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 مرد  راد:تهيه ، تدوين وپژوهش
 

 آمريکا شکارافراطيون شد؟  چگونه:تاريخ سخن ميگويد
 )ين و آخرقسمت شانزدهم(

  سيسه ومداخالت ، دلشکرکشي
  

  
  
  ما به جغرافی جان وسعت دنيا داديم    ا عبور از خط ويرانه مرز تو وطن ب

  تن آواره به تاريکی شب ها داديم       درناها بوديم و به يک سير بلند خيل
  م بر پر و بال بسی بار خطا می بردي    درين کوچ سياه نه همه وحشت جان بود 

  هم نه معلوم که ره سوی کجا می برديم     ه ديروز ز کف سوخته اينده و باز داد 
  دل شوريده در آن النه دلتنگ تو ماند       به همه جای جهان بال کشيديم ولی

  باز بر بال و پرسوخته مان رنگ تو ماند     رديم به صد بحر و به امواج زديم غوطه خو
  که بود مقصد پايانی ما در پس پشت      گاه شتيم به پرواز و از اين غم آمی گذ 

  وای از اين صبر گدازان به هرلحظه درشت       آن يار و دياران دمادم شده دور آه از
  ما ولی پا به سر قله هر سال زديم     يخت و شب خسته تن از راه بماند روز پر ر

  زديم در هوای تو برای تو پرو بال     ر جا که شديمهر چه کرديم ز بی تابی و ه
  که نپرسيم به سرآمده ات را از باد      از ياد تو غافل نگذشتيم و نشد يک دم 
  هر چه از هجر کشيديم در آنها فرياد     وه ها سنگ صبورند ولی می گويند ک 

  می رسانيم پيام نو به عشاق جهان     راييم سرودی که ز خون بال گرفت می س
 .گرديم به سوی تو همه مژده فشانباز     به يک روز يکی روز به زيبايی وصلتا  
  

بدنبال يک شورش همگانی در جمهوری دومينيکن ، اياالت متحده برای پنجمين بار در پنجاه و هشت سال گذشته ، به 
، وارد اين بائی ديگرئی ها و در واقع برای جلوگيری از پديد آمدن کوامريکاظاهر برای دفاع از جان ودارائی های 

را کمونيست ها بعهده گرفته  از اين موضوع که رهبری نيروهای انقالبی امريکاسترش واهمُه بدنبال گ. کشور شد 
امريکائی نيروهای .  نفر رسيد٢٠٠٠٠در اين جمهوری به ئی امريکا، در بيست وهشتم آوريل تعدادنيرو های باشند

 . جمهوری دومينيکن را در هم کوبيد، قيام مردمی زخمی١٧۴ کشته و۵٩به بهای 
ن جانسون، ليند. ، بدليل مغايرت با منافع کشورش مخالفت کرد از اينکه سفير يونان، با اساس طرح صلح قبرسبعد

لر های ا، ما اينهمه د اساسی و پارلمانت تان را قائيدمقانون" ، به وی هشدار داد و گفت رئيس جمهور وفت امريکا
 پارلمان ، وزير شما برای ما ، دم از دموکراسی ،، نخست به کشور شما سرازير ميکنيم آنوقتئی را امريکاخوب 

از طريق کارگزاران خود به کا " سيا " يک سال بعد . ، بدان که دولت اش ديری نخواهد پائيدوقانون اساسی ميزند ؟
پاپاندرو را که دولت " دست پخت سيا" يک کودتای نظامی ١٩۶٧بعد در . نستانتين کمک کرد که دولت را ساقط کند 

و برای شش . ، سر باز زده بود،دو روز قبل از انتخابات ساقط کردامريکا، و از حمايت منافع پيروزی داشتشانس 
ياسی به يک امر عادی تبديل کشتار وشکنجُه مخالفين س. سال بعد حکومت نظامی سرهنگان در يونان مستقر شد

، که در زمان اشغال ١٩۵٢از سال " سيا" جاسوس مزد بگير ( ، جورجيوس پاپادوپولوس  قدرتدر راس. گرديد
، انقالبيون ميهن پرست يت نازی های آلمانی در يونان بود، اين شخصنظامی يونان توسط نازيسم هيتلری ، رئيس امن
بال فاصله اعالم حکومت نظامی نمود وتمامی احزاب را تار و مار .) يونانی را شکار وبه جوخه های اعدام می سپرد

 سرانجام در سال امريکا.انقالبی چپگرا شکنجه وزندانی شدند٨٠٠٠م پاپادوپولوس بيش از در ماه نخست رژي. کرد
 . بود که به عمل خود مبنی بر حمايت وپشتيبانی از فاشيست های يونانی اعتراف کرد١٩٩٩
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ن اف جا" که با حمايت دولت  ،"ُ ژنرال انريکو، پرالتا آزورديا "، بعد ازگذشت سه سال، از حکومت دست نشانده
 مجددا به گواتماال لشکر امريکابدليل بقدرت رسيدن يک سياستمدار، با رای مردم ،ارتش .بقدرت رسيده بود" کندی 

، هشت رهبر سياسی اتحاديُه صنفی قدرت رسيدن اين بود که دستور دهداولين اقدام ژنرا ل پرا لتا، بعد از ب .کشی کرد
 )از روی اين رهبران عبور دادنده بودند کاميون های پر از سنگ را (را بقتل برسانند 

در نتيجه کشتی های حامل اسلحه ومهمات . را به حاکم مختار گواتماال تبديل کردامريکا" جوليو ، کيسر" رهبر جديد 
با تير بار های پنجاه ميلی متری و بمب های ناپالم " سيا" هواپيما های  . ئی به سوی گواتماال سرازير شدامريکا

 به تجهيز نيرو های پليس گواتماال پرداخت وبه بيش از امريکامستشاران نظامی .را بمباران می کردندروستا ها 
يک مقام .، شکنجه و گم وگور کردن را آموخت وش ها وتاکتيک های متنوع دستگيری پليس گواتماالئی ر٣٠٠٠٠

گرد و قربانيان هم  توسط ما انجام باگر شکنجه وکشتار"  با تمسخر خاطر نشان کرد که امريکاوزارت امور خارجُه 
 ! "، هيچ ايرادی ندارد کمونيست باشند

دستگير "  گوارا–چه " تدارک ورهبری ميشد، پارتيزان افسانه ای بوليوی " سيا" طی يک عمليات نظامی که توسط 
ی جلوکيری از  پيشنهاد کرده بود که وی جهت بازجوئی زنده نگهداشته شود ولی دولت بوليوی براامريکا. گرديد
 گوارا سی نه ساله بود ومرگش ميليون ها نفر در -چه. ، او را بقتل رساند است های بين المللی جهت آزادی ویدرخو

 .سراسر جهان را عزادار کرد
نيرو  .اولين جوخُه مرگ بسيار بد نام السالوادور را تاسيس کرد" سيا"با کمک و بودجُه "جوز آلبرتو مدرانو" ژنرال 

کمونيست ها از اين . ئی، جهت انهدام پناهگاه های کمونيست ها در خاک کامبوج وارد اين کشور شدندريکاامهای 
" سيا"در همان سال به کمک .ئی ها وويتنام جنوبی ها استفاده می کردندامريکاپايگاه ها جهت حمله به مواضع 
لون نول بر خالف سيهانوک تمام .يدبه قدرت رس" سيا"مرد دلخواه " لون نول " سيهانوک از قدرت سرنگون و

 .ئی ها بسيج کردامريکانيروهای کامبوجی را به نفع 
، ود وپانصد نفر کشته بر جای گذاشتتدارک ديده ب" سيا" ، يک کودتای خونين که امريکابا کمک نيروی هوائی 
جان تورس کسی .درا بقدرت رسان" هوگو بنزر"را سرنگون وژنرال " ، تورسجان"وليوی رئيس جمهورچپگرای ب

و ژنرال هوگو بنزر . بود که در دوران زمامداری اش، نفت و تعداد زيادی از کارخانجات بوليوی را ملی اعالم نمود
ئی ها آموزش ديده بودو رژيم اش در بکارگيری شکنجه وآزار برای ازبين بردن امريکاکسی بود که در مدرسُه 
، از سيزده فقره کودتا جان سالم بدر بردو در همين يکتاتوری اشهوگودر طول هفت سال د .چپگرايان شهرت داشت

 .  نفر را زندانی نمود١۵٠٠٠ نفر از مخالفين سياسی اش را بقتل رساند و ٢٠٠دوره ، 
، سالوادرآلنده رئيس امريکابعد از سه سال توطئه چينی ،عمليات زير زمينی وتحريم های اقتصادی شيلی توسط  

پينوشه ديکتاتوری را . شته و آگوستينوپينوشه بقدرت رسيد اين کشور در جريان يک کودتا کجمهورمردمی و برگزيدُه
در شيلی برقرار کرد ودر تمام دوران حکومت خود که با شکنجه، قتل،وسربه نيست شدن هزاران شيلييائی همراه بود 

 .امريکا برخورد بوداز حمايت همه جانبُه 
را تسليح و حمايت ) جبهُه ملی برای آزادی آنگوال ( ، سازمان فنال امريکا، در جريان يک جنگ داخلی در آنگوال 

که از طرف روس ها حمايت می شد، مبارزه ) نهضت مردمی برای آزادی آنگوال (تا بر عليه سازمان مپال .نمود
مشاوران . از زئير عمليات جتگی فنال را سازمان می داد و برايشان از طريق هوا مهمات می ريختامريکا.کند

وارد منطقه شدندتايک شبکُه مخفی برای رساندن سالح های جنگی به آفريقای جنوبی را " سيا" نظامی وما مورين 
 ممنوع امريکائی به آفريقای جنوبی توسط وزارت خارجُه امريکادر اين دوره فروش سالح های . ( سازمان دهند
 امريکا کنگره ١٩٧۶در سال . مورد نيازفنال را تامين نمايدکه آفريفای جنوبی در عوض سالح های . )اعالم شده بود

، اين بار از طرف موبوتو سه سه سه کو، ه آنگوال قطع کرد،ولی اين کمک هاارسال اسلحه ومهمات جنگی را ب
  نفر آنگوالئی جان خود را از دست دادند٣٠٠٠٠٠در طول اين دوره ، بيش از  .ديکتاتور زئير کماکان ادامه پيدا کرد

 . و بخش وسيعی از اين کشور ويران گرديد
 خاک گواتماال را ترک کردند و کمک های مالی و نظامی امريکادر دورُه رياست جمهوری جيمی کارتر نيروهای 

در اين دورُه ده .  به اين کشور قطع گرديد، بعد از آن اين کمک ها کما کان از طريق اسرائيل ادامه پيدا کردامريکا
 نفر از مردم ٢٠٠٠٠آموزش و دوره ديده بودند ، حدود " سيا " ای مرگ ونظاميانی که توسط ساله ، جوخه ه

سقوط کردو " آ ناستا سيوس سوموزا "  در نيکاراگوئه امريکاديکتاتور مورد حمايت  .گواتماال را بقتل رساندند
و ارائُه راه حل هائی برای از ساندنيست ها بخاطر اعالم رفورم ارضی . ساندنيست های مارکسيست بقدرت رسيد ند 

بين بردن فقر عمومی، مورد حمايت مردم قرار گرفتند، ولی بقايای گارد ملی و پليس مخفی بد نام سوموزا با حمايت 
 .، در طول دهُه هشتاد ، ادامه دادنده جنگ چريکی بر عليه ساندنيست هاب" سيا " 

 تمامی گروه هائی را که مايل به مبارزه بر عليه شوروی "سيا " ، شغال نظامی افغانستان توسط شورویبعد از ا
اين حمايت ها در خاتمه . را مسلح کرده وحمايت مالی نمود) مسلمانان واپسگرای اسالمی ( بودند ، از جمله مجاهدين 

 .به امر متشکل شدن طالبان و القاعده کمک موثری نمود
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ئی جهت عمليات برای امريکای حمل ونقل و هشت هليکوپتردر بيست وششم آوريل کارتر اجازه داد تا شش هواپيما
امريکائی اين عمليات بخاطر تصادم دو هليکوپتر . ئی در ايران ، مورد استفاده قرار گيردامريکانجات گروگان های 

 .، در حاشيُه کوير وکشته شدن هشت خدمُه آن ناکام مانددر شب
و از وی ) از مسيحی به مسيحی ( تر شکايت کرد با اين عنوان اسقف سانسالوادوربه پرزدنت کار" آسکر رومورو " 

)  آبيوسون -رابرتو( درخواست کرد که دست از حمايت جناح راست دولت السالوادور به رهبری ديکتاتور نظامی 
ولی در همين زمان رومورو بدستور رابرتو در يک مراسم عشا ربانی بقتل رسيدو بالفاصله در کشور . دست بردارد

از دولت رابرتو بر عليه مبارزان ضد " سيا . " طولی نکشيد که جنگ داخلی راه افتاد. ومت نظامی اعالم گرديدحک
و بعد به آموزش دادن . دولتی که اکثرا از دهقانان فقير بودند، با دادن کمک های نظامی و اطالعاتی حمايت کرد

 نفر السالوادوری در اين درگيری ها بقتل ۶٣٠٠٠ حدود ١٩٩٢تا سال . جوخه های مرگ السالوادور اقدام نمود 
 قرارگاههای چريکهای ضد دولتی السالوادور را در خاک هندوراس مستقر کرد، واز خاک اين کشور امريکا .رسيدند

 .جهت حمايت از جوخه های مرگ السالوادور استفاده نمود
دو جنگندُه ليبيائی را " نی متس" او هواپيمابر مستقر در نامريکا ١۴در نوزدهم آگست هواپيما های جنگندُه های اف

اين عمل بدنبال شليک يک موشک گرماجو توسط يکی از جنکنده های ليبيائی . بر فراز خليج سيدرا سرنگون کردند
اقدام به فروش اسلحه به ايران " سيا" ، ندنيست در السالوادور به چريکهای ضد ساامريکاجهت تداوم کمک های  .بود

" سيا. " سرائيل نموده و سود حاصله از اين معامالت را در اختيار چريکهای ضد ساندنيست قرار ميداداز طريق ا
، خرابکاری در اقط کردن دولت ، از طريق کارشکنیهمچنين اقدام به انتشار جزواتی نمود که در آن چون وچند س

دی وتحت فشار دادن بانک جهانی جهت کاهش  همچنين با تحريم اقتصاامريکا.امور اداری و توليد، شرح داده شده بود
 بدنبال ١٩٨٣در اکتبر  .وام به اين کشور، به تالش های خود جهت ساقط کردن دولت ساندنيست ها ادامه داد 

 اين جزيره را امريکا، نيروهای "موريس بيشاب " دا سرنگونی وکشته شدن رهبر محبوب وسوسياليست جزيرُه گرانا
) کشور های کريبين غربی اتحاديُه ( ری اين عمليات ظاهرا درخواست کمک فوری از جانب دليل ادا. اشغال کردند
ئی بوده امريکا، که برای جلوگيری از عکس العمل خشم آگين مردم و همچنين برای نجات جان دانشجويان بوده است

ير رژيم مدتها پيش توسط اظهارداشت که هم اين درخواست وهم خود تغي" باربدين " ولی بعد ها نخست وزير . است
ئی با مقاومت سخت نيروهای گرانادائی و امريکانظامی ١٢٠٠در اپتدای اشغال جزيره .  طرح ريزی شده بودامريکا

، مدافعان کم کم به مناطق کوهستانی  نفر٧٠٠٠ئی به امريکاواحدهای کوبائی قرار گرفتند، ولی با افزايش نيروهای 
 برسر کار آمد و اولين اقدامات اين دولت از بين بردن آزادی امريکارژيم طرفدار عقب نشينی کردند و سرانجام يک 

 گرانادائی جان خود را از ۴٩، و کوبائی٢٩امريکائی ،  ١٩ها و برقراری سانسور و خفقان بود در اين درگيری ها 
 .دست دادند

بعد از کودتا کمک .اتماال بقدرت رسيد حمايت ميشد، در گوامريکابا يک کودتا که از جانب " افرين ريوز مونت  " 
 به گواتماال افزايش يافت و ژنرال افرين حکومت نظامی اعالم نمود اين ژنرال که در مدرسُه امريکاهای مالی 

 نفر از بوميان اين کشور را قتل عام نمود و در ٢۶٠٠ئی ها دوره ديده بود، در شش ماه اول زمامداری اش امريکا
پرزيدنت ريگان بعد از بازديدی از اين .  دهکدُه بومی نشين را کامال ويران نمود۴٠٠ومت اش دورُه هفده ماهُه حک

 "ژنرال افرين خود را وقف آزادی و دموکراسی کرده است " کشور اعالم کرد 
 نفر ٢۴١ئی در لبنان انجام گرفت و در آن امريکابدنبال يک عمل انتحاری توسط حزب اهللا که بر عليه نيروهای 

مناطق مشکوک در " کندی " و "  اس -يو اس" ئی مستقر در دو ناو هواپيما بر امريکاجنگنده های . ه شدندکشت
ئی دستگير امريکائی مورد هدف قرار گرفته و يک خلبان امريکادر اين عمليات دو جنگندُه . سوريه را بمباران کردند

يکی از رهبران حزب اهللا لبنان اقدام نمايد ، لذا يک "  ؟ "دستور داد که بر عليه شيخ فدل اهللا " سيا "  ريگن به  .شد
در محلُه پر جمعيت شيعه نشين لبنان کار گذاشته شده بود " سيا " اتومبيل پر از مواد منفجره توسط يک مامور لبنانی 

د اين انفجار نزديک يک مسج. منفجرشد ودوساختمان هفت طبقه ، يک مسجد و يک سينما را با خاک يکسان کرد
شيخ از معرکه جان سالم بدر برد ولی هشتاد نفر از مردم . وهمزمان با برگزاری نماز جمعه شب صورت گرفت 

، جواز ترور سازمان خونين و نا موفق سبب شد که ريگاناين واقعُه . عادی و رهگذران جان خود را از دست دادند
، در آبهای بين المللی ئی ليبی ، با يک کشتی ديدبانیريا نفر از افراد نيروی د٣۵بعد از اينکه  .سيا را باطل کند 

 را امريکائی مورد حمله قرار گرفته وکشته شدند، سرهنگ قذافی خطاب به همه اعراب گفت که امريکاتوسط ناوگان 
متعاقب اين پيام بمبی در يک ديسکوی برلين غربی منفجر شد که در اثر آن .در سراسر جهان مورد حمله قرار دهند

باور عمومی بر اين بودکه اين بمب گذاری زير سر باند های قذافی .  نفر ديگر زخمی شدند٢٣٠ئی کشته و مريکاادو 
 نفر ۴٠ بعد از ده روز دست به حملُه تالفی جويانه زد و تريپولی را بمباران کرد که در اثر آن امريکاباشد، در نتيجه 

 .از جمله دختر خواندُه قذافی کشته شدند
 به فرانسه رفت د واليه ميليونها دالر به همراه برد و درپشت سرش فقير ترين کشور جهان امريکاهوائی جت نيروي 

کشوری که بيش از پنجاه درصد جمعيت اش بيکاروبيش از چهارپنجم جمعيت اش بی سواداست . را باقی گذاشت 
د يکتاتورد يگری را علم کند ولی سيا تال ش کرد تا  .کشوری که يک سوم کودکانش قبل از پنج سالگی می ميرند
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سرانجام سيا . ، اوضاع نا به آرام کشور را تا چهار سال د يگرادامه دادامريکامخالفت عمومی بر عليه دخالت مجد د 
برای ) که ظاهرا برای مبارزه با باند های کوکائين ،مسلح و تربيت اش کرده بود( ، سازمان اطالعات ملی هائيتی را

با دستگيری ، شکنجه و ترور ،در اين بيست ويک ماهی که دواليه را از .ومی مردم بکار گرفت سرکوبی قيام عم
کشور رانده بودند بمراتب تعداد بيشتری از مردم هائيتی بد ست مامورين دولتی کشته شدند تا دوران پانزده سالُه 

 ! حکومت دواليه 
ه و با به حريم آبهای ايران تجاوز کرد) اس وينسنس يو اس (ئی امريکا ناوهواپيمابر١٩٨٨در تاريخ سوم جوالی 

 را که به مقصد دبی در حال پرواز ۶۵۵، هواپيمای مسافربری ايران، پرواز شمارُه شليک دو موشک زمين به هوا
ئی ها بال فاصله برای الپوشانی کردن اين اشتباه فاجعه بار امريکا.  نفر مسافر وخد مه متالشی نمود٢٩٠بود، با 
 از تونل هوائی مخصوص پرواز های غير نظامی ۶۵۵هواپيمای " بطور مثال گفتند که ، . به دروغ شد ندمتوسل

ما در حال حمايت از کشتی ای بوديم که از طرف ليبی مورد حمله قرار " ، اينکه ) واقعيت نداشت " ( خارج شده بود 
هواپيمای " ، اينکه )واقعيت نداشت ( ، " المللی بوديمما در حريم آبهای بين " ، اينکه ) واقعيت نداشت " ( گرفته بود 

 به هشدار های ما اعتنائی ۶۵۵هواپيمای " اينکه ) واقعيت نداشت " (  به سمت پائين جهت گيری کرده بود ۶۵۵
ئی فراموش کرده بود که سويچ رادار را از کانال نظامی امريکابدليل اينکه يکی از سربازان ) واقعيت نداشت ( نکرد 

 قادر به شنيدن ۶۵۵به کانال غير نظامی تغيير دهد ، و در واقع اگر هشداری هم در کاربود ، کاپيتان رضائی خلبان 
بعد ها به خدمُه اين کشتی بخاطر اين کار قهرمانانه شان مدال عمليات جنگی اهدا شد، و به فرمانده شان .آن نبود 

و توانائی حفظ آرامش و اعتماد بنفس در زير آتش دشمن ، مدال کاپيتان لستينگ بخاطر اين دستآورد قهرمانانه اش 
بعد ها نيروی دريائی اعتراف کرد که حمله به هواپيمای مسافر بری . مخصوص از طرف نيروی دريائی اهدا شد

 ! عملی اشتباه بوده است 
رای عمليات کوير، که  هيجده کشور هم پيمان برای اج١٩٩١بعد از اشغال کويت توسط عراق ،در شانزدهم ژانويه 

اين حمالت نخست با بمباران هوائی .به تائيد سازمان ملل هم رسيده بود، بر عليه نيروهای عراق وارد عمليات شدند
در اين جنگ .وپرتاب موشک های کروز به مواضع عراقی ها شروع و بعد با حمالت نيروی زمينی ادامه پيدا کرد

انتقاد کرد که بسياری از کشته شدگان جزو جنايات " نيويورکر" د ها بع.  سرباز عراقی کشته شد١٠٠٠٠٠حدود 
 نفر از ١۶۶تنها . انجام گرفته است" بری مک کافری " که تحت مسوليت ژنرال . محسوب می شودامريکاجنگی 

عد از دو سال ب .نيروهای همپيمان کشته شد ند که اغلب آنها هم در اثر آتش اشتباهی نيرو های خودی بقتل رسيدند 
 - آر(  نفر هوتو ای کشته شدند، ارتش ميهن پرستان رواندا ٨٠٠٠٠٠راه افتاد وحدود ) رواندا ( نسل کشی ای که در

رهبری می شد، قسمت شرق زئير را ) الرنت کابيال ( با همدستی يک نيروی مخالف دولت زئير که توسط ) ای –پی 
گريخته و در اين مناطق پناه ) ١٩٩٠ – ١٩٩۴( نگ داخلی در نتيجه پناهندگان هوتوای که از ج.بتصرف درآوردند

ئی دوش بدوش ارتش ميهن پرستان امريکاسربازان : شاهدان عينی می گويند .گرفته بودند، متواری وبا کشته شدند
ولی اين . را انکار کرد امريکا هرگونه دخالت امريکاوزارت خارجُه .می جنگيدند) کانگوس ( رواندا ، در مناطق 

پاول کاگامه رئيس جمهور . قبل از اشغال ئئير آموزش جنگی داده است تائيد کرد)  ای– پی –آر (وع را که به موض
 .ئی است امريکادرجُه ژنرالی داشت ، آموزش ديدُه مدرسُه )  ای– پی –آر ( رواندا در زمان جنگ داخلی ، در 

 نفرو زخمی شد ن ٢٢۴ينيا و تانزانيا که باعث مرگ  در کامريکادر سفارتخانه های " القاعده " بعد از بمب گذاری 
پرزيد نت کلينتون دستور يک حملُه موشکی به يک کارخانه شيميائی در سودان را صادر .  نفر گرد يد۵٠٠٠بيش از 

در ادامُه همين عمليات ، .کلينتون ادعا داشت که اين کارخانه در جهت توليد سالحهای شيميائی فعاليت می کند. کرد
 نفر ٢٠ هفتاد و پنج موشک کروز به يک پايگاه آموزش تروريست در افغانستان شليک نمود که باعث مرگ يکاامر

بعد ها تائيد شد که کارخانُه بمباران شده در سودان نه تنها سازندُه سالحهای شيميائی نبود بلکه يک . غير نظامی گرديد
اين عمليات در بعداز ظهرهمان روزی که مانيکا لونيسکی . واحد شيميائی غير نظامی و در کنترات سازمان ملل بود 

  .ه عالی شهادت داده بود صورت گرفتبرای اثبات درغگوئی کلينتون در دادگا
 د و بلوک ١٩٩٩وقتيکه يوگسالوی در جنگ باارتش رهائی بخش کوسوواانعطافی از خود نشان نداد، در سال - 

 و متحد امريکا.د که اسلوبد ين ملوسويچ از پذ يرش آن سر باز زدشرق و غرب مشترکا طرح صلحی را آماده کرد ن
آنها با موشک های کروز ، تاسيسات نظامی و غير . ين اش جنگ را از طريق هوا ودريا عليه يوگسالوی اغاز کردند

.  کوبيد ند نظامی از جمله بيمارستان ها کليسا ها تاسيسات آب برق ، تلفن و همچنين سفارت چين در بلگراد را در هم
 نفر يوگسالويائی ٢٠٠٠اين عمليات در واقع جهت فلج کردن دولت ملوسويچ انجام می گرفت که باعث مرگ بيش از 

ئی به گروه های مخالف ملوسويچ ، اعتصابات و امريکا از جانب ديگر با تزريق دالر های امريکاهمچنين  .شد 
بعد از  .لوسويچ را مجبور به کناره گيری از قدرت نمودکه در نهايت م.تظاهرات سراسری آنان را وسعت بخشيد
احملُه القاعده به مرکز تجارت جهانی در نيو  به همراه امريکا نفر جان خود را از دست داد ند، ٣٠٠٠رک که در آن ي

سعود بعد از هفتاد وهشت روز نيرو های متحده با همکاری نيرو های احمد شاه م. متحد ين اش به افغانستان حمله کرد
 هفتُه اول ٩در .  تجهيز شده بود ند ، کابل وبيشتر نقاط کليد ی افغانستان را بتصرف در آورد ند امريکاکه توسط خود 

. سردمداران طالبان از قدرت ساقط وبه کوهها متواری شد ند.  افغانی جان خود را از د ست داد ند٣٨٠٠جنگ حد ود 
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بی آنکه در خارج از کابل ونقاط کوهستانی ، که تغييرات به .نتصاب شد حميد کارزار به رياست جمهوری افغانستان ا
دراين نقاط قدرت همچنان در چنگ صاحبان مزارع چند ين بيليون . کند ی انجام می گرفت به رسميت شناخته شود 

قبل از  در صد نسبت به دوران ٣۶٠٠که ميزان توليدات شان . دالری خشخاش ، توليد کنندگان هروئين باقی ماند
 .جنگ افزايش يافته است

 امريکااينک که .  بعد از جنگ جهانی دوم يا به عبارت ديگر عملکرد سازمان جاسوسی سيا امريکاسياست خارجی 
زند و باعث از  برد و سنگ حقوق بشر را به سينه می طلبانة خود را زير پرچم دموکراسی پيش می سياست توسعه

 .ها شده است اتخودبيخود شدن برخی بورژوا دموکر
دو کشور آلمان و جاپان از دو .  به رهبر بال منازع دنيای آزاد تبديل شدامريکا اياالت متحدة ١٩٤٥ا ز سال : ١٩٤٥

طلب به دو کشورتجاری تبديل شدند وميلياردها دالر بودجه طرح مارشال، اقتصاد ازهم پاشيده اروپا را  کشور جنگ
 سال بعد ٤٥ن يک مسئلة جدی مطرح شد و در همين راستا جنگ سرد برای تهديد شوروی به عنوا. بازسازی نمود
های جاسوسی و ضد جاسوسی،  ، بازیيرمستقيم، مسابقه برای تسخير فضادرگيری و جنگ های غ .ادامه پيدا کرد

هدف .... های اتمی، موازنه قدرت تخريب و  های المپيک، تقليل و ازدياد کالهک تشبثات ديپلماتيک، تحريم بازی
عمليات زيرزمينی ، کودتا، حمايت از تروريسم، دخا لت و !.متوقف کردن کمونيسم بود ، اما چگونه؟ اهميتي نداشت

هائی بودند که مورد توجه  طلبانه و ناسيوناليستی، همه وهمه از جمله تاکتيک های استقالل به انحراف کشاندن حرکت
  .قرار گرفتند

ی التين، در پانامه يک مدرسة امريکاای کردن ارتش کشورهای  زه و حرفه به منظور مدرنيامريکاارتش : ١٩٤٦
 دانشجوی اين مدرسه در رابطه با فنون براندازی، ٦٠٠٠٠از آن تاريخ تاکنون بيش از . ئی تاسيس کردامريکا

  . اند های مختلف آموزش ديده های مختلف شکنجه برای خدمت به ديکتاتور های روانی و روش تعليمات نظامی، جنگ
 و امريکا برای حفاظت از سفارت امريکاهمزمان با سقوط دو شهر منکينگ و شانگهای، نيروی دريايی  : ١٩٤٨

  .های فرستاده شدند يی به منکينگ و شانگامريکاهمچنين برای کمک به امر تخلية اتباع 
که توسط  ) ١٩٥٠وئن ژ٢٥(های کورياي شمالی  در جريان اشغال کورياي جنوبی بدست کمو نيست: ١٩٥٠-١٩٥٣

 درجه و تصرف سئو ل ظرف دو روز، ٣٨شوروی تجهيز شده بودند و پس راندن نيروهای جنوب تا پشت مدار 
سازمان ملل نو بنياد، برای اولين بار، با تشکيل نيروی نظامی، دستور تخلية .  ميليون کشته بر جای ماند٥/٢حدود 

 تنها يک منطقة استراتژيک محسوب امريکاا آن زمان کوريا برای ت. بدون قيد و شرط مناطق اشغالی را صادر کرد
خواست در برابر کمونيسم به سازش و مماشات متهم شود، به   که نمیامريکامی شد؛ ولی ترومن رييس جمهور 

 آنها را بر عهده داشت، از مناطق جنوب دست به حمله زد و نيروهای  همراه نيروهای سازمان ملل که فرماندهی
تا جايی که ارتش چين نيز وارد کارزار شد و جنگ کوريا به گره . اي شمالی را تا مرزهای چين عقب راندکوري

. ای، جنگ را خاتمه داد ، با توجه به امکان وقوع جنگ هستهامريکاآيزنهاور رييس جمهور .کوری تبديل گرديد 
  .د نفر مجروح بو٩٢١٣٤ نفر کشته و٣٦٩٤٠ در اين جنگ امريکاتلفات ارتش 

، نه تنها درخواست کمک هوشی مين، رهبر مقاومت امريکابذر جنگ ويتنام زمانی پاشيده شد که : ١٩٥٠ – ١٩٦٣
جانبداری » بائودای«ملی ويتنام برای رهايی از زير يوغ استعمار فرانسه را رد کرد، بلکه عمًال از رژيم امپراتور 

 وارد امريکا مشاوران نظامی نيروهای ويژة ١٩٥٠ در سال. ها متوسل شد نمود، درنتيجه هوشی مين به چينی
تا اواخر . ها نظارت کردند  توسط فرانسویامريکاهای ارسالی  سايگون شدند و از نزديک به نحوة استفاده از سالح

 هواپيماهای ويژة ١٩٥٣در آوريل . کرد  نصف کل هزينة جنگ فرانسه برعليه ويتنام را تامين میامريکا١٩٥٠سال 
طولی نکشيد که اين کمک ها الئوس . ها نمودند  وع به تخلية تانک و ديگر تجهيزات سنگين برای فرانسویشر» سيا«

ويتنام جنوبی شدند و های ويژه وارد  ، برای آموزشامريکا اولين مشاوران نظامی ١٩٥٥در سال . را هم در بر گرفت
 به مقدار چهل امريکاعالوه بر اين . دوش به دوش نيروهای ويتنام جنوبی در جنگ بر عليه شمال وارد جنگ شدند

فرمانده » دونگ ون مينه« ژنرا ل ١٩٦٣در نوامبر . ميليون دالرتجهيزات نظامی به ارتش ويتنام جنوبی تحويل داد
 که در امريکاجان اف کندی رييس جمهور . نخست وزير، کودتا کرد» دينه ديمنگو «نيروهای ويتنام جنوبی بر عليه 

از اين .  دستور داد که ازکودتا حمايت کنندامريکاکرد، اين بار به ارتش و سفير  حمايت می» نگو دينه ديم«گذشته از 
  .د و ويتنام شمالی تبديل شامريکامقطع به بعد، جنگ ديگر نه جنگ دو ويتنام بلکه به جنگ 

مدت زيادی از تهديد دآتر مصدق مبنی بر ملی کردن نفت در ايران نگذشته بود که دولتش طي : ١٩٥٣ -١٩٧٩
طراحی شده و به تاييد آيزنهاور رسيده بود، سرنگون شد و زمام امور به ديکتاتوری » سيا«کودتای نظامی که توسط 

ازمان پليس مخفی شاه، ساواک، را به وجود  سيا و سرويس جاسوسي انگليس، س١٩٥٧در سال . پهلوی سپرده شد
های جامعة ايرانی نفوذ کرد و در عين حال، از جاسوسی در بين  طولی نکشيد که ساواک در تمامی عرصه. آوردند 

از همان آغاز پانزده هزار عضو ساواک اختيار کامل داشتند که هر کسی را . دانشجويان مقيم خارج نيز غافل نماند 
ادارة ويژة «ای بنام  شاه شخصًا در يکی از قصرهايش، اداره. رسيد، دستگيرو زندانی کنند ان میمشکوک به نظرش

دستگاه ساواک، به دليل سرکوب مخالفين شاه مورد تنفر .های ساواک تشکيل داده بود  جهت کنترل فعاليت» اطالعات
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که سيا برعليه يک کشور خارجی به انجام يی بود امريکابازگشت شاه به قدرت، اولين کودتای موفق . عموم مردم بود
  . مخفی نگه داشته شد امريکارساند و از افکار عمومی 

 توسط مردم به رياست جمهوری ١٩٤٤جاکوبوآربنز، رييس جمهوری مردمی گواتماال که بعد از کودتای : ١٩٥٤
شد،  نهاور حمايت میبرگزيده شده بود، طی يک کودتای دست راستی که توسط سيا رهبری و از سوي دولت آيز

به دنبال اين کودتا، مخالفان دست راستی به رهبری کارلوس کاستلو که توسط سيا آموزش وتعليم ديده . سقوط کرد
اقدامات مردمی جاکوبو وی را با عمده ترين زميندار گواتماال يعني شرآت يونايتد .بودند، قدرت را به دست گرفتند 

های ساحلی آتالنتيک را برای صدور موز تصاحب کرده بود،  هكتار از زمين ٥٥٠٠٠شرکتی که . فروت در انداخت
ترين بندر کشور را در  ی مرکزی و مهمامريکاالمللی  آهن بين ترين شرکت حمل و نقل کشور بود و راه صاحب بزرگ
زگرداند، ماليات های ضبط شدة يونايتد فروت را به آن با کاستلو بعد از به قدرت رسيدن، تمامی زمين. اختيار داشت

گزاران خارجی را لغو کرد، مخفی بودن رأی را در انتخابات ملغی نمود، و هزاران منتقد و  بر سود وسهام سرمايه
 و برادرش آلن داالس، رييس امريکاجان فاستر داالس، وزير امور خارجة  .مخالف سياسی را دستگير و زندانی کرد

  .د فروت بودند گزاران شرکت يونايت سيا از جمله سرمايه
جمهور اندونزيا، سرانجام اقدام به تاسيس مراکز  ها کمک مالی به مخالفين سوکارنو، رييس سيا بعد از سال:  ١٩٥٧

 نيروهای مخالف سوکارنو را در سوماترا امريکاهای  زيردريايی. فرماندهي و آموزش در جنوب غربی آسيا نمود
با شروع جنگ، وابستة نظامی مالزيا در . رايشان تجهيزات نظامی ريخت از هوا بامريکاپياده کرد و نيروی هوايی 

کردند  های جنگی شرکت مي سيا در بمباران هدف .، کلنل آلکس کاويالرانگ به مهرة دلخواه سيا تبديل شد امريکا
ليسا بودند براي مثال هواپيماهای سيا يک بازار عمومی را بمباران کردند و صدها نفر از مسيحيانی را که عازم ک

يی آن را دستگير و به امريکايی را سرنگون و پيلوت امريکانيروهای اندونزيا با موفقيت يکی از هواپيماهای . کشتند
المللی ، برای آنها رسوايی به بار آورد و باعث شد  ها، نزد افكار بين يیامريکادخالت . مدت چهار سال زندانی کردند

  . سوکارنو بر دارد  دست از حمايت مخالفين امريکاکه 
دار بر عليه الئوس   هواپيماهای غيرنظامی سيا دست به يک سری حمالت دنباله١٩٥٧در سال :  ١٩٥٧- ١٩٧٤
بر عليه » همونگ«های   مايلی وينتيان در حمايت از چريک٤٠اين حمالت از شانزده پايگاه بالگرد واقع در . زدند

  . و ويتنام انجاميد امريکار ادامه به تدريج به جنگ ها د اين درگيری. گرفت انجام می» پتت الئو«
 فرانسيسکو پاپادوک دواليه رييس جمهور هائيتی شد و سپس خود را رييس جمهور مادام ١٩٥٧در سال :  ١٩٥٩

 که جهت حمايت از رژيم دواليه وارد هائيتی شده امريکا، نيروهای اعزامی ١٩٥٩در سال .العمر اين آشور ناميد 
تا زمان مرگ دواليه . اواخر همان سال قيام عمومی مردم ها ئيتی را بر عليه اين ديکتاتور سرکوب کردندبودند، در 

شدند و به شمشير مسلح بودند، دهها هزار نفر از  ناميده می» تاتان« نيروهای امنيتی ويژة وی که ١٩٧١در سال 
  .مردم هائيتی را کشتند وهزاران نفر را شکنجه نمودند 

سيا عال وه بر . جمهور آيزنهاور به سيا دستور داد که عليه فيدل کاسترو در کوبا وارد عمليا ت شود يسري:  ١٩٦٠
ها و فلج کردن کارخانجات، به منظور ساقط  ها، سوزاندن محصوالت آشاورزي وآتش زدن کشتی تحريک کوبايی

. ، مجهز ودر خليج خوکها پياده کرد١٩٦١ نفر از مخالفين کاسترو را در هفدهم آوريل ١٤٠٠کردن رژيم کاسترو، 
 که قول آن را داده بود، جامة امريکابرخالف انتظار سيا، مردم کوبا عليه فيدل کاسترو قيام نکردند وحمايت هوايی 

اين اولين باری بود که سيا به يک چنين . در عرض سه روز اغلب اشغالگران کشته ويا دستگير شدند. عمل نپوشيد 
 .داد ن در مينتيجة خفت باری ت

 مبنی بر عدم امريکا بعد از اين که ماريا واالسکو به رياست جمهوری اکوادور بر گزيده شد و سياست : ١٩٦٠
های چپ و  ها روی خوش نشان داد، سيا اقدام به نفوذ و رخنه در سازمان ارتباط با کوبا را ناديده گرفت و به کمونيست

های قالبی به منظور ايجاد اغتشاش در فضای سياسی اين  ل سازمانهمچنين دست به تشکي .راست اکوادور کرد 
کرد که بعدًا » جبهة ضد کمونيستی اکوادور«در همين رابطه يک مامور سيا اقدام به تشکيل سازمانی بنام . کشور زد

 سيا همچنين .تغيير نام داد » سازمان اقدام ضد کمونيستی اکوادور«به دليل وجود سازمانی به همين نام، آن را به 
تمامی اين اقدامات بدين جا ختم . ادارة پست و مهاجرت اکوادور را برای جاسوسی و کسب اطالعات به خدمت گرفت

ادامة .بگير سيا زمام امور را به دست گرفت  شد که رژيم واالسکو سرنگون و کارلوس آروسمانا، مأمور حقوق
ة امور را به نظاميان اکوادور واگذارکندکه بعد از آن مشکالت و معضالت سابق، سيا را بر آن داشت که ادار

 ملغی اعالم گرديد ١٩٦٤انتخابات سال . های فردی و اجتماعی لغو شد بالفاصله کمونيسم غير قانونی و تمامی آزادی
  .و گروهي از افراد مورد تأييد توسط سيا برای از بين بردن چپگرايان مورد استفاده قرار گرفت 

 سيا به يک سری عمليات در برزيل مبادرت ورزيد تا از کنترل جوا گالرت بر کابينة برزيل ١٩٦٢در سال : ١٩٦٢
 از اين امريکاواهمة . ها دالر به نامزدهای انتخاباتی مخالف گالرت کمک کرد در همين راستا ميليون. جلوگيری کند

لرت خود زميندار ميليونری بود که برای با اينکه گا( بود که تحت رهبری گالرت، برزيل به آمونيسم متمايل شود 
يي، امريکالذا گالرت به دنبال يک کودتای !) ها در عمليات خليج خوکها در کوبا، آرزوی پيروزی کرده بود يیامريکا
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ی التين را امريکا» گروه مرگ«کاستلو با کمک و حمايت سيا، اولين . سرنگون و ژنرال کاستلو به قدرت رسيد
  . تأسيس نمود 

 دالر برای ٦٥٠٠٠موبوتو سه سه سه کو ديکتاتور جبار يکی از فقيرترين کشورهای جهان يعني زئير، :  ١٩٦٤
ثروت کالن موبوتو . حمل کيک چهار متری عروسی دخترش، از پاريس به ملک شخصی خود هزينه پرداخت کرد

موبوتو در کشور . ه قدرت رساند به عنوان ديکتاتور زئير ب١٩٦٤نتيجة کودتای نظامی سيا بود که وی را در سال 
 بالغ بر چهار ميليارد ١٩٨٠المللي پول موبوتو را در سال  صندوق بين. افزود فقير زئير همچنان بر ثروت خود می

کرد و در عوض   دريافت میامريکاهای مالی و نظامی هنگفتی از  زئير در زمان موبوتو کمک. دالر برآورد کرد
های ضد کمونيستی موبوتو در  سياست. داد ها قرار می يیامريکار کشور را در اختيار تمامی منابع و معادن گرانقد

  . بنامد امريکاترين دوستان   بر آن داشت که موبوتو را يکی از پر ارزش١٩٨٩دوران جنگ سرد، بوش را در سال 
در آن سال دو . ود نفر ب١٦٥٠٠ در ويتنام جنوبی، امريکا تعداد مستشاران نظامی ١٩٦٤تا سال : ١٩٦٤-١٩٧٥

يی اشتباهًا اطالع دادند که از طرف ناوهای اژدرافکن کورياي شمالی در خليج تونکن، مورد حمله امريکاناوشکن 
رييس جمهور آمريكا ليندن . ای بايكديگر داشتند  روابط خصمانهامريکادر آن زمان، کورياي شمالی و. اند قرار گرفته

بعدها، جانسون از اين . را به تصويب رساند» خليج تونکن« توانست پيمان جانسون به پشتوانة اين حملة خيالی
اين پيمان رييس . تواند همه چيز را در زير خود پنهان کند، ياد کرد که می» دامن مادر بزرگ«قرارداد به عنوان 

يی در ويتنام امريکا  تعداد سربازان١٩٦٥تا سال  .کرد  جمهور را برای انجام اقدامات الزم، در هر ابعادی مجاز می
توانستند با  يی نمیامريکاسربازان .  نفر رسيد٥٤٠٠٠٠ به مرز ١٩٦٨اين تعداد در سال .  نفر بود٢٠٠٠٠٠بالغ بر 
ها اميد خود  يیامريکاگرفت،  هر چه جنگ دامنة بيشتری می. ها برابری کنند های چريکی ويتکنگ های جنگ تاکتيک

ها و کشتارهای وحشيانه، افکار عمومی  انتشار اخبار جنگ وتصاوير قتل عام. ندداد را به پيروزی بيشتر از دست می
زمزمة بيرون کشيدن . را بر عليه ادامة جنگ تهييج کرد و موج عظيمی از تظاهرات ضد جنگ به راه انداخت

ام خارج شد و يی، از ويتنامريکا آخرين سرباز ١٩٧٥يی از ويتنام به گوش رسيد و سرانجام در سال امريکانيروهای 
ئی و سه ميليون امريکا سرباز ٥٧٠٠٠بيش از  .شان به نتيجه رسيد مبارزة سی ساله مردم ويتنام برای استقالل ميهن

  . جان خود را از دست دادند ويتنامی در طول اين جنگ
 سال به دنبال شورش مردمی در جمهوری دومينيکن، اياالت متحده برای پنجمين بار در پنجاه و هشت:  ١٩٦٥

ها و در واقع برای جلوگيری از پديد آمدن کوبايی ديگر،  يیامريکاهای  گذشته، به ظاهر برای دفاع از جان و دارايی
ها به   از اين موضوع که رهبری نيروهای انقالبی را کمونيستامريکابه دنبال افزايش واهمة . وارد اين کشور شد

يی امريکانيروهای .  نفر رسيد٢٠٠٠٠يی در اين جمهوری به امريکا  آوريل تعداد نيروهای٢٨عهده گرفته باشند، در 
  . زخمی، قيام مردمی جمهوری دومينيکن را در هم کوبيدند ١٧٤ کشته و٥٩به بهای 
پس از اين که سفير يونان، با طرح صلح قبرس، بدليل مغايرت آن با منافع کشورش مخالفت کرد، ليندن : ١٩٦٥

يی به کشور شما امريکاما اينهمه دالرهای خوب «:  به وی هشدار داد و گفتيکاامرجانسون، رييس جمهور وقت 
زند؟ او بداند که  کنيم آن وقت نخست وزير شما برای ما دم از دموکراسی، پارلمان و قانون اساسی می سرازير می

دولت يونان را ساقط يک سال بعد سيا از طريق عوامل خود به کنستانتين کمک کرد که . »دولتش ديری نخواهد پاييد
کودتای نظامی دست ساخت سيا دولت پاپاندرو را که شانس پيروزی داشت و از حمايت از ١٩٦٧سپس در سال. کند

طي شش سال بعد حکومت نظاميان در يونان .  سر باز زده بود، دو روز قبل از انتخابات ساقط کردامريکامنافع 
در رأس قدرت، جورجيوس .  يک امر عادی تبديل گرديدحكمفرما شد و کشتار وشکنجة مخالفين سياسی به

 که در زمان اشغال نظامی يونان توسط نازيسم هيتلری، رييس ١٩٥٢جاسوس مزدبگير سيا از سال (پاپادوپولوس 
بالفاصله ) سپرد های اعدام می پرست يونانی را شکار و به جوخه های آلمانی در يونان بود وانقالبيون ميهن امنيت نازی

 انقالبی ٨٠٠٠در ماه نخست رژيم پاپادوپولوس بيش از . م حکومت نظامی آرد و تمامی احزاب را سرآوب نموداعال
 بود که به اقدامات خود مبنی بر حمايت و پشتيبانی از ١٩٩٩ سرانجام در سال امريکا. چپگرا شکنجه و زندانی شدند

  .های يونانی اعتراف کرد فاشيست
که با حمايت دولت جان اف »ژنرال انريكو پرالتا آزورديا«ز حکومت دست نشانده پس ازگذشت سه سال ا:  ١٩٦٦

کندی به قدرت رسيده بود، ارتش آمريكا مجددًا به دليل به قدرت رسيدن يک سياستمدار با رأی مردم گواتماال به اين 
تور داد هشت رهبر سياسی نخستين اقدام ژنرال پرالتا بعد از به قدرت رسيدن اين بود که دس .آشور لشکرکشی کرد

رهبر جديد دست ). های پر از سنگ را از روی اين رهبران عبور دادند کاميون(اتحادية صنفی را به قتل برسانند 
های حامل اسلحه و مهمات  در نتيجه کشتی.  را به حاکم مختار گواتماال تبديل کردامريکانشانده آمريكا، جوليو کيسر، 

های ناپالم روستاها را  متری و بمب هواپيماهای سيا با تيربارهای پنجاه ميلی .  سرازير شديی به سوی گواتماالامريکا
 پليس ٣٠٠٠٠ به تجهيز نيروهای پليس گواتماال پرداختند و به بيش از امريکامستشاران نظامی . کردند بمباران می

 با امريکاقام وزارت امور خارجة يک م.های متنوع دستگيری و شکنجه را آموختند  ها وتاکتيک گواتمااليی روش
اگر شکنجه وکشتار توسط ما انجام بگيرد و قربانيان هم کمونيست باشند، هيچ ايرادی «تمسخر خاطرنشان کرد که 

  »!ندارد 
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 امريکا. ای بوليوی چه گوارا دستگير گرديد  طی يک عمليات نظامی با هدايت و تدارك سيا، پارتيزان افسانه:١٩٦٦
های  ود که وی جهت بازجويی زنده نگه داشته شود ولی دولت بوليوی با هدف جلوگيری از فشارپيشنهادکرده ب

ها نفر در سراسر جهان را  چه گوارا سی نه ساله بود ومرگش ميليون. المللی جهت آزادی وی، او را به قتل رساند بين
  .عزادار کرد

  .جوخة مرگ بسيار مخوف السالوادور را تاسيس کردژنرال جوز آلبرتو مدرانو با کمک و بودجة سيا اولين : ١٩٦٦
ها  آمونيست. ها در خاك آامبوج وارد اين آشور شدند هاي آمونيست نيروهاي آمريكايي، جهت انهدام پناهگاه: ١٩٧٠

در همان سال به آمك سيا، . آردند ها استفاده مي ها و ويتنام جنوبي ها جهت حمله به مواضع آمريكايي از اين پايگاه
لون نول بر خالف سيهانوك تمام . فرد مورد نظر سيا به قدرت رسيد» لون نول«يهانوك از قدرت سرنگون و س

  .ها بسيج آرد نيروهاي آامبوجي را به نفع آمريكايي
با آمك نيروي هوايي آمريكا، طي آودتاي خونيني آه سيا تدارك ديده بود و پانصد نفر آشته بر جاي گذاشت، : ١٩٧١

جان تورس آسي بود آه در . چپگراي بوليوي جان تورس سرنگون و ژنرال هوگو بنزر به قدرت رسيدرييس جمهور 
دوران زمامداري خود نفت و تعداد زيادي از آارخانجات بوليوي را ملي اعالم آرد و ژنرال هوگو بنزر آسي بود آه 

ار براي از بين بردن چپگرايان شهرت ها آموزش ديده بود و رژيمش در به آارگيري شكنجه و آز در مدرسة آمريكايي
 ٢٠٠هوگو در طول هفت سال حكومت ديكتاتوري، از سيزده فقره آودتا جان سالم به در برد و در همين دوره  .داشت

  . نفر را زنداني نمود١٥٠٠٠اش را به قتل رساند و  نفر از مخالفين سياسي
هاي اقتصادي شيلي توسط آمريكا، سالوادرآلنده،  مچيني، عمليات زيرزميني و تحري پس از سه سال توطئه: ١٩٧٣

پينوشه . رييس جمهور مردمي و برگزيدة اين آشوردر جريان آودتايي آشته و آگوستينوپينوشه به قدرت رسيد
حكومت ديكتاتوري را در شيلي برقرار آرد و در تمام دوران حكومت خود آه با شكنجه، قتل و سر به نيست آردن 

  .جانبة آمريكا برخوردار بود همراه بود از حمايت همههزاران شيلييائي 
 

  درآينه تاريخ 
 

  
  

  همه با اينه گفتم آری
  همه با اينه گفتم که خموشانه مرا می پاييد 

  گفتم ای اينه با من تو بگو 
  چه کسی بال خيالم را چيد ؟ 

  چه کسی صندوق جادويی بی انديشه من غارت کرد ؟
  چه کسی خرمن رويايی گلهای مرا داد به باد ؟

  سرانگشت بر اينه نهادم پرسان 
  را چه کس آخر چه کسی کشت م

  که نهدستی به مدد از سوی ياری برخاست  
  نه کسی را خبری شد نه هياهويی در شهر افتاد ؟

  اينه 
  اشک بر ديده به تاريکی آغاز غروب  

  .بی صدا بر دلم انگشت نهاد
 

١٩٤٥-١٩٥٢ 
ا تنظيم آمريكا پس از جنگ جهاني دوم ژاپن را به اشغال خود درآورد و پيش نويس قانون اساسي فعلي اين آشور ر

  . آرد
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١٩٤٥  
شوروي نظامي آمونيستي را . اتحاد جماهير شوروي سابق، آورياي شمالي و آمريكا آورياي جنوبي را اشغال آردند

  . در آورياي شمالي برسر آار آورد و آمريكا با نظارت سازمان ملل انتخابات در آورياي جنوبي برگزار آرد
١٩٤٧  

افرادي آه در برابر «ن ترومن را عرضه آرد آه براساس آن آمريكا از رييس جمهور آمريكا، هري ترومن، دآتري
  .حمايت مي آرد»آنند  هاي مسلح يا فشارهاي خارجي مقاومت مي اقليت
١٩٤٧   
 ميليون دالر آمك مالي در اختيار ترآيه و يونان قرار داد تا با شورشيان آمونيست مبارزه آنند و از قرار ٤٠٠آمريكا 

  . فوذ شوروي سابق جلوگيري شودگرفتن آنها تحت ن
١٩٤٨   

با تبليغات و خريد رأي براي جلوگيري از به قدرت رسيدن حزب آمونيست ) سيا(سازمان اطالعات مرآزي آمريكا 
  . ايتاليا، در انتخابات اين آشور اعمال نفوذ آرد

١٩٤٩  
ام و جمهوري فدرال آلمان تشكيل مناطق تحت آنترول آمريكا در آلمان با مناطق تحت آنترل فرانسه و انگليس ادغ

  . شد
١٩٤٨-١٩٥١  

هاي فني و اقتصادي براي احيا آشورهاي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم در اختيار آنها قرار داد آه به  آمريكا آمك
هاي مالي و نظامي آمريكا به  آمك . طرح مارشال معروف است اما اآثر آشورهاي آمونيست آن را رد آردند

ه از زمان جنگ چين و ژاپن و جنگ جهاني دوم آغاز شده بود، به رغم مخالفت ارتش آزادي خلق جمهوري چين آ
  .چين ادامه پيدا آرد

١٩٥٠ -١٩٥٣  
به جز يوگسالوي آه (پس از اشغال آورياي جنوبي توسط آورياي شمالي ، سازمان ملل به اتفاق آرا . جنگ آوريا

ها آشور از جمله آمريكا در جنگ دو   را تصويب آرد آه طي آن دهحمايت نظامي از آورياي جنوبي) رأي ممتنع داد
  . آره مداخله نظامي آردند

١٩٥٣   
 انگليس آودتايي نظامي براي بازگرداندن شاه ايران به قدرت برپا آردند آه در MI-6هاي سياي آمريكا و سازمان

  .نتيجه آن دولت محمد مصدق، نخست وزير منتخب ملت ايران سرنگون شد
١٩٥٤  

  )PBSUCCESSعمليات (سرنگوني دولت ژاآوب آربنزگوژمان درگواتماال به دست سيا 
١٩٥٦  

هاي باستاني چاترنگ و ليتانگ توسط چين آه هزاران نفر غير نظامي ساآن آنها طرح  سيا پس از بمباران صومعه
 تنسونگ دانگ النگ آزادسازي صلح آميز تبت را نقض آرده بودند، به حمايت از جنبش مقاومت چوشي گاندوگ و

  .ماگار پرداخت
  ١٩٦٣و١٩٥٩

  )آميز بود بار دوم موفقيت(دوبار تالش براي قتل ژنرال عبدالكريم قسيم، رييس جمهور عراق 
١٩٦١  

  ها در آوبا  اشغال نافرجام خليج خوك
  . سيا همچنين قتل پاتريس لومومبا، نخست وزير آنگو را طراحي آرد و در مرگ وي متهم شد

ين سيا در قتل رافائل لئونيداس تروجيلو، متحد سابق آمريكا در جمهوري دومنيكن و همچنين در سرنگوني عالوه برا
  . دولت ژان بوچ رهبر منتخب جمهوري دومنيكن نيز نقش داشت

١٩٦٣  
همينطور از آودتا عليه نگودين . سيا به سرنگوني دولت خوزه ماريا والسكو ابارا، رييس جمهور اآوادور آمك آرد

  . يم، رييس جمهور ويتنام جنوبي پشتيباني نمودد
١٩٦٤  

همچنين به طور پنهاني از انتخاب ادواردو فري مونتالوا به . سيا به سرنگوني دولت خوا گوالرت در برزيل آمك آرد
  . رياست جمهوري شيلي پشتيباني نمود

١٩٦٥  
همچنين مقامات سفارت آمريكا . ست داشتسيا در سرنگوني دولت سوآارنو در اندونزيا و برسرآار آمدن سوهارتو د

به دولت اندونزيا تسليم ) توسط سيا تهيه شده بود(هاي اين آشور را  در اندونزيا فهرستي از پنج هزار نفر آمونيست
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 درصد از ارتش اندونزيا را تأمين آموزشي و مالي و تجهيزاتي ٩٠عالوه براين آمريكا . آردند آه همگي اعدام شدند
  . آرد

١٩٤٦-١٩٧٥  
  .جنگ ويتنام

  .  در آنگو به قدرت رساند، دست داشت١٩٦٥سيا در آودتاي نظامي آه جوزف موبوتو را در سال 
١٩٦٧  

  . حمايت سيا از آودتاي نظاميان در يونان منجر به روي آار آمدن حكومتي نظامي در اين آشور شد
١٩٦٧   

همچنين عمليات نظامي سازماندهي شده توسط . رد حمايت آ١٩٦٧آمريكا از رژيم اسراييل  در جنگ شش روزه سال 
  . سيا در بوليوي منجر به قتل چه گوارا گرديد

١٩٦٨   
  .مشارآت آمريكا در قتل عام تالتلولكو در مكزيك

همچنين نيروهاي آمريكا جاده هوچي مين در الئوس و آامبوج را اشغال آردند تا پشتيباني لجستيك آه از آن مسير از 
  .گرفت، قطع شود تنام شمالي صورت ميهاي وي آنگ ويت

١٩٧٠  
  .سيا از آودتا عليه پرنس سيهانوك در آامبوج حمايت آرد

١٩٧١  
  .سيا از آودتا عليه ژان خوزه تورس، رييس جمهور بوليوي حمايت آرد

  . سيا در خالل جنگ هند و پاآستان از نيروهاي پاآستاني حمايت مالي و نظامي نمود
١٩٧٢   

  .خابات استراليا دست بردسيا در نتايج انت
همچنين آمريكا با دخالت در امور سياسي و اقتصادي دولت سالوادور آلنده در شيلي، به نظاميان اين آشور آمك آرد 

  . دولت وي را سرنگون آنند
١٩٧٥  

  . آمريكا از اشغال تيمورشرقي توسط اندونزي حمايت آرد
١٩٧٦-١٩٨٤  

  . آرد  ميسيا از شورشيان يونيتا در آنگوال حمايت
١٩٧٦  

  . آمريكا در انتخابات پرتگال و جاماييكا دخالت آرد
١٩٧٩-١٩٨٩  

آمريكا از نيروهاي مسلح سالوادوران و رييس جمهور خوزه ناپلئون دوآرت در خالل جنگ داخلي السالوادور حمايت 
  . آرد

١٩٧٩-١٩٩٣  
 سامرين دست نشانده ويتنام حمايت آمريكا از احزاب مخالف آامبوج از جمله خمرهاي سرخ در برابر رژيم هنگ

  . آرد
١٩٧٩-١٩٨٤  

  .دخالت آمريكا در جنگ داخلي يمن
   ١٩٨٠دهه 

  . آرد آمريكا از نيكالي چائوشسكو، ديكتاتور روماني حمايت مي -
هاي مرگ ارتباط داشتند، حمايت   سيا از خوزه ناپلئون دوآرت و ساير سياستمداران ضد آمونيسم آه با جوخه-

  . آرد مي
  فروش اسلحه به عراق در طي جنگ عراق و ايران  -
  .هاي نظامي در هندوراس، گواتماال، پاناما و آمريكاي جنوبي  آموزش آنتراهاي نيكاراگوئه و حمايت از رژيم-

١٩٨٠   
  . سيا و آفريقاي جنوبي مشترآًا از آودتايي در سيشل پشتيباني آردند. سيا از قتل عام گوانگ جو حمايت آرد

١٩٨٢   
  .ك مالي و نظامي آمريكا به رژيم صهيونيستي در خالل جنگ با لبنانآم

  . حمايت از افرين رائوس مونت، ديكتاتور گواتماال و دست داشتن سيا در آوتايي آه وي را به قدرت رساند
١٩٨٣  
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  ) عمليات ارجنت فيوري(آمريكا گرانادا را اشغال آرد و دولت مارآسيست آن را سرنگون نمود 
١٩٨٦  
  . كا در مرگ مرموز سامورا ماچل، رييس جمهور موزامبيك مشارآت داشتآمري

١٩٨٧  
  . آمريكا از آودتا عليه تيموچي باواردا، نخست وزير منتخب و قانوني فيجي حمايت آرد

١٩٨٩  
اشغال پاناما و دستگيري مانوئل نوريگا به دنبال قتل يك تفنگدار دريايي آمريكا در پاناما و اعالم جنگ از سوي 

  . نوريگا، عليه آمريكا
   ١٩٩٠دهه 

  .دخالت آمريكا در جنگ داخلي آلمبيا
١٩٩٠-١٩٩١  

  . دخالت آمريكا در انتخابات بلغاريا و آلباني
  . هاي نيكاراگوئه حمايت مالي از ويولتا باريوس دوچامرو، آانديد انتخابات رياست جمهوري در دولت ساندنيست

، آمريكا از عربستان سعودي خواست پايگاهي نظامي در خاك اين ١٩٩٠پس از اشغال آويت توسط عراق در سال 
  . آشور برپا آند و شاه فهد از ترس اين آه هدف بعدي صدام حسين باشد، با اين درخواست موافقت آرد

١٩٩١   
  .  آغاز جنگ خليج فارس به رهبري آمريكا عليه عراق به دنبال اشغال آويت از سوي اين آشور-
  . لت جاپان برتراند آريستد در هائيتي با پشتيباني آمريكا سرنگون شدن دو-

١٩٩٠ -٢٠٠٣  
  . آمريكا سازمان ملل را وادار به اعمال تحريم عليه عراق نمود

١٩٩٣  
  .جنگ در موگاديشو

  .عزل رائول سدراس از قدرت درهائيتي و اشغال اين آشور
١٩٩٤  

  . خواه ملي زاپاتيستاپشتيباني آمريكا از دولت مكزيك در مبارزه با ارتش آزادي
١٩٩٥   

  .هاي بوسني توسط ناتو  بمباران صرب
١٩٩٨  

  . انجام عمليات روباه صحرا توسط آمريكا عليه عراق در منطقه پرواز ممنوع با هدف حمايت از آردهاي عراق-
 هدف قرار انجام عمليات دسترسي نامحدود، حمله موشكي به افغانستان وسودان، آه آارخانه داروسازي الشفاء نيز-

  . گرفت
  .بمباران صرب ها در جنگ آوزوو توسط ناتو-

٢٠٠١   
  .اشغال افغانستان توسط آمريكا

٢٠٠٢   
اشغال غيرقانوني عراق توسط آمريكا، سرنگون آردن رژيم صدام حسين با اين ادعا آه با شبكه القاعده ارتباط دارد و 

  . تسليحات آشتار جمعي در اختيار دارد
٢٠٠٤   

 انتخابات رياست جمهوري السالوادور و تهديد به اقدامات تالفي جويانه در صورت انتخاب شافيك هندال،  دخالت در-
  . آانديداي سوسياليست

 آمريكا با همكاري اسپانيا و انگليس، نقشه آودتاي نافرجام عليه تئودور ابيانگ نجومه مومباسگو، رييس دولت گينه -
 .ريزي آرد استوايي را طرح

 :عالوه آنچه که درالبالي مقاله نام برده شده است بر: منابع
 .گيالني:  نوشته رابرت دريفوس برگردان- امريکاپروژه ی امپراتوری  -
 .ديدگاه منبع –  نوام چامسکیجنگ جديد عليه ترور-
 .ماهنامة سياحت غرب: منبع نورمن سلومون : ها و جنون نظاميگري نويسندهرسانه-
 .ماهنامة سياحت غرب: ديويد ريف منبع: دهپايان امپراطوري نويسن-
 . ماهنامة سياحت غرب-جان مولر: نويسنده آيا هنوز تهديدهاي تروريستي پابرجاست؟-
 .منصور امان- سپتامبر پايان قطعی جنگ سرد، آغاز چه؟-
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 .راه توده نشريه حزب توده ايران -
 نشريه آسيا تايمز -
 عمليات رواني- 
   مشعل  - 
  انديشه سبز-
 روزنامه شرق- 

 . )بازتاب- (
 باشگاه انديشه - 
 آرشيف نويسنده -
  . از کسرايي ، سهيلي ، کهزاد وصباح اشعار-
  

  پايان
  

**************************  
 


