
      امپریالیسم آمریکا   امپریالیسم آمریکا   

 لیست تروریسم بین المللیراس در 
 

 اشغالگری های امپریالیسم آمریکا

 میالدی 9191/9111: مرحله اول

 

 یاست درهای بازس

. بازارهااااای بیشااااتر: کااااردجملااااه  ال ااااه در دو را ماااای تااااوان تجاااااری مااااا مباااارم منااااا   

زماااین روی ای موجاااود در قااادرت بقیاااه بازارهااااکی کاااه مااای بایسااات از  نااا  . وسااای ترهاااای بازار

  .  ارج شوند

سال های  ا له در  آمریکاایاالت متحده وزیر بازرگانی  ،اولنید ری اراز س نان آقای 

9111/9111  

 

تروریساااااتی باااااود کاااااه تاااااا پااااای  از جنااااا  اول ج اااااانی در  –تجااااااری  سیاسااااات هماااااین

: داشااااترا باااادنبال منطقااااه در مسااااتقل اشااااغال کشااااورهای و بااااه اجاااارا درآمااااد آمریکااااای مرکاااازی 

را از  ناااا   لاااد هاااا و دولاااای ... مااایالدی 9111یااا  و، ماااایالدی 9181 وی –میاااد جزایااار 

 ،کاااه اساااتقالل  اااود را باااا مباااارزه ای جاناناااه در قباااال اشاااغالگران اساااپانیاکی بدسااات آورده بودناااد

  .در منطقه آمریکاامپریالیسم امروز پایگاه ای نظامی  ارج کرد، 

 

  ؟!«در شان »  توحات  

؟ !«آزادی و دمکراساااای » بنااااام  –نفااااوا ریاکارانااااه امپریالیساااام آمریکااااا ساااار  ساااا ن باااار 

در جناااااب  هاااااای اساااااتقالل طلباناااااه  لاااااد هاااااای التاااااین در مسااااات مرات اساااااپانیا در ساااااال هاااااای 

اسااات، کاااه باقبااات باااه م اااار اساااتقالل « سیاسااات درهاااای بااااز » مااایالدی براسااااس  9191/9111

: له از کشاااورهای التاااین منجااار شااادطلباااان و تسااالط انح ااااری امپریالیسااام آمریکاااا بااار یااا  سلسااا

. ماااایالدی 9191/9111 یلیپااااین، . ماااایالدی 9111پرتوریکااااو، . ماااایالدی 9111کوباااا، بااااه سااااال 

 ... میالدی 9111گوام، 

 



 من مامور وال استریت بودم 

 یکی از ا سران ارشد ارت  آمریکا( جن  ی  کار کثیف )  باتلرژنرال کتاب نقل از 

 

  ؟!« نمایشی» جم وری های 

کشاااور آمریکاااای مرکااازی اشااااره دارد کاااه قااابال،  91ادبااای، نامگاااااری، باااه آن  ایااان طناااز 

باااا پیکااااری مسااالحانه بااار بلیاااه اسااات مارگران اساااپانیاکی اساااتقالل  اااود را بدسااات آورده بودناااد، 

! «دمکراسااای » ، غفلااات کردناااد و بااادام ناااوبی (شااارو  اااود ) ولاای ب ااادها، مثااال کشاااورهای التاااین 

، ا تنااااد شااادندتااارور و ، اساااتقالل  اااود از دسااات دادناااد، د اااار  تادنااادبوامااال امپریالیسااام آمریکاااا ا

  ... ب د از کلی قربانی، از پا درآمدند

 

تسااالیم وقااات امپریالیسااام آمریکاااا، پادشااااهی مساااتقل هااااواکی را، گویاااا  اااون  رماااانروا : هااااواکی

؟ جم اااوری  وانااااد و بل یااااد، !آمریکااااکی شااااده بااااود... کمپاااانی هااااای شاااکر و راه آهاااان و شاااایالت

مااالی راکفلاار بااه سااومین کشااور نفتاای باازر   –کااه بیاااری کمپااانی نفتاای : مکزیکااو.  ااادره کااردم

، سااااارانجام توساااااط امپریالیسااااام آمریکاااااا، (مااااایالدی  9199/9118... ) ج اااااان بااااادل شاااااده باااااود

! «انقااااالب یااااد دیکتاااااتوری » بااااا اساااام رمااااز  –همراهاااای کلیسااااای کاتولیاااا  و اشااااراف دا لاااای 

مااایالدی کشاااوری  9119، کاااه از گاااواتمال(. مااایالدی  9198/9193) ماااورد هجاااوم قااارار گر ااات 

سفارشااای هاااای امپریالیسااام آمریکاااا ! «ابتمااااد دا لااای » مساااتقل شاااده باااود، بدسااات بوامااال ماااورد 

، توساااااط ساااااالطین ماااااالی و  ااااان تی و تجااااااری کوساااااتاریکا(. مااااایالدی  9199/9118) ا تااااااد 

باااااار توساااااط هفااااات ... مااااایالدی 9119، مساااااتقل از ساااااال هنااااادوراس. آمریکاااااا اداره مااااای شاااااد

(. مااااایالدی  9111/9193) قااااارار گر ااااات و از پاااااا درآماااااد حملاااااه امپریالیسااااام آمریکاااااا ماااااورد 

در آسااااتانه قیااااامی همگاااااانی،  پاناماااااو  جم ااااوری دومیناااایکن(. ماااایالدی  9191) ، نیاکاراکوکااااه

 ... ؟ اشغال شدند!انح ارات آمریکاکیب اطر منا   

 

 میالدی 9191/9191: مرحله دوم

  سیاست اشغالگری 

قتیکاااه تجاااارت از مرزهاااای ملااای  راتااار ر تاااه و کار رماااا ج اااان را باااازار  اااود مااای داناااد، و

ماای بایساات هااای بسااته ملاات هااا وازه درنااد، همااین گاارای  را دنبااال ک بایسااتماای مااا ملاای شاا ار 

 . منفجر شوند

 ...میالدی 9191آمریکا از ایاالت متحده قانونی بیانات آقای ویلسون، رکیس جم ور 



، را موجاااب شااادقااااره آمریکاااا  انبومیاااقتااال باااام باااود کاااه کار رمااااکی  غلااایظگااارای  هماااین 

جاااو   اااورد، ... انگلیساای و  رانساااوی و آلمااانیانح اااارات باااا دنیااای زناااده هااا را هااادف گر اات، 

 . بکار ر تبین المللی برسر تقسم بازار در جن  اول ج انی 

 : م تلف و متقابل؟ !«نا منتظر » جنگی با نتایج 

، تزاریساااامدهقااااانی در روساااایه و حاااااف  –انقااااالب همگااااانی، کااااارگری پیااااروزی ( الااااف  

 . شری  استراتژی  لردیسم و بناپارتیسم

بسااااااود لردیساااااام و ... غناااااااکم شاااااام بااااااراه  ،امپریالیساااااام آمریکاااااااحیااااااور آشااااااکار ( ب 

  . جن در بناپارتیسم 

پیاااروزی انقاااالب شااارکا  و و دمکااارات کرنساااکی  –دولااات موقااات، سوسااایال ساااقوط ( پ 

 . در روسیهبا رهبری حزب بلشوی ،  ،اکتبر سوسیالیستی

 آلمااااان، اسااااتراتژی  –م اااالحتی همدساااات  ،بثمااااانی رتااااوت امپراتااااوری  روپاشاااای ( ت 

 ؟ !کاااه از پااای  تقسااایم شاااده باااود... باااا آن سااارزمین گااال و گشااااد، کلااای منااااب  ماااواد  اااام و انااارژی

 . پاره پاره، از میان ر ت، نا پدید شد

! «پیاااااروزی بااااارد آساااااا » جنااااا ، مااااادبی ناااااوبی آغااااااز گااااار  آلماااااان،امپریالیسااااام ( ث 

، در گاشاااات ااااود دباااااوی بااااین المللاااای تمااااام  اااااره ای نداشاااات، از هاااای  ساااار ورده و مااااایوس، 

 . ؟ تسلیم شد!«بدون قید و شرط » گویا 

باااااا دول امپریالیساااااتی غالاااااب، انگلساااااتان و  رانساااااه و آمریکاااااا، ! «محرماناااااه »  اااااون 

حکومااات ناااو  اساااته، بلشاااویکی شاااوروی، دشااامن ناااا  واناااده و مشاااتر ، بااارای درهااام شکساااتن 

اساااتراتژی ... باااه توا اااد رساااید، متولیاااان دمکراسااای توظکاااه و حقاااه باااازی، داللااای و کار ااااد کنااای

       ... واحدی در پی  گر تند

 

 میالدی 9111/9191: مرحله سوم

 ! «نوین » نظم 

  دسترسی آزاد و یکسان برای کاالها و سرمایه در همه جای ج ان

  میالدی 9191/9111، وزیر  ارجه ایاالت متحده آمریکا ،آقای جان هایه گانه سیاد داشت ای 

 

را قلقلاااا  داد،  کیاروپاااااتروریسااااتی بااااود کااااه رقیبااااان ساااامج  –وال اسااااتریت  همااااین نظاااام 

 نااااابودی دیکتاااااتوری پرولتاریااااا،باااارای را جناااا  دوم ج ااااانی بساااامت  اشیساااام و نازیساااام کشااااید، 

 ،مناااطدتمااام در  ...ب  طبی اای، ا اااکر مااواد  ااام اناارژیبااازار بااین المللاای، مناااانح اااری کنتاارل 

  .رقم زدتسلط بر تولید و بازرگانی ج ان 



 کودتاهای ننگین 

 ماااایالدی،  9113کشااااور مااااا، ایااااران، در : جنااااوبی -در آسااایا و آ ریقااااا و آمریکااااای التااااین 

ماااایالدی،  9111کااااامبوج، . ماااایالدی 9181اناااادونزی، .  ورشاااایدی 9331ماااارداد سااااال  11یااااا 

کوبااااا و وناااازوکال و پانامااااا و ... نگااااو و سااااومالی و تانزانیااااا و بورکینا اسااااو و ساااااحل باااااجکدر 

 ... ترکیه و پرتقال و یونان... نیاکاراگوکههاکیتی و 

 

 شرطیدیپلماسی 

قاااااانونگریزی،  لاااااج کاااااردن ن ادهاااااا، ارگان اااااای حقاااااوقی، ت ااااامیم گیاااااری هاااااای جم ااااای، 

کشااااتارهای نااااوبتی، رور و ا تاااااند، تاااابااااین المللاااای، شاااانا ته شااااده نقااااا مااااوازین ماااااجراجوکی، 

شاااکنی در شااارایط ایاااطراری، کاااار ... اساااراکیلی و بربساااتانی و امااااراتینیاااابتی، هاااای ساااال ی 

، و قاااومی دبواهاااای مااااهبینظاااامی، و  تحاااریم و ت دیاااد، محا اااره اقت اااادی ،تحریااا توطکاااه و 

لبناااان،  لساااطین و ساااوریه و در ... کاااامبوجالکاااوس و در کاااره و ویتناااام و  هاااای ویرانگااارجنااا  

 ... اشغال یوگسالوی و ا غانستان و براد و لیبی ،سرکوب ملت ها ،کشتار  لد ها

 

 ،  و ااایات تروریساااتیحفاااظ هماااین باااا ، آمریکااااویرانگااار امپریالیسااام ناگفتاااه نماناااد کاااه 

دمکراسااااای توطکاااااه و حقاااااه باااااازی، ا ساااااار وال اساااااتریتی،  –باااااادت هاااااای اشاااااغالگرانه، دالری 

 ،را دساااات دارد! «اتحادیااااه بااااین المللاااای » ناااااتو ی هااااا، آقااااای ا سااااار ... داللاااای و کار اااااد کناااای

هیتلاااار زمانااااه، ! «مجنااااون » نبایااااد ایاااان هاااارزه . ج ااااان ساااارمایه داری را نمایناااادگی ماااای کنااااد

، و ر ااااه پیشااار تدشااامن آزادی و اساااتقالل  لاااد هاااا و ملااات هاااا، ا ااالی دشااامن جنایتکاااار جنگااای، 

تروریسااات کاااور، ، ایااان هیاااوال اااون  – دساااتکم گر اااتدانااا  و آماااوز ، دشااامن تمااادن بشاااری را 

                                                                                  ...آرام نمی گیرد تا نمیرد

 ریا  سروی                                                                        

    

 

      


