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در امريكاي    زير پوشش آنCIA كه " امـدادي " نگاهي  گذرا به برخي از نهـاد هاي - ٨

  :التيـن عمل مي كــرد

         CIAاطالعاتي و تخريباتي اشتغال ، اقتصادي، هاي سياسيدر زير نام هاي مختلف در جهان به فعاليت 

  :  داده است "رنگ و رونقي"داشته  است  من جمله  با هويت  سازمان هاي ذيل كارو بارش را 

  . مي باشد  ] AID[ كه مربوط به ] OPS [ دفتر حفاظت عمومي-2

  ). شعبات پوششي  سازمان سيا يكي از ]  ( TSD [ بخش خدمات فني- 3

 كوبا  به سفارت كوبا در شهر ليما  حمله نموده و آنرا تصرف  - ي ضد  ئ گروه كوماندو1960 نومبر  18      در روز 

 در تبليغات به "پيرو" در " صد ها هزار دالر" در سفارت نشان مي دادند كه كوبا " ضبط شده"مدارك . كردند 

ن اين پول ها به سران اتحاديه ها ، جنبش  محصال.  ش كمونيستي  خرچ كرده بود طرفداري كوبا  و رشد جنب

تنها يك مشكل در مورد اين مداك وجود داشت ، آنها ساختگي بودند و توسط بخش . و سياسي داده شده بود  

ن  و اين ترفند تبليغاتي در مطبوعات امريكا التي.   جعل  گشته بودندسـياسازمان ] TSD[ خدمات فني 

 وال "روزنامة .  اياالت متحده  كارگر  افتاد  و سيلي از مقاالت كمونيستي  و ضد كوبائي در آنها پديدار شدند 

 در بيست كشور از مكسيكو گرفته  تا ارژنتين  "  از كوهي از مدارك خبر داد كه نشان مي داد "استريت ژورنال 

  نتيجة اين تبليغات و تصرف سفارت كوبا اين بود " است حملة سراسري كمونيست ها  نيم كره را در بر گرفته

موفق شد  به سيا   با دولت كوبا قطع رابطه نمود  و سازمان "پيرو" اسناد ، دولت " افشاي"كه چند روز پس از 

يكي از اهداف هميشگي سياست خارجه امريكا  در امريكاي التين  ؛ يعني قطع رابطه با كوبا  و سركوب نيرو 

  [ AID ]1-  سازمان توسعة بين المللي
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 "پيرو"خبر گزاري كوبا  به نام پرنسا التينا  نيز از فعاليت مطبوعاتي  در .    و دموكرات دست يابد هاي چپ

  .  كنترول مي گشت  " مستقيماً از مسكو "منع گشت زيرا به گفتة مقامات دولت پيرو گزارشات خبري كوبا  

  

    ]OPS   [ دفتر امنيت عمومي امريكا-4

تا سال  .  پوليس جهان سوم را در سراسر جهان  تعليم و آموزش داده است ميليونيك       اين دفتر  بيش از 

  .  آموزش ديده بوند  ]OPS[  پوليس گواتيماال توسط  اين دفترامريكائي ؛ يعني 30000 بيش از 1970

  

   ]IMF[ صندوق بين المللي پول - 5

 شان را ديكته مي نمايند تا تجارت خاجي       امپرياليست ها ازطريق اين صندوق سياست اقتصادي  مورد نظر

  .اين كشور ها را تحت كنترول  خود داشته باشند  

  : به اين سؤال  يك تن از طرفدران اين صندوق چنين جواب مي گويد  پول چيست؟بين الملليصندوق 

 در 1944يا صندوق نيز مشهور است، در جوالي IMF   صندوق بين المللي پول، كه بهةطرح اولي «       

همكاري اقتصادي  نهادن چهارچوب  طرح به دنبال بناة كشور مطرح كنند45 مطرح شد؛ برتن وودز كنفرانس

 30 ةركود بزرگ ده فاجعه آميزي كه منجر به دوران بودند كه در قالب آن از تكرار سياست هاي اقتصادي

 وظايف مشخصي براي اين سازمان  اين طرح اهداف وةطبق بند يك اساسنام. شده بود اجتناب كنند  ميالدي

  .نظر گرفته شد در

فقر، كمك به رشد  جلوگيري از به طور خالصه ، هدف اصلي تشكيل اين صندوق ارتقاي ميزان همكاري مالي،

راز ـيم تـتار تنظـي كه خواسئورهاـكش ي برايـهيالت مالـطح بين المللي و ايجاد تسـاقتصادي و بازار كار در س

 )Balance  -سيسأاز زمان ت .باشد مي ، هستند شان پرداخت)  ت IMF  تا به امروز تغييري در اهداف اين 

كه نظارت ، كمك تخصصي و مالي است همگام با رشد نياز و  اما نوع عملكرد آن. سازمان به وجود نيامده است

  .»  .كرده است تقاضاي كشورهاي عضو تغيير

   »" پول المللي صندوق بين" و "بانك جهاني" از  دوري آمريكاي التين« 

   ]2007ژوئن / لوموند ديپلماتيكاقتصاد جهان    [ : است تدوين حسين لطفي ترجمه وعنوان باال از  

يافته بر بانك جهاني تصميم به احداث   توسعه هاي  كشورةمريكاي التين با زير سؤال بردن سلطا كشور 6اخيراً   «      

و بانك توسعه براي  المللي پول صندوق بين ،بانك جهاني فاصله گرفتن هرچه بيشتر ازو با  كشورهاي جنوب گرفتند بانك

 .نددنبال احاطه بر مسائل مالي خويش هست مريكا بها ةكشورهاي قار

مريكاي التين تحت تأثير ا  درالمللي پول بانك جهاني و صندوق بين تاكنون، عملكرد 1950 ةهاي ده از سال

 سال از ديكتاتور 30 نزديك به  وودز هاي برتون نهاد. هاي سياست خارجي واشنگتن بوده است اولويت

  . ادامه داشت1979ال امر تا سقوط وي در س نيكاراگوئه، آناستازيو سوموزا حمايت كردند و اين
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نظامياني كه او را سرنگون كردند  در گواتماال آنها دولت مترقي ژاكوبو آربنز را تحريم و با سرعت تمام از باند

هاي دمكراتيكي كه دست به اصالحاتي در جهت كم  حكومت مريكاي التين آنها در كارا ةدر هم. حمايت نمودند

  .كردند خرابكاري ميزدند   مي هاي اجتماعي كردن نابرابري

المللي پول را  بين جمهوري جوساينو كوبيتزچك كه شرايط صندوق  با رئيس1958در برزيل از سال 

اصالحات ارضي و ملي كردن   خوئوا گوالرت را كه نپذيرفته بود به مخالف برخاستند و جانشين وي

  . اعالم كرده بود، تحريم كردند1965صنعت نفت را در سال 

و به همين . نمودند ، در حمايت از آنها شتاب1964 اپريل محض به قدرت رسيدن نظاميان در در عوض به

  .وارد عمل شدند  در شيلي پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده1973ترتيب در سپتمبر 

 ريل اپحمايت كرد و در ماه  از ژنرال ژرژ ويدالالمللي پول صندوق بين اين بار در آرژنتين 1976 چدر ماه مار

قتي كه از واولين نهادي بود كه خدماتش را به دولت م  همراه با اياالت متحده و اسپانياي خوزه ماريا آزنار،2002

  .وجود آمده بود پيشنهاد كرده جمهوري ونزوئال ب رئيس كودتا عليه هوگو چاوز،

 كردن كشورهاي در حال توسعه سياست مقروض

بين : هدايت كردند مريكاي التين را به سوي مقروض شدناعمد  به المللي پول بانك جهاني و صندوق بين

  . رسيدالرد  ميليارد178 به 16 از بدهي خارجي اين منطقه 1982 تا 1970هاي  سال

ي ئها استفاده كردند تا سياست  بدهكاري بيشترة نهاد از اسلح2ها، اين   پس از بروز بحران بدهي1982در سال 

سازي، گشايش  تغييرات ساختاري، خصوصي: كنند اشنگتن گنجانده شد، تحميلهاي و را كه بعدها در توافق

 ةهاي اجتماعي، افزايش نرخ بهر ها، كاهش هزينه ي سرمايهئجاه جاب اقتصاي، لغو كنترل بر مبادالت ارزي و

 ي كه در اين منطقه به شكل قرض سرازير شده بود تحت عنوانئها بدين ترتيب سرمايه  .محلي و غيره

  . » .گردند مي رداخت بدهي و يا فرار سرمايه به سوي كشورهاي صنعتي بازبازپ

         ] VB[ بـانـك جهــانــي - 6

 

  :        نويسنده اي  كوشيده تصوير بسيار انساني از اهداف بانك جهاني بدهد 

 بانك .اي تشكيل شده است  توسعهةسسؤمعمولي نيست بلكه از دو م اين بانك در واقع يك بانك    «

سسات نقشي متفاوت ؤهر دوي اين م .(IDA) المللي توسعه و كانون بين (IBRD) توسعه المللي ترميم و بين

مي ءفقر و بهبود سطح استانداردهاي زندگي، ايفا موريت بانك جهاني براي كاهشأولي حمايت كننده در م

مين أ ت بهره و هاي كم بهره، اعتبار بدون  كشورهاي درحال توسعه وام   برايهاي فوق مشتركاً  سازمان  .كنند

   .» .كند اعتبار مي

  :  چنين مي نويسد) ها فعاليت(  و در  بخش 
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اين . المللي نيستند باالي بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهاي بين كشورهاي كم درآمد دنيا به دليل نرخ « 

بدون بهره و  اعتبار، وام بانك جهانيسعه يافته، از هاي مستقيم از كشورهاي تو  ها و وام بر كمك كشورها، عالوه

 35اين كشورها . دهد خدمات اساسي را مي مين نيازهاي اوليه وأكنند كه به آنها توانايي ت كمك فني دريافت مي

يكي ديگر از خدمات اين سازمان؛  . سال قابل تمديد است10كه تا  ها وقت دارند   سال براي بازپرداخت وام40تا 

شود كه اين كشورها به جاي  اين امكان باعث مي. است  (HIPC) ن از بدهي كشورهاي فقير بسيار بدهكاركاست

  .آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه هاي رفاهي براي مردم نيازمند، كنند را صرف مسكن، بازپرداخت وام آن

 ةمين كنندأو بزرگترين ت قرار دادهس برنامه هاي خود أ حمايت از مبارزه عليه ايدز را در ربانك جهانيضمنا 

 هاي مبارزه با ايدز بيش از تعهدات فعلي اين بانك به سازمان .در دنياست) ايدز( HIVبودجه براي برنامه هاي 

  » .فريقاي جنوبي اختصاص داده شده استاباشد كه نيمي از آن تنها به  مي ميليارد دالر 3/1

 

  :     وه مي نمايد ها همچنان عال  )هـا روژهـپ( ودر بخش  

درميان . ستء احال توسعه توسط بانك جهاني در دست اجرا  پروژه در كشورهاي در1،800در حال حاضر  «

مين تسهيالت آموزشي براي دختران در أآگاهي در مورد ايدز در گينه، ت  ارتقاي سطح اين پروژه ها طرح

ك به بازسازي گجرات در هندوستان؛ به چشم كم  بازسازي تيمور شرقي پس از استقالل و بنگالدش، كمك به

اين ة  شعب100 كارشناس توسعه در 10000دفتر مركزي بانك جهاني در واشنگتن است و حدود   .خورد مي

 » .بانك در سراسر جهان مشغول به كارند

دست به " همشهري "سايت اين  بود جوابي كه يك  نويسندة  تحريف گرا و اغواگر از بانك جهاني  در     

را ، كه  وام ها و قروض به هر  - بازار آزاد - اين اصل اقتصاد سرمايه داري پيشرفته  . نشر سپرده است 

شكلي و هر عنواني  كه به كشور هاي عقب نگهداشته شده  پرداخته مي شود ، همراه با شرايطي بسيار 

كت در راستاي  رشد اسارتبار اقتصادي و سياسي و فرهنگيي مي باشد كه اين كشور ها را از حر

اقتصادي و سياسي باز داشته ، در واقع  به مثابه  سد مستحكمي  مانع رشد و  توسعة  اين كشور ها در 

گام نخست مي گردد  و ماهيت اين  صندوق ها و بانك ها و ساير مؤسسات اقتصادي را كه چون دولتي 

 دست دارند؛  مي خواهد با اين در درون دولت  عمل مي كنند و نبض اقتصادي اين كشور ها را در

  .  تحريف از انظار دور نگهدارد 

 كه در بارة شخصيت جنرال باتلر طارق علي        در پايان اين قسمت توجه خوانندة گرامي را به نوشتة 

 از - امريكائي نوشته و بخشي از سخنراني اين جنرال را  كه خيلي جالب بود و بازگو كنندة ماهيت امپرياليزم 

  : مي باشد ؛ در زير جلب مي نمايم - جنرال باتلربان يكي ازنگهبانان مقتدر و معروفش  ؛ يعني خود ز

 در بارة نقش " نبرد بنياد گرايان ، جنگهاي صليبي ، جهاد و مدرنيته  "    طارق علي در كتاب خود به نام 

نقل )  Smedley Butler (جنرال باتلر نام  امريكا و سياست  هاي امپرياليستي  آن از زبان شاهد بسيار  معتبري به

  : وي در اين كتاب ابتداء  در بارة شخصيت جنرال باتلر چنين مي نويسد . مي كند 
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يكي از مؤثرترين انتقادات از فاز اولية  بنياد نمودن امپراتوري اياالت متحده  از زبان يكي از خودي هاي آن   «      

او . كه ، حتا سرسخت ترين امريكا  دوستان نيز نمي توانند  او را رد نمايند يعني كسي كه آنقدر اعتبار دارد 

 جنرال داكالس مك آرتور از  واحد تفنگداران دريائي ارتش امريكا بود كه )1881-1940  (جنرال سميدلي باتلر

دوبار مدال افتخار وي .  از وي به نام يكي از بزرگترين جنرال هاي تاريخ امريكا نام برده است )  فاتح جاپان(

  ) War  as a Racket ( "  .جنگ يك كالهبرداري است " )جنرال باتلر(اولين كتاب او . دريافت كرده است 

اگر چه او حاضر بود از كشورش  .  او ديگر  طرفدار جنگ تهاجمي نبود . تيز اين كتاب بسيار  ساده بود . نام داشت 

. جنگ يك كالهبرداري است  ".   نخواهد شد " كالهبردار سرمايه داري "دفاع كند  اما ديگر هر گز تبديل به 

فقط گروه كوچكي از خودي ها مي دانند . كالهبرداري به نظر من چيزي است  كه اكثر مردم از آن آگاه نباشند  

   ." اين كار به خاطر منافع چند نفر و ضد منافع توده ها است.  كه جريان چه است 

 مي پردازد  كه 1933 از اين معرفي به نقل بخشي از يك سخنراني جنرال باتلر در سال پس طـارق علـي   

     .رؤوس ماهيت امپرياليستي  عملكرد اياالت متحده را مي شمرد

  

                                                                                              

  Smedley Butler            : مي گويدچنين جنرال اسمـدلي باتلـر

و حقه اي در كيسة كالهبرداري يافت نمي شود ) چالبازي(   هيچ كلكي«      

اين . از آن بي اطالع باشد ) مرامش وزارت دفاع امريكا مي باشد ] (military gang[كه باند نظامي 

لمپن ](  muscle-men[ گلفت ها ، گردن  ] Finger-men[ اتهام زنندگان به دشمن  خود (باند داراي 

براي طراحي آمادگي جنگ و ] brain[ براي نابود كردن دشمنان  خود و مغز متفكر ) هاي چاقوكش 

من ... است ) سرمايه داري(ناسيوناليست دو آتشه به نام كاپيتاليزم   ] Big Boss[ يك ارباب بزرگ 

 عالي رتبه  در خدمت سرماية كالن سال  را به عنوان يك گردن كلفت] 33[ بيشتر عمر خود  

]Big Business  [  خالصه من يك كالهبردار بودم ،  يك . و وال استريت  و بانك داران صرف كردم

در آن زمان من شك كرده بودم  كه يك گانگستر هستم  ؛ ولي  حاال .  گانگستر سرمايه داري 

ي كمپني هاي ميوة امريكائي   كمك كردم كشور هندوراس برا1903من در سال . مطمئن هستم 

 براي كمپني هاي نفتي امريكائي 1914در سال ... من كمك كردم مكزيك .  باشد " مناسبي"جاي 

من كمك كردم تا هائيتي  و كوبا براي نوچه هاي سيتي بانك امريكا جاي خوبي براي . امن باشد 

زي  به خاطر منفعت وال من كمك كردم تا نيم دوجين جمهوري هاي امريكا مرك. درآمد باشد 

لست كالهبرداري و گانگستربازي  طوالني .  مورد تجاوز قرار گيرند ]  بازار بورس و سهام[استريت  

 امن و پاك برادران برون براي بانك نيكاراگوئه 1909-1912من كمك كردم  در سالهاي . است 

دم تا منافع شكر امريكا حفظ   بردمنيكن نور معرفت را به جمهوري  1916من در سال . سازي شود 

بدون مزاحمت به ] راكفلرمتعلق به [  كمك كردم  كه كمپني نفت استاندرد اويل چينمن در . شود 

حال كه به آن روز ها فكر مي كنم  مي بينم  كه من مي توانستم چند درس .  كار خود ادامه  دهد 



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
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 كاري كه او مي توانست بكند ادارة بهترين. بدهم ] گانگستر افسانه اي امريكا  [ آل كاپونبه 

  ». مي كردم  كارسه قارهمن در .  بود سه منطقهعمليات گانگستري خود در 

اين  اعتراف بسيار پر اهميت ) مثل حامد كرزي و باند وطن فروشش(       اگر دست نشانده هاي امريكا 

 صد ها هزار انسان را بخوانند ، با و افشاگر بزرگترين و مقتدر ترين  نظامي امپرياليزم  امريكا و قاتل

  خود چه خواهند گفت ؟ 

   :مسلماً خواهند گفت 

  )☺(  »اية آن  مي نشينيم ـ ما به س ،ورده اندآباين جنگلي از توحش كه به وجود  «                          

      

  ادامه دارد                                                                                                                                     

  

  

  

  


