پساجنگ در آسيا پاسيفيک در برابر اتحاد جماھير شوروی و چين بود ۀبرقراری سلط

  . جنگ کردند١٩۵٣-١٩۵٠کشور بيگانه تقسيم شد که بعد به ناگھان بين سال ھای 

 امريکای و بمب ھای آتش زای ناپالم ئ منطقه ۀ شمالی با بمباران ھای بی رويیکورياجنگی که در آن يک سوم جمعيت 

 امضاء شده ١٩۵٣ واشنگتن در سال ۀت جنگ که تحت ديکۀمتارک.  و ھرگز به طور رسمی پايان نيافت به کلی نابود شد

 شمالی برای يک پيمان صلح کامل بارھا یکوريابرای چندين دھه، تقاضای . است، از نظر فنی تنھا يک آتش بس است

به عبارت ديگر، واشنگتن حق امتياز ضمنی خود .  جنوبی رد شده استیکوريا ۀتوسط واشنگتن و کشور دست نشاند

 يک تھديد ۀو اين به منزل.  شمالی را در ھر زمانی که اراده کند، حفظ کرده استیورياک مردم ئیجھت بمباران ھوا

  .ھميشگی و يا يک سياست تروريسم دولتی توسط واشنگتن است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در طول جنگ . ی نيز وجود داردئ نه تنھا قطع نشده است، بلکه احتمال بمباران ھسته کوريا نسبت به مردم امريکاتھديد 

ی بر ئ با قابليت حمل بمب ھای ھسته ۵٢ – بمب افکن ھای ب ۀ به طور منظم با جنگندامريکا ئی، نيروی ھواکوريا

مردم روی زمين می توانستند ھواپيماھا را تشخيص دھند، اما نمی دانستند که .  پرواز می کردندکوريا ۀروی شبه جزير

 به سختی پس از پنج سال از بمباران ھسته –د؟ آيا می توانيد تروريسم اين پروازھا را تصور کني. نيت عملياتی چه بود

ی ھا را ئکوريا امريکا می گذشت، و در ھمان زمان ارتش امريکای و نابودی جمعيت ھيروشيما و ناگاساکی توسط ئ

  .مجبور کرده بود تا به عنوان تنھا راه فرار از کشتار جمعی توسط بمباران ھای معمولی در غارھا زندگی کنند 

 را به عنوان امريکاارگان ھای تبليغاتی غربی، بی شرمانه چيزی را اخبار می گويند که تروريسم دولتی با اين حال، 

  .ترسيم می کند» حفاظت«

 شمالی را نسبت به یکوريانقل کرد در حالی که پاسخ » کارشناس«نيويورک تايمز، برای مثال، از يک به اصطالح 

طور منظم يادآوری شوند که کشور ه  شمالی بايد بیکوريا مردم ۀتود« :  توضيح می داد، گفتامريکاآخرين تحريک 

االت خطرناک ؤست شروع به پرسيدن سادر غير اين صورت، آنھا ممکن . آنھا با دشمنان توطئه گر احاطه شده است

  ».سياسی بکنند

 می کند، و اين که ست که آن را ترويجا و نيويورک تايمز  شوی مغزی و آنچه خنده آور ست تفکر اين متخصص شست

 ۀ و چنانچه مردم جھان و رسانه ھا دربار– احاطه شده است امريکادر واقع توسط دشمن توطئه گر ) شمالی (یکوريا

 حق می دھد که برای شش امريکاچه کسی به : پرسيده می شود، مانند» االت خطرناک سياسیؤس«نديشند، ياين حقيقت ب

ی مستقر ئراه بيندازد و سالح ھای نابود کننده ھسته » مانور ھای نظامی «کوريا ۀدھه در درون و خارج شبه جزير

  سازد؟

رغم ضديت و جنگ طلبی مشخص شده در رسانه  علی.  آن ھستندۀ، شمال و جنوب، خواستار صلح و شايستکوريامردم 

. ی برای جنگ ندارند شمالی و جنوبی در واقع ھيچ اشتياقیکورياھای تبليغاتی غربی، اکثريت قريب به اتفاق مردم 

ل می شود، اما رضايت و موافقت عمومی در ميان وبرای دھه ھا جنگ تحميلی بر سرزمين مادری آنھا از خارج کنتر

» باج گيری برای حفاظت«ولی تا زمانی که واشنگتن به . ی ھای عادی صلح و يک راه حل دمکراتيک استئکوريا

  .دست بياورنده يط مناسب را بخود ادامه می دھد، آنھا نمی توانند اين شرا

به اين دليل که – خود را متوقف سازد ۀکاران خواھد، و نمی تواند رفتار جنايت نمیامريکاو، متأسفانه، دولت 

  . واشنگتن ھستندئی، تجاوز و تروريسم نشانه ھای رژيم مافيائیفرمانروا

  

  : نويسندهۀدربار

  
او کارشناس برجسته در .  متولد شده است١٩۶٣ندی ست که در سال ، در اصل اھل بلفاست، و ايرلمفينيان کانينگھا

ی که به خاطر انتقاد روزنامه نگاری خود در افشای نقض حقوق بشر ئنويسنده و منتقد رسانه . امور بين الملی ست
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او فارغ التحصيل کارشناسی ارشد در .  از بحرين اخراج شد٢٠١١ سال جونتوسط رژيم مورد حمايت غرب در 

 روزنامه نگاری را دنبال کند، به عنوان يک ويرايشگر علمی برای انجمن ۀ کشاورزی ست و قبل از آن که حرفایييمک

  .او ھمچنين خواننده است و اشعار مردمی نيز می سرايد.  کامبريج، در انگلستان کار می کردایيميکسلطنتی 

  :برگردانده شده از

  .٢٠١۶مبر  دس٧، ٩، صفحه ١٧۶٠ ۀگاردين، ارگان حزب کمونيست استراليا، شمار
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