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 15/06/2016                          محمد ناصر مستجاب

 از سانتیاگو تا کاراکس،
 واشنگتن مخفیدست پنهان و دسیسه های 

 2015جون  15لوموند دیپلوماتیک  ۀشمارآخرین 
 (1) : فرانک گودیشونویسنده

 
نظر آنانی را که به دسیسه فکر می کنند ، نشر شدهریخ أصفحات ت قسمت هایی ازکه بر  زیادی ۀشد کشفتوطئه های 

یژی و ستراتالتین ما را به تمایز میان  یمریکاو ا همتحدضالع بررسی روابط میان ا ترتیب با اینتأئید می کند.  
 .ندکمی دعوت ها  نفوذ و هنر برقراری موازنه نیرو و، توطئه

م در روزنامۀ نیویارک تایمز 1959سال اپریل  26در  (Herbert Matthews) تیو"اژورنالیست امریکایی "هیربرت م
موقعیت ما وخیم و اسفبار ای التین را در کنار خود نمی داشتیم، کنوشته بود: سؤالی مطرح می شود که اگر ما امری

و اگر به تولیدات و بازار های امریکای التین دسترسی نمی داشتیم بعید نبود که اضالع متحده به قدرت دومی  می بود
  جهان تنزیل می کرد. در

 محلاز این منطقه تصویر یک اضالع متحده همچنین به خاطر همین تشویش و نگرانی بود که  در آغاز قرن نزدهم
 خلوتی را تصور کرد که نه تنها آنرا باید به هر قیمتی باشد محافظت نماید بلکه فرمانبر خود سازد که ساخت.

 1823دغۀ همبستگی و نزدیکی را بهانه قرار داده  آرایش کردند: در سال در آغاز برای ایجاد این طرح تشویش و دغ
امریکا از امریکایی » میالدی پریزیدنت "جیمز مونروئه" امپریالیزم اروپایی را محکوم می کرد و اعالم میکرد که 

  ود.جنوبی تأمین نم اما بسیار زود، ارشادات او به وسایلی مبدل شد که تسلط امریکای شمالی را بر امریکای«. هاست
 

اضالع متحدۀ امریکا این نوع توسعه طلبی را گاهی با خشونت و زمانی با آرامی و بدون سر و صدا بر امریکای 
تعداد زیادی از روشنفکران متوجه دست اندازی  و ه استکه تأریخ این قاره رابه نوعی شکل داد هالتین وارد نمود

دول  به تزلزل انداخته است. را  های واشینگتن را در عقب همه واقعاتی می بینند که دولت های مترقی آن منطقه 
امریکای التین در راه جست و جوی دلیل مشکالت داخلی خویش بدون هیچ امتناع و خود داری از منابع ذخیرۀ ضد 

احساسات  (2وزه مارتی" )ژ"قارۀ ستفاده کرده اند گه بعضاً با تئوری توطئه آغشته بوده است. البته در امپریالیزم ا
ز ا( از آسمان نیامده است: این نفرت و بیزاری ریشه در بیش از یکصد و پنجاه سال مداخالتی دارد 3ضد "یانکی" )

وجود ندارد و هر یک مظهر تصمیم سلطه جویی اضالع متحده بر  قبیل کودتا ها و توطئه ها که در واقعیت آن شکی
 امریکای التین را نشان میدهد.

  میالدی، مردم مکسیکو شاهد بودند که نیمی از پیکر خاک شان را به  1848تا  1846در خالل سال های
 مفاد همسایۀ شمالی شان از دست دادند. 

                                                           

جریدۀ معروف و مؤرخ و عضو هیأت تحریر ( Franck Gaudichaudاین مضمون "فرانک گودیشو" ) نویسنده،  -1
  باشد.می  لوموند دیپلوماتیکمعتبر 

اسم بنیانگذار حزب انقالبی کیوبا است که یکی از قهرمانان استقالل  1895 – 1853( José Martí)"ژوزِه مارتی"  -2
 ی التین می باشد.اامریک

اصطالحی است که مخالفین امریکایی ها برای امریکایی ها استعمال می کنند. و جنبۀ تحقیر امیز  (Yankee"یانکی" ) -3
 دارد. و  خوار و زبون شمردن
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  به مداخله در امریکای  مریکایی بیست و شش مرتبهمیالدی عساکر ا 1934تا  1898بعداً در سال های
 مرکزی دست زدند. 

 ،آنها رؤسای جمهور را سقوط داده با اشخاص دیگر تعویض نمودند 

  میالدی "کیوبا" و "پورتوریکو" را زیر قیمومیت خود درآوردند، 1898در سال 

 " کولومبیا" تحت کنترول خویش گرفتند،در همین سال کانال بین دو اقیانوس را در "پاناما" ایالت قبلی 
 

سسات مؤآنگاه اضالع متحدۀ امریکا به مرحلۀ امپریالیزم نظامی قدم گذاشت و با اشغال منابع طبیعی این سرزمین ها 
میالدی بنیانگذاری شد  1899را بنیان گذاشت. "یوتایتد فروتع کمپنی" که در سال « دیپلوماسی دالر»و دستگاه های 
  باشد. از آنجمله می

باید از فکر تقرر یک تبعۀ امریکایی به مقام ریاست جمهوری مکسیک صرف نظرنمائیم، زیرا بدون نتیجه به طرف »
 یک جنگ تازه می کشاند. جاگزینی این نظر زمان بیشتری را ایجاب می کند. برای

میالدی "رابرت  1924ماند. در سال اما وینرین وسائل امپریالیستی واشینگتن لزوماً به بساط یک اسلحه فروشی نمی 
رسیدن  ( چنین نظر میداد که: 4النسینگ" وزیر امور خارجۀ امریکا در زمان ریاست جمهوری پریزیدنت ویلسون)

و شیوۀ زندگی، ارزش ها، و به این هدف باید ما پوهنتون های خود را برای جوانان بلند پروار مکسیکی بگشائیم 
سی خود را به آنها بیاموزیم )...( تنها در این صورت است که پس از گذشت چند سال، همچنین احترام به تبار سیا

این جوانان بر مسند مقام های مهمی چون ریاست جمهوری تکیه خواهند زد. آنگاه بدون آنکه اضالع متحده ضرورت 
به انجام همان کاری که  به کوچکترین مصرف و فیر گلوله ای داشته باشد، آنها بهتر از ما و به شیوۀ پر شور تر

 (5«)خواهان آنیم برخواهند خاست.
بدین گونه پوهنتون ها را افتتاح نمودند بدون آنکه عساکر خود را به سبب فقدان کار عاطل و باطل بگذارند. در سال 

 کتاتورمیالدی در "نیکاراگوا" جنگ آوران قوای دریایی گارد ملی را پدید آوردند و "اناستازیو سوموزا" دی 1927
 آتی را بر صدر آن نشاندند.

موج حرکات انقالبی "کیوبا" بنا نهاد. « امنیت ملی»با آغاز جنگ سرد، واشینگتن تدریس تازه ای را موسوم به 
" و ایمان آزادی بخش مذهبی، امتهان کولمبیا(، توسعۀ چریکی های مارکسیستی مشخصاً در "سلوادور" و "1959)

( مسیر 1979(، یا قیام "ساندینیستی" در "نیکاراگوا" )1973 – 1970"گذار مردم "چیلی" به طرف سوسیالیزم" )
مرتبه مورد سوء قصد  638جنگ صلیبی اضالع متحده را در برابر کمونیزم تعیین می کرد. )"فیدل کاسترو" گویا 

 بوده است(
سازمان »َسَندی که اکنون از طبقه بندی ِسری بودن خارج شده اند، فاش می کنند که سی. آی. ای. چنانچه هزاران 

ضالع متحده آشکارا آماده وزارت دفاع ا« پنتاگون»میالدی تشکیل شد و  1947مرکزی اطالعات امریکا که در سال 
 شده بود که دست به هر کاری بزند: 

  ،کارزار های رسانه ای به مقصد برهم زدن ثبات کشور ها 

 های مخالفین،  تأمین مصارف و فاینانس فعالیت 

  ،فشردن شاه رگ اقتصاد 

  ،رخنه کردن در قوای مسلح 

  پشتیبانی از گروه های شبه نظامی ضد انقالبو. 
 

اضالع متحدۀ امریکا از کودتا های مختلف در امریکای التین فعاالنه پشتیبانی می کرد که این منطقه را به آتش و 
م، "ارجنتاین" 1973م، "چیلی" در سال 1964میالدی، "برازیل" در سال  1954خون کشیدند. مثل "گواتیماال" در سال 

                                                           

  

تا سال امریکا را  1913پریزیدنت وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا بوده که از سال  -4
 1921اداره نموده است

5-  James D. Cockcroft: Mexico’s Revolution. Then and Now, Monthly Review Press, New 
York, 2010. 
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م، در جمهوری "دومینیکن" 1961زدند. مثال در "کیوبا" م، و غیره. یا به تجاوز نظامی دست می 197666در سال 
مرتیه مورد سوء قصد واقع  638م تنها آقای "فیدل کاسترو" 2000تا  1959م و غیره. در سال های 1965در سال 

شده است. زهر دادن، در سیگارش و کمرۀ عکاسی وی آالت جاسوسی جا دادن، برای تخیل دستگاه های ِسری نمی 
  ین نمود.توان حدی تعی

از طرف دیگر اضالع متحدۀ امریکا به صد ها صاحب منصبان امریکای التین را در مکاتب عسکری قارۀ امریکا 
 تحت تعلیم و تربیه می گرفت. 

 

امریکا مأموران خاص و وسائل خاصی را مانند دستگاه های مخابراتی، رهنمای تحقیقی و غیره را در خدمت عملیات 
م ایجاد گردید، مجموعه های تباری )فراملیتی( از دیکتاتوری 1975ال این عملیات که در س گذاشته بود."کوندرو" 

 (6های امریکای جنوبی به وجود آورد که هخدف آن به دام انداختن، شکنجه و اعدام مخالفان در سراسر جهان بود.)
 

جمهور کشور چیلی نمونه بارزی در ( برعلیه "سلوادور النده" رئیس 1974- 1969اقدام دولت "ریچارد نیکسون" )
آغاز  1970این زمینه می باشد. حتی قبل از آنکه رهبران سوسیالیست آن کشور وظائف خود را در روز سوم نومبر 

نمایند، سی. آی. ای.، سفارت مریکا و "هنری کیسینجر" وزیر امور خارجه، شبکۀ وسیعی از عملیات مخفی را برای 
و ، از جمله "روبرته راه انداخته بودند. از برج اکتوبر، سی. آی. ای. با نظامیان کودتاچیسقوط آنها از مسند قدرت ب

ویو" تماس گرفته بود. همزمان با آن اقدامات بین المللی به منظور تحریم اقتصادی و خرابکاری، مثالً )تأمین مصارف 
کرد. باالخره محافظه کار ترین رهبران م( به اوضاع کمک می 1972مالی، و اعتصابات دریوران در ماه اکتوبر 

  "دیموکراسی مسیحی" و راستگرایان چیلی، همانند مطبوعات مخالفان از پشتیبانی سخاوتمندانه ای برخوردار گردیدند.
به اساس گزارش مجلس مشرانو جرگۀ اضالع متحده، سی. آی. ای. جهت کمک مالی به "ایل مرکوریو" روزنامۀ 

( آقای "ادواردو 7هم تبلیغاتی علیه "النده" یک ملیون و پنجصد هزار دالر مصرف نموده بود.)اصلی مملکت و کانال م
 اوگوستین" مالک آن وقت و امروز این نشریه در جملۀ همکاران قبلی سی. آی. ای. می باشد.

 

روش  مرکزی و عبور امریکای جنوبی به طرف دیموکراسی، اضالع متحدهبا ختم جنگ های داخلی در امریکای 
( و اوج گیری دیموکراسی 8« )اجماع واشینگتن»م ارتقاء و ترویج 1990خود را عوض نمود. در سال های دهۀ 

های نئو لیبیرال در منطقه به اضالع متحده امکان آنرا میداد که از طریق دفاع از بازار، تسلط خود را بر جا گذارد. 
احیۀ تجارت آزاد قارۀ امریکا را در میان گذاشت. چند سال م رئیس جمهور "ویلیام کلینتون" تشکیل ن1994در سال 

هدف ما تضمین یکه تازی و »"کولین پاول" وزیر امور خارجۀ اضالع متحده از نیت کشورش پرده برداشت: بعد 
( 9سروری تأسیسات اضالع متحده در پهنایی است که از "قطب شمال" تا "انتارتیک" در قطب جنوب توسعه یابد.)

دایش دولت های ترقیخواه در نه سرپیچی توده ها از سیاست های خود را به حساب آورده بود و نه پیاما واشینگتن 
م این کشور ها پیشنهاد واشینگتن برای ایجاد ناحیۀ تجارت آزاد در قارۀ امریکا را رد 2005ولی در سال  را. منطقه

ر اضالع متحده سرعت گرفت و این کشور ها اضالع متحده نمودند. و پیوستن کشور های منطقه به یکدیگر به ضر
م و سپس جامعۀ کشور 2008را از گردهآیی های خویش دور نگه داشتند. اتحاد ملت های امریکای جنوبی در سال 

 م پدید آمد.2010های امریکای التین در سال 

                                                           

6- John Dinges, Les Années Condor. Comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme 
sur trois continents, La Découverte, Paris, 2008. 

7- «Covert Action in Chile. 1963-1973 », Rapport Church, Sénat des Etats-Unis, Washington, DC, 1975 
 .ک مطالعه کنیدلوموند دیپلوماتی 2000 چ سال را در شماره ماه مار“« واشنگتن عاجما”آواتار »مقاله معاضه نعیم،  . -8

9- « Les dessous de l’ALCA (Zone de libre-échange des Amériques »), Alternatives Sud, vol. 10, no 
1, Centre tricontinental (Cetri), Louvain-la-Neuve (Belgique), 2003. 

10- . Jake Johnston, «What the Wikileaks cables say about Leopoldo López», Center for Economic 
and Policy Research, Washington, DC, 21 février 2014. 
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« امنیت ملی ستراتیِژی»ت. تذکاریه های ذشنگ [متحد عالضژی ایستراتاز برخی اصول بنیادی ]“ ک اوبامابار”آقای 
در موضوع  مخصوصاً مریکای التین، اکه  ساختمی ، خاطر نشان نوشته شده بود 201۵و سپس  2010که در 

اسر قاره، همچنان اولویتی برای ــ و کنترل نظامی سر "ونزوئال"تأمین انرژی ــ دلیل وسواس واشنگتن نسبت به 
ائی، بیموپیمان زوال ناپذیر کل به لطف هم متحده مشخصاً  عالض، ا2008متحده باقی خواهد ماند. از سال  عالضا

ه کترونیکی نصب کردجنوب( گشوده و سیستم های مراقبت ال ارکان حربپایگاه های نظامی جدیدی را )تحت نظارت 
ر سال د "الی اسپایکمنونیک"ندیشند که می الیمی به منطقه تع طرز العملهمچنان به  "پنتاگون"است. متخصصان 

مریکای مرکزی اکارائیب و  ییک، حوزه دریایس، منطقه نفوذ مستقیم که مکطرفیک  از(: 7بود ) ایجاد کرده 19۴2
ین(، که انتجرایلی و چزیل، ابرخاصتاً مریکای جنوبی )اکشورهای بزرگ  دیگرطرف را در برمی گیرد؛ و از 

است از اتحاد آنها جلوگیری کرد. به این منظور، ترویج موافتنامه های داد و ستد آزاد را باالخره موثرتر از  مقتضی
نزدیکی جستن  .(را در همین شماره بخوانید“ سراب تجارت آزاد”به اشکال مستقیم تر مداخله می انگارند )مقاله  تمایل
متحده در منطقه که در عین حال بازار جدیدی  عالضفزاینده ابا هدف شکستن انزوای  ،"هاوانا"و  "واشنگتن"اخیر 

 در همین چشم انداز جای دارد.  را به روی این کشور می گشاید نیز
 

ده، و با جنبش های مقاومت اجتماعی چندی دست به گریبان است، یمتحده که همچنان به سمت آسیا روی گردان عالضا
 .دیپلوماسی استفاده می کند تا همچنان دست باال را داشته باشداز  مریکای چند قطبی،اروی قاره  رویا

 

ر ب می شوند، اساساً  تصورزده  مریکای التین که در کشور شمالی قاره عوامانبرد علیه دولت های  بدینگونه، اکنون
 توسعۀاز طریق رسانه های خصوصی و نیز افکار عمومی « ورز دادن»نفوذ، یعنی قدرت نرم تکیه دارد:  ۀحرب

 دریافت« موکراسییحمایت از د»ر برای لادها میلیون نه که ساال مؤسساتیشبکه ای از سازمان های غیر دولتی و 
دیوسدادو ”گذشته آقای  چمار 12اروپای شرقی الهام بخش آنهاست. روز  «انقالب های رنگی»می دارند، و الگوی 

ودیعه ملی برای ”رئیس بنیاد “ میریم کورنبلیت”ال، به نکوهش نقش خانم یزویون ولسی جرگۀ، رئیس “کابلو
 .حمایت می کند“ اوگو چاوز”مخالفان را تأمین و از اتحادیه ها و انجمن های ضد مرام  مخارجبرآمد که “ موکراسیید
الف و گزافی  ،روی آورده« غصب قدرت به دست نهادها»و به  رها نمودهمتحده کودتاهای نظامی را  عالضا

ملی برای  ۀودیع”گزارش داده بود که بنیاد “ رک تایمزانیوی” ۀ، روزنامم1997 چمار 31؟ باید دید. روز بولیواری
 انجام می داد، آشکارا به سرانجامطی ده ها پنهانی “ . آی. ای.سی”آنچه را که »پا داشته اند تا را بر“ موکراسیید

غاز متحده از آ عالضاخته نشان داده اند که ار سمنتش“ ویکی لیکس”اسنادی که شبکه اینترنتی «. مطلوب برساند
، م2013در سال . (10)الئی او حمایت مالی می کرده ینزوی، از مخالفان وم1998در سال “ اوگو چاوز”زمامداری 

متحده برای توسعه  عالضا مؤسسات”خود، راه هرگونه همکاری با ، به سهم “اکواتور”رئیس جمهور “ رافائل کورئا”
را که « مستقل»ن سازمان همتای بولیویائی وی نیز ای“ اوو مورالس”را بسته؛ و در همان حال  (USAID) “بین المللی

 .از کشور بیرون انداخته است« توطئه می چیند»علیه وی  تصور میکرد
“ چاوز”ت نکشیده؛ کودتا علیه ها از روش های گذشته خود دس متحده آنقدر عالضبا اینهمه، وزارت امور خارجه ا

غصب قدرت »، (م2012“ )ایپاراگو”، سپس (م2009“ )هندوراس”در ت. ، گواه بارزی بر آن اسم2002ریل اپدر 
در این روش، با . (11)نخست از الطاف جرگه ساالران محلی و سپس واشنگتن برخوردار گردید« طریق نهادها از
 نتخاباموکراتیک یکه گرچه به شیوه ای د بخشی از نمایندگان پارلمان های ملی به عزل رهبرانی می کوشند کاریهم

دانست؟ فرق میان  قوا ۀش را توطئه یا هنر برقراری موازن. آیا باید این روپندارندسر ساز می  شده اند اما آنها را درد
 … نزدیک باشددو شاید  این
 

                                                           

 

11- Cf. Maurice Lemoine, Les Enfants cachés du général Pinochet, Don Quichotte, Paris, 2015. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :حکایات راستین در پوشش لواهای عاریتی
 معمول بود، مخفیانه به راه می را که در قرن بیستم نسبتاً «( عوضیتابلو های »)یا « عملیات تحت لوائی دروغین»

را در  ی از آنیبه اینگونه عملیات، که نمونه ها . اشارهنشان دهندول آنها ؤختند تا دشمن هدف گرفته ای را مساندا
 :زیاد می بینیم پندارانآورده ایم، در گفتار دسیسه  ذیل

 18 خود تدارک دیده بودند. قصدی متهم کردند که وء ها را به ارتکاب س ییانی ها، چینااپج م1931سپتامبر
 کرد“ امنچوری”تسخیر  ۀدر یادها مانده است، بهان“« موکدن” ۀحادث»ن این ماجرا را که به نام ااپج امپراتور

  به آتش کشیده شد. زمامداران  «ولسی جرکۀ المان»، “رایشتاک” م1933 یوررف 28به  27نیمه شب
تا آزادی های فردی را معلق سازند. آیا  بردند بهره حادثهستی را متهم کردند و از این جوان کمونی ،“نازی”

بودند؟ آیا به سادگی ساخته دست خود  ۀأموریت داده بودند؟ آیا وی را آلم مجری این حریقخود آنها به 
به  انان ناشناخته مانده است، امگوشه های تاریکی از این رویداد همچ برآید؟  حریقذاشته بودند تا به انجام گ

 .ها در این حادثه چندان تردیدی روا داشت “نازی”ولیت ؤنظر نمی آید که بتوان در مس
 11  ۀقصد علیه دفاتر اتحادی وء، دو س“نقاب” افراطی ذست راست هایدر پاریس، گروه  م1937سپتامبر 

آنها  ۀشود. اما تحقیقات، خیلی زود، حیلانجام داد، به این امید که اتهام آن به کمونیست ها بسته  فرمایان کار
 .را آشکار ساخت

 19۵3به دست سازمان ایران را  صدراعظممحمد مصدق  سقوط، انگلستان نظام سلطنتیمتحده و  عالضا م
و «(. آژاکس»آنرا تأمین کردند )عملیات  مصارف، سازمان دادند و  “. آی. ای.سی”مرکزی اطالعات 

نها متهم سازند و ثبات کشور را تا کمونیست ها را به کارگذاری آ زدندی دست یبه بمب گذاری ها مشخصاً 
 هم زنندرب
 بمب در  دستگاه های سّری اسرائیل به امید متهم کردن ناسیونالیست های مصر، چندین م19۵۴ جوالی

 «(سوزانا»)عملیات  جابجا کردندمتحده در قاهره و سکندریه  عالضو ا هساختمان های متعلق به برتانی
 2  را صحنه سازی و ویتنام شمالی را به انجام آن متهم  بحریمتحده حمله ای  عالضا م19۶۴ آگست ۴تا

هنگ ساخته بود، مریکا همااوزیر دفاع “ رابرت مک نامارا”که را “« تونکن”حوادث خلیج »ساخت. این 
 .جنگ ویتنام کردند آغازبهانه 

 
 پایان
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