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  CIA  انـازمـس                                          

    در ا مريكاي التـينCIA سازمان  ةاي از عملكرد هاي گذشت  پاره                 
  
  

   : مفصل در آمد مختصر بر موضوع-1

  
  

 به طور اخص افغانستان در ، واز آنجايي كه ترند گراف جنايات امپرياليزم امريكا در جهان بطور اعم 
بي دفاع ما،  دل قلم به دستان شدت و حدت  كشتار مردم  مظلوم و . روز تا روز اوج گرافيك خود را مي پيمايد 

 آن را  نعمات   خوانريزه خوران من جمله سايت هاي انترنتي  وابسته به امپرياليزم  و ،و رسانه هاي  مزد بگير
مدهش و   تا  به نحوي از انحا  اين جنايات داشته است ،وا و ترفند هايي ها به تالش را  آنان  ،به لرزه  در آورده

 توجيه  به اصطالح منطقي نموده آنرا  براي امر آرامش و باز سازي در افغانستان  ضرورت رافاجعه هاي انساني 
 " روز افزون آنرا  براي  د و ازدياو بي رحم امريكا و شركا، حضور نظاميان جنايت پيشه  ساخته دزمان وانمو

حساس جدان ور كي قلمي دارد و بر ه.  يك نياز اساسي و مبرم تلقي نمايند و القاعده "  تروريزم طالبيينابود
 حنجره  بران و درخشان خويش آور است تا با خنجر قلم  الزام،و انساني وآگاهي ازجنايات امپرياليسم وارتجاع 

    . به وقوع مي پيوندد ؛ بر مال سازد   و آنچه را واقعاًد گر امپرياليزم را بدرءتبليغات اغوا
 در  كنوني شرايط و رخداد هاي خون افشان كه است  رسالت تاريخي به تاسي از همين اصل مبارزاتي  و      
 با آنكه  [ قلم بزنم هول انگيز اين جنايات ي تا در راه افشاطلبد ي  فروتن و شكسته قلم  نيز  مي  از منكشور

و در اتفاق افتاده ، مي باشم  در زندان  پلچرخي  كه سال پيش28  وقايع و حوادثمصروف نوشتن دراين اواخر 
 در سطح آورده را رسوبات حافظه خسته ام و گفتني هاي  نشسته در تالشم  كه  تا چشم ديد ها ، شنيده ها

  از سالها پيش بدينسو من ، متوجه ياداشت ها و بريده هاي اخبار و نشراتي شدم كه . ] به تصوير بكشم  آنها را
بر  اي را ندهتكاندهسخت مطالب  "جهان سوم "ر امريكا دة وحشتناك و مخفي مانددر رابطه با  عملكرد هاي

 نه تنها تازگي  مطالب و اخبار كه براي  نسل جوان كشور دانستن آنبي كينه خود حفظ كرده اندروي سينة 
  .نيز خواهد بودو برانگيزاننده  آموزنده كهخواهد داشت  ؛ بل

 كه بطور "ديكتاتور ها  مدرسه  "حت عنوان عفيف  ت.        در اين نگاشته از اثر بسيار پر اهميت و مفصل  ب 
 ، فقط  با  سعي و تالش  است ، عمدتاً استفاده شده به چاپ رسيده 2002سال   شهروند ةمسلسل در نشري

 طوري  فشرده شده  كه -  با افزوده هاي چند –آميخته با خستگي مفرط و صرف وقت زياد ، بعضي متن  ها 
با اصل متن و مضمون ، و افزوده ها خوانايي )  عنوان هاي تازه انتخاب شده در زير( بدون تغييري در مفاهيم 

 كه در اصل پاتوغ بوده به " پاتوق"  مثل [درعوض برخي از واژه ها و كلمات  و اصطالحات ايراني . كامل دارد 
  "ه جاي  پت" ومعادل اصطالحي آن به دري "جائي كه در ساعتهاي معين عده اي در آنجا حاضر شوند"معني 

   . سعي شده  معادل دري آن  نوشته شود -  حتي الوسع -   براي فهم  بيشتر مطلب ]مي باشد
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 در امريكا " درسگاه  تحقيق و شكنجه "  يا " ديكتاتور ها ةمدرس "  تأملي  گذرا به - 2

  :التين 
 يكي اينكه  به خاطر  .وردار استامريكا از اهميت خاصي برخامپرياليزم          امريكاي التين از دو جهت  براي 

چنانچه وقايع و رخداد هاي زيادي از قبيل  بحران ( نزديكي جغرافيايي خود با امريكاي التين  دست خود را 
 و ده ها كودتاي خونين مثل كودتاي شيلي كه  ،كوبا  كه جهان را تا  نزديك پرتگاه  تقابل هسته اي  كشاند

 خانه خود هم " شف"در آن منطقه باز دانسته  وآنرا به اصطالح از ) ه شد منجر به سرنگوني سالوادور آلند
ديگر اينكه موقعيت حساس ژئوپوليتك وسرشار بودن آن . نزديكتر  پنداشته ، حويلي خانه خود تلقي مي نمايد 

ا مواد مورد  حاصلخيز از منابع  خام و فلزات  معدني ، ميوه ، چوب ، شكر ، نفت ، قهوه ، تنباكو و ده هةمنطق
و اين  سبب گرديده  كه بهره برداري از اين همه منابع به قيمت . ضرورت  صنايع امپرياليزم امريكا مي باشد 

ارزان وساير منابع بهره كشي از خلق هاي  نيروي كار خصوص بعد از اوايل قرن بيستم بازارها وه بسيار ارزان ، ب
 ،  مورد توجه خاص امپرياليزم " مرغ تخم طاليي "ز همين سبب اين ا. آنجا ، ابعاد بسيار وسيعي به خود بگيرد 

 مردمي داشتند ، بايد سرنگون مي شدند  ةدولت هايي كه در مقاطع معين زماني قسماً صبغ. امريكا قرار گرفت 
از همين سبب براي برقراري .  هاي نظامي  نصب مي گرديد  تايآنها دولت هاي دست نشانده با كودو به جاي 

)  در واقع  همين نظم نوين امروزي كه به خاطر آن افغانستان و اعراق  را به خاك و خون كشيده اند ( نظم  
 آموزش پرسنل  نظامي و  استخباراتي  كشور هاي امريكا جنوبي  روي دست گرفته ةونصب كرزي ها ، بايد پروژ

ديده  ؛ نظم و امنيت دلخواه براي استعمار مي شد ، تا بعد از كودتا هاي نظامي توسط اين صاحبمنصبان تعليم 
نو قايم مي گرديد كه  بانك داران بزرگ و صاحبان صنايع امريكا با دل جمع و خاطر بي غم بتوانند به بهره 

براي  پياده كردن طرح هاي دست داشته .  اين سرزمين ها  بپردازند ) غارت منابع وكسب ارزش اضافي ( كشي 
 ( " مدرسه كشور هاي امريكا ".  عمل قرار گرفت ة به منص،ر هاي تدارك ديده شده  آالت و ادوات و افزا،

School Of American  ( كه كشور پانامه مستعمره 1947كا در سال امري.   عرض وجود كرد 1947در سال 
 School Of  ( " مكتب قاتلين " ؛ " مكتب ديكتاتورها "نظامي آن بود ، اين مكتب را كه امروز  به نام  

Assassins (  مهد كودك  دسته هاي مرگ "و ")   Death  Savad’sNursery  ( معروف است ، در اين كشور

نفر از  صاحب منصبان و افسران   62000  عمر خود  اين مدرسه افزون بر   سال57در بيش از . بنياد  نمود 

  .  اطالعاتي داده است -اردوي  هاي  كشور هاي امريكا التين  را آموزش نظامي 
 سال اين مدرسه را  از خاك خود اخراج 37 رئيس جمهور وقت پانامه موفق شد ، پس از 1984      در سال 

  پس " .بزرگترين مركز ايجاد  عدم ثبات در امريكا التين مي باشد " :كه اين مدرسه وي اعالم داشت . نمايد 
به نام فورت بنينگ  در ايالت از اخراج اين مدرسه از پانامه ، مدرسه و آموزگارانش به پايگاه نظامي ارتش امريكا  

گزارش تحقيقاتي خود نقش  پس از اينكه سازمان ملل متحد در يك 1993در سال .  جيا  انتقال يافتند جور
از اين سبب به آن جنگ كثيف  )  [  Dirt War(  را در جنگ كثيف  " مدرسه ديكتاتور ها "كليدي  و اصلي 

مي گويند  كه  هدف از آن مقابله دو ارتش  با يكديگر نبوده بلكه دسته هاي مرگ عليه مردم عادي و غير 
 كرد ، اين مدرسه  اعالم كرد كه برنامه آموزشي خود را تغيير  افشا ال سالوادوركشور ]  نظامي  قرار دارند 

  .را شامل پروگرامهاي درسي آن خواهد نمود  خواهد داد و مضاميني در مورد حقوق بشر
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 كندي  ادوارد كندي ، اين مدرسه به خاطر فشار زياد افكار عمومي  امريكا  وپافشاري سناتور 2001     در سال 
 "اسم  جديد اين مدرسه نام اغوا كننده .   اعالم موجوديت نمود " برنامه جديد "ح  با نام جديد به اصطال

 20اين مدرسه ساالنه با بودجه  . مي باشد )  WHISC ( "انستيتوت همكاري هاي  امنيتي نميكره غربي 
اني كه از اين درميان لست كس. مي دهد ...  استخباراتي و–ميليون دالري خود  تا دو هزار نفر آموزش نظامي 

كا التين و كارائيب ديده  اكثريت  ديكتاتور ها و گروه كودتا گران نظامي كشور هاي امري ،مدرسه فارغ شده اند
حكومت نظامي ( ، لئوپولدگاتي بري ، روبرت ويوال ، ) پانامه ( عمر تريخو ، مانوئل نوريه گا ، : ؛ مثل ميشوند 
، روبرتو دابيسون ) بوليوي( ، هوگوبانزر سوارز) اكوادور( ، گيوم روديگز ) رو پ( ، خوان واالسكوآلوارادو ) ارژنتين 

  .واكثر افسران عضو شوراي  كودتاي  شيلي  ) سالخ ال سلوادور(

  

حفاظتي سرمايه هاي  ةتكامل يافته وبسيار پيچيد به مثابه يكي از نهاد هاي CIAسازمان  - 3

  :امپرياليستي 

  

، زماني كه اين استه سازمان سيا بر مبناي منافع سرمايه  انحصاري عيار گرديده عملكرد هاي مخفيان        
به خطر مواجه شد ، نخست  در جنگ ) به طور اخص ( منافع در كشور هاي جهان سومي و در افغانستان 

وسط ت.  نمود همستقيم و يا غير مستقيم مداخلة  به خاطر آزادي كشور شان  به گونمقاومت مردم  افغانستان
، جنگ خود ]مثل گلبدين و امثالهم [ دادن پولهاي هنگفت و سالح هاي مدرن به عوامل و جواسيس بومي اش 

 از طريق باند هاي اسالمي ساخته شده اش در - جوش مقاومت عليه  سوسيال امپرياليزم روسيه را مهار زده 
 از ا سمت و سوي آنررا به درازا كشاند و آن امپرياليستي اش  سوق داده  واهداف در بستر خواسته هاي- پاكستان 
 نابودي كفر و الحاد " جنگ مسلمانان به خاطرة تهي ساخت و  صبغاستقالل طلبانه وآزادي خواهانه اشمحتوي 
 -سياسي  –در پي آن تمامي زير بنا هاي اقتصادي . الق نمود طرا بدان  ا "متجاوز به اسالم عزيزشوروي 

 . و خون  برابرساختبه خاك   را با صد ها هزار انسان  اين سرزمين آفت زده ... و امنيتي – نظامي –اجتماعي 
 سركوب ةو در پي آن به بهان.  طالبان وحشي را بر كشورما حاكم  نمود ةآنگاه باند هاي از پيش ساخته شد

 وزارت دفاع كه اجنت نظامي( باند  وابسته شوراي نظار به شوروي و سرباندش  احمد شاه مسعود را تروريزم
ان متمادي   كه از سالي- به اشغال نظامي كشور ما باپرداخت صد ها هزار دالر سبز تطميع نموده )  شوروي بود 

 هزاران تن انسان اين مرز و بوم را با بمب و راكت و خمپاره و و .  ، پرداخت-داشت خيال تصرف آنرا در سر 
 بر شدت  اين كشت و كشتار افزوده نابود ساخت و هم اكنون   و آلودگي هاي اتميتوپ و اليزر و مواد كمياوي 

اما بسيار مرتجع و خاين به مردم و آزادي كشور را در ؛ قشر نازك . و هزاران تن ديگر را به قتل رسانده است 
 جنايت كاران پرچم و خلق ( قرار داده از طريق آنان " افغانستان  مليشورا ي" و "لويه جرگه"چنبر چيزي بنام 

كه از ساليان پيش در  -  كرزي همه چيز باخته را نشستن  .... ) و خاد و شوراي نظار و دوستمي و وحدتي و
مسجل ) اداره استعماري(  رياست جمهوري ةاريك بر -  بودداده  پرورش   اش سيا جاسوسي  سازمان دستگاه 

 آماده خدمت به سرمايه دستانِ ه  قلم بةو باتزريق خون سبز دالر در رگ هاي خشكيد.  ساخت" قانوني"و
  . امپرياليستي ،  آنان را وا داشت تا تجاوز آشكارش به افغانستان را خير مقدم گفته گل نثار قدوم اش نمايند  
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 در شيلي زماني كه سالوادور آلنده از طريق انتخابات به قدرت  امپرياليزم امريكا مثالً!بلي خواننده گرامي        
فورم هايي را به نفع مردم و به ضرر شركت آي  تي تي و امثالش در كشور خود پياده نمايد ، رسيد و خواست ري

 سياسي سرمايه امريكائي ؛ ة سطح  به نمايش گذاشت كه نمايند آنبراي سرنگوني آن  وقاحت و بي شرمي را تا
 كاري كنيد كه ":   توصيه  نمود كهدر شيلييعني نيكسون رئيس جمهور امريكا به عوامل تخريبكار خود 

ة اراگوا اين سبوتاژ و تخريب بگونو در نيك ). make the economy scream ( "اقتصاد  آنها به فرياد درآيد 
تخريب زير ساخت هاي آن كشور  با مين گذاري در بنادر تجارتي ، بمب گذاري در راه .  ديگر  صورت گرفت 

هاي مخابراتي و برخي  نهاد هاي دولتي و غيره صورت  و پايه "هاي برقيشن  ايست"هاي آهن ، بند برق و
ل و سنك و چوب و چونه و ـنه تنها  ِگ) اخوان جنايتكار (  زرخريدش توسط نوكران افغانستانگرفت ؛ اما در 

 به خارج انتقال داده شد ؛ بلكه  كشورو ماشين آالت فابريكه هاي  وآهن پوش ريگ و سمنت و آهن و آهن پاره 
 با بي حرمتي از قبر  اخوانيه هاي  پدران و مادران ما را نيز اين قوادان شرف باخته و بويناكاستخوان مرد

و اين بد ترين توهيني تاريخيي بود كه امپرياليزم جنايت . بيرون  كشيده براي فروش به پاكستان انتقال دادند 
تشريح نابودي تمامي زير ساخت  (شت  خود به مردم ما روا دا  خونين دهن بويناكپيشه امريكا از طريق نوكران

س گزاغ و زنبور وكر) .  حقوقي وفرهنگي و  نهاد هاي دولتي دراين نگاشته نمي گنجد و نظامي - هاي اقتصادي
بنا به دستور آمرين آن سازمان  به جان مردم ما ، به ناموس مردم با ) اخوان  ( CIAو شغال وروباه   و گفتار

؛ چنان غفيدند و جفيدند وچسپيدند  مامردم  ، به تمام داشته هاي فرهنگي و مادي ناموس ما، به منافع ملي ما
از ياد ببريم كه لحظه اي  هر گاه  ؛كناه بس بزرگي را مرتكب  خواهيم شد[  نگذاشتند  به جاكه چيزي از آن 

ي عامه را به اسعار قبل از اخوان رهزن  نوكران  بي ننگ  روس ؛ يعني خلق و پرچم و خاد چه مقدار  دارائي ها
ان روا داشتند ، ده ها شكنجه هاي وحشيانه اي كه در حق زنداني( خارجي تبديل كرده  از كشور خارج ساختند 

 آزاديخواه ما را از زندان بيرون كرده به طور دسته جمعي قتل عام كردند وجنايتي كه در جبهات هزارهموطن
كشور هاي خارجي ساختند و ريگستان ه دشت و كوه و صحرا وجنگ مرتكب شدند ، و مليون انساني را كه آوار

  ) ] .وطني را كه  به روس ها فروختند ؛ باشد به جايش 

  

 براي سرنگوني رژيم هاي ضد امپرياليستي در امريكا التين كدام اهدافي را CIA سازمان -4

     ؟  نشاني مي نمود

       

 با آنها تماس بر قرار  ،ي كامل كردهيبي و نظامي را  شناساابتدا گروه هاي دست راستي اعم از مذه         
  را ما شما ،هرگاه منافع اقتصادي و سياسي مارا هم در نظر بگيريد ": اين زمينه به توافق مي رسيد نموده ، بر 

وانيد  شما با فاميل هايتان مي ت ،روي كار مي آوريم و در صورتي كه تحت فشار و يا حمله مخالفين قرار بگيريد
دارايي هاي شما در كشور ما كامالً در امن و امنيت قرار داشته در صورت  عدم . روي ما و كشورما حساب كنيد 

جانبين كه بر سر . بعداً مثالهاي در زمينه ارائه ميدادند .  "وجود شما  اوالد تان صاحبان اصلي آن خواهد بود 
اب را به سالمتي همديگر سرمي كشيدند ، آنگاه نوبت به  كار خلق ها واختناق شان  جام هاي شرةتصاحب  ثمر

كارشناسان و حرفه اي هاي نظامي ، استخباراتي  ، جنگ رواني  و تبليغاتي عرض . پرورش و آموزش مي رسيد 
مثال در خود سفارت خانه هاي امريكا  گردهمĤيي ها زير ؛ وجود كرده در نقاط بسيار امن و دور از نظر مردم 
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هاي فرهنگي و كلتوري ، نمايشات فلم هاي تربيوي و مستند و داستاني ، كورسهاي لسان در پوشش دعوت 
قسماً در كليسا ها ؛ حتا در كشور هاي همجوار  . رفت؛ صورت مي گ... اوقات معينه ، برگزاري روز آزادي امريكا و

ده ميتود ها و طرق تازه كشف ش با امريكا ؛ آموزش الزمه را با آخرين " همكاري"افراد نشاني شده و داوطلب 
براندازي .  كردند؛ دريافت مي   وسازمان هاي سياسي تخريبي در ميان مردم اطالعات وشگرد هاي نوين  نفوذ

 كارمند  " شده از جانب سيا به افريقا و امريكاي التين  زير نامافراد تربيه . دولت مخالف امريكا آغاز مي شود 
 آله دست امريكا ة دفتر پناهندگان ملل متحد كه به مثاب1989سالهايدر[ ي شد    فرستاده م"دفتر ملل متحد 
مي فرستاد ...  و به افريقا  و امريكاي التين  و تربيه رايد برخي از ترجمان هاي افغان  دهلي جدعمل ميكرد ، در

شور مورد نظر در  بخصوص  عناصر نظامي ك ،ن بوميا همكار  كودتا مطرح بحث قرار گرفتهةنقشه و پروژ] . 
عمليات ، در راستاي رسيدن به  هدف از هيچ كاري نبايد .  پياده ساختن آن ابراز آمادگي مي نمودند ةزمين

نخست تبليغات زهر . حتا قطع سر هزاران كودك در برابر والدين  آنها  همه كار ها  مجاز است ؛. رويگردان بود 
در انتخابات به . حت  در رسانه هاي اجير شده بازتاب مي يافت آگين شروع مي شد ، دروغ هاي شاخدار با  صرا

صندوق قالبي  به جاي آن  گذاشته مي . صندوق راي خريده مي شد . قيمت ولو گزاف تقلب صورت مي گرفت  
 اشخاص با استفاده از ضعف هاي اخالقي و سياسي آنان  كه با آخرين آالت و دستاورد هاي تكنولوژيك .  شد 

شر كتب شايعه پردازي پخش ؛ حتا ن. تطميع و يا تهديد مي شدند , اطالعات  كسب شده ، ..آنان و در مورد 
 و از  ،مبارزان آگاه و با نفوذ در جامعه كه از اعتباري در ميان مردم بر خوردارند  ودروغ در باره سياستمداران

ني كه در  ارگانهاي آن دولت  پست هاي ويا سياستمدارا.  سرنگون شدن  جانبداري مي نمايند ةدولت  زير پروژ
و  وهمينطور خريداري خبرنگاران  ،خريداري مطبوعات و رسانه هاي طرفدار دولت. حساسي دارند 

  موافق دولت  و يا مخالف دولت به خصوص  نفوذ در درون سازمانهاي،سياستمداران صاحب نفوذ در جامعه 
و شخصيت هاي معتبر و خريداري شده و يا اشخاص سازمان هاي كمونيستي ، حزب سازي توسط افراد 

سازمان هاي اپوزسيون و نهاد هاي مخالف دولت و اعضاي بلند پايه سنديكاها  ة  خريداري  افراد نخب. ناشناس 
دست زدن به . هاي زنان  و اقسام تشكيالت صنفي ن ها،  سازمانو اتحاديه هاي كارگري  و استادان پوهنتو

ي مسايل ديني و امل خريداري شده و نفوذي هاي خودي ، ايجاد شور و غوغا روي برختظاهرات از طريق عو
كشاندن آن به تظاهرات دسته جمعي ، زندان سازي  شخصي ، آدم ربايي شخصي ، شكنجه مذهبي و سياسي و 

 اشخاص  و ياو قتل اشخاص ربوده شده و انداختن جسد آنان به محل كار و يا خانه كارمندان عالي رتبه دولتي
 ؛ تهديد به كشتن و يا ربودن اعضاي اناث فاميل آناني كه  در صدد خنثي سازي شايعه و تبليغات مورد نظر

  . دروغين ايادي امريكا در ميان مردم  بودند 
 يك قدرت عظيم از جانب اين سعي و تالش از جانب يك نيروي مخرب و متشكل و منضبط  كه 

 و تحت قومانده  برايش بوده"قابل  اعتمادي" پشتوانه  از لحاظ  مادي و فني  براه  انداخته شده وامپرياليستي
 يك  ،متخصصين  واژگون سازي آن  در بستر پر خم و پيچ كودتا در حركت اند  ، سر انجام به پيروزي رسيده

 در آغازين .در رأس قدرت دولتي قرار مي گيرد )  در ايران  رضا شاهمثل ( يك ديكتاتور نظامي ، دست نشانده 
 قبالً سازمان روزهاي پيروزي كودتا ، سازمان سيا رمز و رموزحفاظت از ديكتاتوردست نشانده را به بخش امنيتي

 از تبليغاتي گرفته تا يورش هاي نظامي -  آموزش مي دهد و ميتود هاي مقابله با دشمنان دولت كودتا را يافته 
در شكل امريكايي آن آيت اهللا ( ديكتاتور نظامي  و يا مذهبي   به دستگاه امنيتي -به هر نقطه اي كه باشد  
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آموزش مي دهد  تا  با دشمنان استعمار )    امين در افغانستان -خميني در ايران و در شكل روسي آن  تره كي 
كه هدف از آن ايجاد و بر پايي يك حكومت واحد امپرياليستي بر سراسر جهاني مي ( نو و نظم نوين جهاني 

احزاب (  تمام مخالفين  از طريق  ترس از گرفتاري و زندان و تحقيق و شكنجه و حبس و اعدام ) باشد
كمونيست ، مدافعان آزادي و دموكراسي ، احزاب دموكرات ضد امپريايستي و خلق هاي كارد به استخوان 

ر منافع  همينطوان بزرگ  زمين دار و منافع امپرياليستي و سرمايه كمپرادوررحمانه  نموده  برخورد بي)رسيده 
؛  - كه با هر نوع دولتي سر سازش و همكاري مي داشته باشند  -نهاد هاي مذهبي هميشه دور نگهداشته شدة  

  .حفظ گردد 
 و آسيا  ي امريكاي التين وساير كشور هاعملكرد هاي سازمان سيا در  مشابه ،اين عملكرد ها در شيلي 

  در يكي از سخنراني هاي خود اعالم 1971  در سال  رئيس جمهور شيليسالوادور آلنده. بود است  افريقا  

ملتي كه  سازمان يافته ، داراي دسپلين و آگاه باشد  به همراه يك نيروي مسلح و پوليس   «: داشت 

وي در آخرين نطق خود از .   » درستكار و وفادار  بهترين  دفاع  براي يك حكومت مردمي و خلقي است

   :  گفت،است جمهوري شيلي كه زير بمباران طيارات  و تانك بر روي نوار ثبت كرده است درون قصر ري

آنها قدرتمند  هستند ، آنها مي توانند ما را خرد كنند  اما پروسه اجتماعي را  نمي توانند توسط  «

   . »تاريخ از آن ماست و مردم آنرا خواهند ساخت . يت و يا زور متوقف سازند جنا

...  يك بخش  ارتش شيلي به قومانده  1973 ستمبر 11 بعد از ظهر روز 2 بعد درساعت پنج ساعت

افراد آن به سرعت از پله هاي زينه باال رفته با . روبرتوگاردو به طبقه دو قصر رياست جمهوري نفوذ كرد 
. ساندند  قرار داده به قتل ر را مورد هدف كلوله هاي آتشينسالوادور آلندهماشيندار هاي خود شخص 

  . باين  شگرد در شيلي عملكرد و به نصب ديكتاتور پرداخت مامپرياليز
 از عهده اين نگاشته خارج بوده  كه بر شماري آن - از آنجايي كه زمان سازمان دادن كودتا ها بنابر داليلي 

ظريف دولت هاي  تقريبا سپري شده ، امپرياليزم امريكا با تجاوز آشكار بر كشورها  نمي خواهد با روپوش  - 
(  او در شرايط كنوني  عمدتاً به دولت دست نشانده .وابسته حضور اقتصادي نظامي اش را به نمايش بگذارد 

مانند .  نياز دارد  ،در شرايط حضور نظامي اش در كشور  اشغال شده ) " تا مدتي"آنهم بنا به گفته ي خودش 
   .)؟ ( ! در نقش رئيس جمهور افغانستان كرزي و نصب  اجنت آموزش ديده اش افغانستاناشغال 

كه در دوران جنگ سرد  طراح و يكي از مغز هاي متفكر اصلي   )   George Kennan(      جورج كنان

 60سياست  خارجي اياالت متحده امريكا در وزارت امور خارجه اين كشور بود ه است ،  با صراحت تمام در 

 در مورد حقوق بشر و غيره را زم و رومانيزمكا بايد هر گونه سانتي مانتالياعالم كرد كه امري ) 1948( سال قبل 

 وي در يكي از اسناد اصل و پايه اي  سياست خارجي آن .ز منافع خود صريحاً دفاع نمايد كنار گذاشته  و ا
  : در جهان سوم چنين مي نويسد  ،كشور  در جنگ سرد

  جمعيت  %3/6اما  فقط . هان را كنترول مي كنيم  ثروت و سرمايه ج %50ما در حدود  «         
در چنين  شرايطي ما هر كار كنيم  باز هم مورد حسادت و بيزاري سايرين  قرار . جهان را داريم 
وظيفه اصلي ما در اين دوران به وجود آوردن  ارتباطي است كه به ما اجازه دهند  اين .  خواهيم گرفت 

براي انجام .  بدون ضربه به امنيت ملي خود را حفظ نمائيم    )Disparity(موقعيت و برتري نامتعادل  
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را از خود دور نمائيم  ، ما بايد در ) احساسات و عواطف  ( زماينكار بايد هر گونه  توهم و سانتي مانتالي
 ما نبايد خود را گول بزنيم كه مي توانيم.  همه جا فقط بر روي  اهداف آني ملي خود متمركز شويم  

ما بايد از حرف ... امروزه اين تحمل را داشته باشيم  كه به دنبال خوبي براي جهان و ديگران  برويم 
اهداف غير واقعي مانند حقوق بشر وباالبردن  سطح زندگي و . زدن به طور مبهم   خود داري  كنيم 

ن روز  دور نيست كه ما آ. را كنار بگذاريم  )   توخي - دموكراتيزه كردن كشور ها ( دموكراتيزه كردن 
ر با شعار هاي ايده آليستي دست وهر چه كه كمت.  بايد به  طور صريح از زبان قدرت  سخن بگوئيم 

 ». پاي خود را  ببنديم ،  بيشتر به نفع ما خواهد بود و

  ادامه دارد                                                                                                      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


