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 فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ١٣
 

  در کشورھای جھانامريکادخالت 
 مقدمه

 ميليون و ١٠٠ حدود در اين زمان، جمعيت اين قاره.  را کشف کردامريکا ۀ قار١٤٩٢در سال » کريستف کلمبوس«

سپس، اشغال نظامی اين قاره توسط حکومتھای . د ميليون تخمين زده می ش١٨ امريکاجمعيت سرخپوستان کشور 

انتقال تمدن به «اشغال کامل اين قاره که تحت لوای . ، پرتغالی، انگليسی و فرانسوی آغاز گشتئیاستعمارگر اسپانيا

در اين مدت، اکثر جمعيت بومی اين قاره به علت . ن به طول انجاميدانجام می شد بيش از يک قر» قبايل وحشی

اما تا .  اجباری و از ھم پاشيدن زندگی از بين رفتندئیجاه بيماری، جنگ، سرکوب، کشتار، بردگی، گرسنگی، جاب

 . از نظر مردم جھان پوشيده نگھداشته شده استنهکنون ابعاد اين جنايت عظيم، عامدا

فريقا را دسته دسته اسير کرده و به عنوان ا ۀھم حکومتھای استعمارگر به ويژه انگليس بوميان قاراز آغاز قرن ھفد 

 و ٢ استقالل يافت، جمعيت سفيد پوستان امريکاکه کشور   زمانی١٧٨٦در سال .  منتقل نمودندامريکا ۀبرده به قار

 ھزار نفر باقی ٩٠٠معيت سرخپوستان فقط  ميليون ج١٨ ميليون بود، ولی از ٤نيم ميليون نفر و برده ھای سياه 

ن يي تالش نمود که سرخپوستان را با زور سرنيزه در مناطق از پيش تعامريکادر ھمين سال، حکومت . مانده بود

 . ادامه يافت١٩ سرخپوستان تا اواخر قرن ۀاما مقاومت مسلحان. شده و تحت حفاظت اسکان دھد

 با تکيه بر قتل عام سرخپوستان و مناسبات برده داری امريکاابت آزاد در در واقع، نظام سرمايه دارِی دوران رق 

) امپرياليسم(از اواخر قرن نوزدھم، اين نظام در کشورھای معدودی به نظام سرمايه داری انحصاری . رشد کرد

کار و نھان در  عالوه بر استثمار کارگران به دخالتھای آش- سرمايه داران بزرگ ۀ ابزار طبق-حکومت . تکامل نمود

ھدف اصلی، ايجاد امپراتوری در جھان از طريق تحت سلطه درآوردن کشورھا . امور کشورھای ديگر پرداخت

 .س حکومت انجام می شدأکار گماشتن نوکران خود در ره امری که از طريق اشغال نظامی و يا ب. بود

اولين مانع، مبارزات، شورشھا، انقالبات و . بودرو ه  برای رسيدن به چنين ھدفی با دو مانع اساسی روبامريکااما  

 از چنگال حکومت وابسته و در خدمت منافع ئیيک کالم جنبش مردم بود که در جھت استقالل کشور خود و رھاه ب

دومين مانع، رقابت با قدرتھای استعمارگر ديگر بود، چون آنان نيز در پی به تحت . خارجيان، حرکت می کرد

 عالوه بر قدرت اقتصادی و نفوذ سياسی به ارتشی نياز داشت امريکااز اينرو، .  کشورھا بودندسلطه درآوردن اين

 . جھانی دائما به سرکوب جنبشھای مردم و تقابل با نيروھای استعمارگِر رقيب بپردازدۀکه بتواند در عرص
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  تبديل بهامريکات، ارتش پس از دو جنگ جھانی که بر سر تقسيم مجدد جھان توسط قدرتھای استعمارگر در گرف 

عالوه بر تحميل فقر، گرسنگی، بيماری و .  نقاط جھان پايگاه ايجاد نموداقويترين ارتش منظم گشت و در اقص

 ساِل گذشته اين ارتش نشان می دھد که ھيچ نيروی نظامی در تاريخ بشر تا به اين ١٢٧نابسامانی زندگی، کارنامه 

 و سالحھای جاپاناستفاده از سالحھای کشتار جمعی چون دو بمب اتمی در . حد از مردم جھان کشتار نکرده است

 . عليه بشر استامريکا در ويتنام، الئوس و کامبوج فقط مشتی از خرواِر جنايات بيشمار حکومت ئیيمياک

ه در تدارک يک حمله نظامی ب حکومت سوريه   توسطئیيمياک استفاده سالحھای ۀ به بھانامريکااکنون حکومت  

سوريه جغرافيای سياسی بسيار مھمی دارد؛ ھمجوار اسرائيل و تنھا متحد حکومت جمھوری . سوريه می باشد

. امريکااما مھمتر، حکومتھای جمھوری اسالمی و سوريه ھر دو نوکر روسيه اند و نه . اسالمی در منطقه است

وری است، بلکه زمينه ساز شکست  دخالت مستقيم نظامی و شکست سوريه نه تنھا ضرامريکابنابراين، برای 

 . نفت خيز خاورميانه می باشدۀحکومت جمھوری اسالمی و يکسره کردن اوضاع برای بلعيدن ُکل منطق

است که صدام حسين را به سالحھای  و متحدينش برای مردم سوريه اشک تمساح کسانی امريکادلسوزی حکومت  

. باز ايرانی و مردم کردستان در جنگ دو حکومت شدند مجھز نمودند و منجر به کشتار ھزاران سرئیيمياک

ھمچنين، در شورشھای سالھای اخير عليه نظام سرمايه داری انحصاری، مردم جھان ديده اند که چگونه در 

يلی و برزيل مسلسل ھای چفريقای جنوبی، ترکيه، اکشورھای مختلف جھان از جمله؛ يونان، مصر، يمن، بحرين، 

       .  استفاده می شودامريکاای مردم عاصی را نشانه رفته و از گاز اشک آور ساخت  سينه ھامريکاساخت 

 دروغ بزرگِ مسلح بودن عراق به سالحھای کشتار جمعی زمينه ساز اشغال نظامی ۀرسانه ھای غرب که با اشاع 

. در سوريه شده اند امريکا و ويرانی اين کشور شدند اکنون زمينه ساز دخالت نظامی امريکاعراق توسط ارتش 

.  و نقشه ھای شوم آن برای مردم ھر چه بيشتر روشن گردندامريکابنابراين، ضروری است که ماھيت حکومت 

 درکشورھای مختلف جھان در فھرست ذيل، نقش ارتش و سازمان امريکا حکومت ۀ سال١٢٧ از دخالت ئینمونه ھا

 .ليس و ارتش را نشان می دھدو توسط پامريکادر سرکوب مبارزات مردم و ھمچنين، سرکوب مردم » سيا«

  

 فھرست دخالت حکومت امريکا در کشورھای جھان

  

 توضيحات                  کشور يا منطقه         سال 

  سرکوب خونين تظاھرات کارگران              شيکاگو           ١٨٨٦

 ستانتن از سرخپو ٣٠٠ کشتار     داکوتای جنوبی           ١٨٩٠

 در حمايت از حکومت              ارجنتاين           ١٨٩٠

 سرکوب شورشيان                  يلیچ           ١٨٩١

 »نواسا«سرکوب شورشيان                  ھائيتی          ١٨٩١

 سرکوب اعتصاب کارگران معدن نقره                 آيداھو          ١٨٩٢

 امريکا به ئیاشغال و الحاق ھاوا               ئیا ھاو          ١٨٩٣

  سرکوب اعتصاب کارگران راه آھن              شيکاگو          ١٨٩٤

 بندر بلوفيلدز  اشغال يک ماھه          نيکاراگوئه          ١٨٩٤

 جاپاندخالت در جنگ چين و                     چين    ١٨٩٤-٩٥
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  در سئولئیاستقرار نيروی دريا                   وريا کُ     ١٨٩٤-٩٦

  اشغال بندر کورينو                  پاناما         ١٨٩٥

 سرکوب شورش بوکسورھا                    چين   ١٨٩٨-٠٠

  بيرون کشيدن از چنگ اسپانيا                 فليپين   ١٨٩٨-١٠

 يدن از چنگ اسپانيا بيرون کش                  کوبا   ١٨٩٨-٠٢

  بيرون کشيدن از چنگ اسپانيا            پُرتُريکو          ١٨٩٨

  بيرون کشيدن از چنگ اسپانيا                 گوام          ١٨٩٨

 سرکوب سرخپوستان چيپوو              مينِسوتا         ١٨٩٨

 دل سور اشغال بندر سان خوان            نيکاراگوئه        ١٨٩٨

 ن پادشاهئي جنگ برای تع                 ساموا        ١٨٩٨

  اشغال مجدد بندر بلوفيلدز           نيکاراگوئه        ١٨٩٩

  اشغال منطقه معادن کوئر دآلن                 آيداھو  ١٨٩٩-٠١

  سرکوب شورش سرخپوستان کريک           اوکالھوما         ١٩٠١

  اشغال منطقه و باز کردن کانال پاناما                 اماپان  ١٩٠١-١٤

  سرکوب انقالب مردم             ھندوراس       ١٩٠٣

 سرکوب انقالب مردم             دومينيکن  ١٩٠٣-٠٤

 جاپان دخالت در جنگ روسيه و                  وريا کُ   ١٩٠٤-٠٥

 ر انتخابات دخالت د                   کوبا  ١٩٠٦-٠٩

  قيموميت کشورئیبرپا            نيکاراگوئه       ١٩٠٧

  دخالت در جنگ با نيکاراگوئه             ھندوراس       ١٩٠٧

  دخالت در انتخابات                 پاناما        ١٩٠٨

  اشغال بلوفيلدز و کورينتو           نيکاراگوئه       ١٩١٠

  دخالت در جنگ داخلی             ھندوراس       ١٩١١

  اشغال دائمی و حمايت از ضد انقالب                   چين  ١٩١١-٤١

  دخالت در جنگ داخلی                   کوبا       ١٩١٢

  دخالت در انتخابات                  پاناما       ١٩١٢

  اشغال موقت            ھندوراس       ١٩١٢

  جنگ بر عليه چريکھا          اراگوئهنيک ١٩١٢-٣٣

  ھا در دوران انقالبامريکائی ۀتخلي              مکزيک        ١٩١٣

 جنگ با شورشيان در سانتو دومينگو              دومينيکن      ١٩١٤

  سرکوب اعتصاب معدنچيان               کلورادو      ١٩١٤

 شکرکشی عليه ناسيوناليستھا چندين ل             مکزيکو ١٩١٤-١٨

  سال اشغال پس از سرکوب قيام مردم١٩                 ھائيتی ١٩١٤-٣٤

  ھاامريکائی- سرکوب قيام مکزيکی                تکزاس       ١٩١٥
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  سال اشغال٨             دومينيکن  ١٩١٦-٢٤

 دی اشغال نظامی، قيموميت اقتصا                   کوبا  ١٩١٧-٣٣

  ميليون کشته٤٠تقسيم مجدد جھان،     جنگ جھانی اول ١٩١٧-١٨

  حمله نظامی عليه بلشويکھا٥        انقالب روسيه ١٩١٨-٢٢

  سرکوب مبارزات مردم پس از انتخابات                  پاناما ١٩١٨-٢٠

  اشغال نظامی در دوران انتخابات              ھندوراس      ١٩١٩

  دخالت به نفع ايتاليا عليه ِسربھا            وگسالوی ي      ١٩١٩

    ھفته اشغال عليه اتحاديه ھا٢                 گواتماال      ١٩٢٠

  حمله به معدنچيان     ويرجينيای غربی١٩٢٠-٢١

  جنگ با ملّيون                   ترکيه      ١٩٢٢

 ن جنگ با ملّيو                     چين١٩٢٢-٢٧

  به شورشيان در کالِسئی حمله ھوا              مکزيکو       ١٩٢٣

  دو دفعه دخالت در نزاع انتخاباتی              ھندوراس١٩٢٤-٢٥

  سرکوب اعتصاب عمومی                   پاناما      ١٩٢٥

  استقرار نيرو در سراسر کشور                     چين١٩٢٧-٣٤

  کشتيھای جنگی به قيام مارتیۀ حمل            ادور السالو     ١٩٣٢

  سرکوب سربازان جنگ جھانی اول      واشنگتن دی سی    ١٩٣٢

  بمب اتمی٢ليون کشته، استفاده از ي م٥٠     جنگ جھانی دوم١٩٤١-٤٥

  سرکوب شورش سياھان                ديترويت     ١٩٤٣

  از حکومت ژنرال فرانکو حمايت                 اسپانيا١٩٤٥-٧٥

  تھديد حمله اتمی به شوروی برای خروج از ايران                   ايران     ١٩٤٦

 امريکائیخاطر سقوط ھواپيمای ه  تھديد حمله اتمی ب              يوگسالوی    ١٩٤٦

  تھديد حمله اتمی                 گواتماال    ١٩٤٧

  رھبری راست ھای افراطی در جنگ داخلی                  يونان١٩٤٧-٤٩

 ني تھديد حمله اتمی برای حفاظت از برل                  لمانا      ١٩٤٨

  حمايت از صھيونيستھا در ايجاد حکومت اسرائيل               فلسطين     ١٩٤٨

  ھا قبل از پيروزی انقالبامريکائیتخليه                     چين١٩٤٨-٤٩

 عليه قيام ھوک» سيا« جنگ                 فيليپين١٩٤٨-٥٤

  حکومتئیدر برپا» چانکايچک« حمايت از                 تايوان      ١٩٤٩

  سرکوب قيام استقالل طلبان در پانس            پورتوريکو    ١٩٥٠

  شمالی وچين، تھديد حمله اتمیوريای جنگ با ک                   ُکره١٩٥١-٥٣

  حمايت از حکومت نظاميان              پاکستان١٩٥١-٧٢

  سرنگون کردن مصدق و بازگرداندن شاه                ايران       ١٩٥٣

  حمايت از حکومت در سرکوب سازمان نظامی                 ايران١٩٥٣-٥٧
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  استقرار مستشاران نظامی                 ايران١٩٥٦-٧٩

  پيشنھاد دادن بمب اتمی به فرانسه                 ويتنام     ١٩٥٤

  حمايت از مرتجعين تبعيدی در اشغال کشور              گواتماال     ١٩٥٤

  تھديد حمله اتمی در بحران کانال سوئز                 مصر     ١٩٥٦

 اشغال نظامی و سرکوب شورشيان                  لبنان      ١٩٥٨

  تھديد اتمی عراق در حمايت از کويت                اق عر    ١٩٥٨

  تھديد اتمی چين در حمايت از تايوان                   چين    ١٩٥٨

 »پرچم« سرکوب تظاھرات                   پاناما    ١٩٥٨

  حمايت از حکومت در مقابل انقالب مردم                   کوبا    ١٩٥٩

  حمايت از کودتای نظاميان                 ترکيه    ١٣٦٠

 اشغال کشور و جنگ تمام عيار با مردم                 ويتنام١٩٦٠-٧٥

  سرکوب تظاھرات عليه جنگ ويتنام              امريکا ١٩٦٠-٧٥

  نظامی مرتجعين تبعيدیۀ حمايت از حمل                  کوبا     ١٩٦١

 ني تھديد اتمی در دوران بحران ديوار برل                 لمانا     ١٩٦١

  حمايت از حکومِت نژاد پرست   فريقای جنوبیا ١٩٦١-٩٠

 جنگ با چريک ھا                 الئوس    ١٩٦٢

  محاصره کشور و تھديد اتمی                   کوبا    ١٩٦٢

  سازماندھی کودتا به نفع حزب بعث                 عراق    ١٩٦٣

 خاطر کانال پاناماه  کشتار مردم ب                  پاناما    ١٩٦٤

  آغاز استفاده از ھواپيماھای بدون سرنشين                ويتنام     ١٩٦٤

  حمايت از حکومت نظاميان               برزيل١٩٦٤-٨٥

  حمايت از حکومت نظاميان              بوليوی١٩٦٤-٩٣

  کودتا و کشتار يک ميليون نفر              اندونزی    ١٩٦٥

  اشغال نظامی در دوران انتخابات           دومينيکن١٩٦٥-٦٦

 در سرکوب مردم» مارکوس« حمايت از               فيليپين١٩٦٥-٨٦

 در سرکوب مردم» سوھارتو« حمايت از             اندونزی١٩٦٥-٩٨

  ترور مالکام اکس در نيويورک              امريکا      ١٩٦٥

 »حزب پلنگان سياه« سرکوب              امريکا ١٩٦٦-٨٠

 جنگ کاله سبزھا با شورشيان              گواتماال١٩٦٦-٦٧

  حمايت از حکومت نظاميان            آرژانتين١٩٦٦-٨٣

  سرکوب خونين جنبش سياھان              ديترويت    ١٩٦٧

  حمايت از اسرائيل در اشغال کشورھا            خاورميانه   ١٩٦٧

  سالحھای اتمیۀ ھمکاری برای توسع             اسرائيل١٩٦٧-١٣

               حمايت از کودتا و حکومت نظاميان                يونان١٩٦٧-٧٤
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 ترور مارتين لوتر کينگ و اشغال شھرھا               امريکا     ١٩٦٨

  حمايت از انگليس در سرکوب انقالبيون               مالزی١٩٦٨-٨٩

  ميليون نفر٢کشتار                  کلمبيا١٩٦٩-٧٥

  رھبرِی ارتش شاه در حمله به انقالبيون                  عمان    ١٩٧٠

 از حکومت در سرکوب مردم بلوچستان  حمايت             پاکستان١٩٧٠-١٣

  حمايت از کودتای نظاميان               کيه تر     ١٩٧١

  رھبرِی ويتنام جنوبی در حمله به کشور               الئوس١٩٧١-٧٣

  حمايت از حکومت در سرکوب چريکھا و مجاھدين                ايران١٩٧١-٧٦

  حمايت از حکومت نظاميان            اکوادور١٩٧٢-٧٩

 »سازمان حرکت« سرکوب              فيالدلفيا١٩٧٢-٨٥

  سرخپوستان شورشی در الکوتاسۀ محاصر     داکوتای جنوبی    ١٩٧٣

  حمايت از اسرائيل در جنگ و تھديد اتمی            خاورميانه   ١٩٧٣

  کودتای نظاميان و کشتار مردم                   شيلی   ١٩٧٣

 سرکوب مردمدر » پينوشه« حمايت از                 شيلی١٩٧٣-٩٠

 با گاز سّمی» ماياگواِز« کشتار سرنشينان کشتی                   کلمبيا   ١٩٧٥

 سازماندھی نيروھای ارتجاعِی مسلح                آنگوال١٩٧٦-٩٢

  حمايت از حکومت شاه عليه انقالب مردم              ايران ١٩٧٨-٧٩

 نی و انتقال شاه به خارج حمايت از خمي                ايران      ١٩٧٩

  انتقال ارتش و ساواک شاه به حکومت خمينی                ايران      ١٩٧٩

 حمايت از حکومت خمينی در سرکوب انقالب                ايران ١٩٧٩-٨٨

 عليه انقالب مردم» کانترا« سازماندھی          نيکاراگوئه١٩٧٩-٩٠

 با کمک عربستان» مجاھدين«اندھی  سازم           افغانستان١٩٧٩-٨٩

  تحريم اقتصادی و فشار سياسی بين المللی                ايران١٩٧٩-١٣

  حمايت از کودتای نظاميان               ترکيه      ١٩٨٠

  تحرکات نظامی برای باز پس گرفتن گروگانھا                 ايران     ١٩٨٠

 من زدن به جنگ ايران و عراق دا                ايران١٩٨٠-٨٨

  از مصر به عراقئیيمياک انتقال سالحھای                 ايران     ١٩٨٠

  حمايت از حکومت در سرکوب شورشيان                 پرو١٩٨٠-٩٧

  سرنگون کردن دو ھواپيمای نظامی                اليبي       ١٩٨١

  اسرائيل در بمباران راکتور اتمی حمايت از               عراق     ١٩٨١

  سرکوب شورشيان         السالوادور١٩٨١-٩٢

  سرکوب سازمان آزاديبخش فلسطين                لبنان١٩٨٢-٨٤

  سال پس از انقالب مردم٤ اشغال نظامی              گرانادا١٩٨٣-٨٤

  ايجاد پايگاھای نظامی در مناطق مرزی          ھندوراس١٩٨٣-٨٩
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  فروش اسلحه از طريق اسرائيل به خمينی               ايران١٩٨٤-٨٧

  سرنگون کردن دو ھواپيمای نظامی ايران                ايران     ١٩٨٤

 »حزب کارگران ُکرد« حمايت در سرکوب               ترکيه١٩٨٤-١٣

 در خليج فارس" نفتکشھا" آغاز جنگ                ايران١٩٨٤-٨٨

 ی با روسيهئ اوج تھديدات جنگ ھسته         جنگ سرد١٩٨٤-٨٥

  برای ترور معمر قذافیئی ھواۀ حمل               ا ليبي      ١٩٨٦

  نظامی تحت لوای نابودی مواد مخدرۀ حمل            بوليوی      ١٩٨٦

 »ايران ِگيت «ئی رسوا           امريکا ١٩٨٦-٨٧

 »جنگ نفتکشھا«الت مستقيم در  دخ             ايران ١٩٨٧-٨٨

     »١انتفاضه « حمايت از اسرائيل در سرکوب          فلسطين ١٩٨٧-٩٣

  سرنگون کردن ھواپيمای مسافربری              ايران      ١٩٨٨

 "جام زھر" مجبور کردن خمينی به نوشيدن              ايران      ١٩٨٨

  کردن دو ھواپيمای نظامی سرنگون               ليبی      ١٩٨٩

 »سنت ُکرويکس« سرکوب شورش سياھان در     جزاير ِورجين    ١٩٨٩

  عليه کودتای نظامیئیحمايت ھوا               فيليپين    ١٩٨٩

  نظامی و سرنگونی حکومت نوريِگاۀ حمل               پاناما    ١٩٨٩

 راتوری روسيه دخالت در فروپاشی امپ             روسيه    ١٩٨٩

  در جھانامريکاو سلطه » نظم نوين جھانی« تز             امريکا     ١٩٨٩

 دخالت در جنگ داخلی برای سرنگونی حکومت        افغانستان١٩٨٩-٩٢

  وابسته کردن بيشتِر اقتصاد به مراکز مالی جھانی             ايران١٩٨٩-٩٧

 جيان در دوران جنگ داخلی تخليه خار               ليبريا    ١٩٩٠

  استقرار نيروی نظامی جھت حمله به عراق        عربستان١٩٩٠-٩١

 ر شکل حکومت از سفيد به سياهييفريقای جنوبی حمايت از تغا ١٩٩٠-١٣

 "نظم نوين جھانی"اجرای تز : حمله به عراق               عراق    ١٩٩١

  کويت به تخت سلطنت بازگرداندن امير              کويت    ١٩٩١

  و محاصره ُکشنده اقتصادیئی حمالت ھوا            عراق١٩٩١-٠٣

 با کمک پاکستان و انگليس» طالبان«سازماندھی         افغانستان١٩٩١-٩٦

 سرکوب شورش مردم         لس آنجلس    ١٩٩٢

  اشغال نظامی و حمله به موگاديشو          سومالی١٩٩٢-٩٤

  سربيا و مونتِنيگروئی محاصره دريا     وی يوگسال١٩٩٢-٩٤

 ئی بمباران ھوا             بوسنيا    ١٩٩٣

 بازگرداندن آريستيد به قدرت             ھائيتی    ١٩٩٤

 در کسب قدرت» طالبان« حمايت از          افغانستان    ١٩٩٦

 ن سرکوب شورش تحت لوای حمايت از پناھندگا             کنگو١٩٩٦-٩٧
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  حمايت از حکومت در سرکوب شورشيان              نپال١٩٩٦-٠٦

  بالمنازع در جھانۀبرای سلط» امريکائیقرن « تز            امريکا     ١٩٩٧

  درگيری نظامی برای خروج خارجيان              ليبريا    ١٩٩٧

  درگيری نظامی برای خروج خارجيان              آلبانی    ١٩٩٧

 »گوی تمدنھا و گفت« ھموار کردن مناسبات تحت لوای             ايران١٩٩٧-٠٢

  توليد گاز سّمیۀ داروسازی با بھانۀ حمله به کارخان             سودان   ١٩٩٨

 »سيا« بمباران موشکی در تقابل به حمالت مراکز          افغانستان   ١٩٩٨

 ئید ھوا روز بمباران شدي٤               عراق   ١٩٩٨

 بمباران شديد سربيا و اشغال کوُسوو         يوگسالوی   ١٩٩٩

 »پرويز ُمّشَرف« حمايت از کودتای ژنرال            پاکستان   ١٩٩٩

 »تيمور شرقی« حمايت از حکومت در سرکوب         اندونزی١٩٩٩-١٣

  کولاس.اس. تھديدات نظامی پس از انفجار ناو يو                يمن   ٢٠٠٠

 »٢انتفاضه « حمايت از اسرائيل در سرکوب         فلسطين٢٠٠٠-٠٥

 لبانیا نظامی برای خلع سالح شورشيان ۀحمل        ا ئي َمَسدون   ٢٠٠١

 مبر سپت١١اتوانی در تقابل با حمالت  ن           امريکا    ٢٠٠١

 »طالبان« ھمکاری با حکومت برای سرنگونی              ايران   ٢٠٠١

 در قدرت» یکرز«اشغال نظامی و قرار دادن        افغانستان٢٠٠١-١٣

 استفاده از اورانيوم در کالھک گلوله ھا       افغانستان٢٠٠١-١٣

 »پرويز مشرف« حمايت از دولت        پاکستان٢٠٠١-٠٨

  آنانۀ انتقال زندانيان به کشورھای ديگر و شکنج          جھان٢٠٠١-١٣

  شمالیوريایر رژيم در ايران، عراق و کُ يي اعالم تغ           امريکا   ٢٠٠٢

  کشتار مردم توسط ھمواپيماھای بدون سرنشين                يمن  ٢٠٠٢

  آموزش نظامی ارتش برای سرکوب شورشيان             فيليپين  ٢٠٠٢

  در مورد سالحھای کشتار جمعیئی دروغگو          عراق٢٠٠٢-٠٣

  مخالفانۀو شکنج» گوانتانامو« زندان            ا کوب٢٠٠٢-١٣

  تھديد به حمله نظامی          ايران٢٠٠٢-١٣

  نفتۀ نيروھای ويژه برای حفاظت خط لولۀ حمل             کلمبيا  ٢٠٠٣

  اشغال نظامی و کشتار مردم             عراق  ٢٠٠٣

 اومت مردم شکست در نبردھای متعدد از مق          عراق٢٠٠٣-٠٧

  استفاده از اورانيوم در کالھک گلوله ھا          عراق٢٠٠٣-١١

  دخالت نظامی در سرکوب شورشيان              ليبريا  ٢٠٠٣

  ھمکاری با نيروھای امنيتی برای دستگيری صدام              ايران  ٢٠٠٣

 »اَريستيد«از " حمايت" اشغال نظامی در          ھائيتی٢٠٠٤-٠٥

 فريقای جنوبی حمايت از حکومت در سرکوب تظاھرات مردما ٢٠٠٤-١٣
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  بمباران توسط ھواپيماھای بدون سرنشين           پاکستان  ٢٠٠٥

  حمايت از حکومت در سرکوب شورش مردم            فرانسه  ٢٠٠٥

  بمباران موشکی و دخالت در جنگ داخلی           سومالی  ٢٠٠٥

  تھديد به حمله نظامی       ُکره شمالی  ٢٠٠٥

  از خاک عراقامريکائی کماندوھای ۀ حمل            سوريه  ٢٠٠٦

 ر شکل حکومتييدر تغ» اردوگان«حمايت از            ترکيه٢٠٠٦-١٣

  حمايت از اسرائيل در بمباران راکتور اتمی            سوريه  ٢٠٠٧

 مردم غزه ھفته بمباران ٣ حمايت از        اسرائيل٢٠٠٨-٠٩

  موشکی و کشتار مردمۀ حمل                يمن  ٢٠٠٩

  به مردم غزهئی زمينی و ھواۀ حمايت از حمل          اسرائيل  ٢٠١٠

  حمايت از حکومت در سرکوب شورش مردم              تايلند  ٢٠١٠

  حمايت از حکومت در سرکوب شورش مردم          يونان٢٠١٠-١٣

 در مقابل انقالب مردم» بِن علی« حمايت از              تونس  ٢٠١١

 در مقابل انقالب مردم» مبارک« حمايت از              مصر  ٢٠١١

  به مردم غزهئی و دريائی ھواۀ حمايت از حمل          اسرائيل ٢٠١١

 حمايت از حکومت نظاميان           مصر٢٠١١-١٢

 کشور برای سرنگونی قذافی موشک باران                 ليبی  ٢٠١١

 در مقابل انقالب مردم» صالح« حمايت از                 يمن  ٢٠١١

 در مقابل انقالب مردم» شاه حمد« حمايت از             بحرين  ٢٠١١

  حمايت از اشغال نظامی توسط عربستان            بحرين  ٢٠١١

 شورش مردم حمايت از حکومت در سرکوب            انگليس ٢٠١١

 »جنبش اِشغال« حمايت از حکومت در سرکوب           کانادا٢٠١١-١٢

 »بشار اسد«  انتقال نيروھای مسلح برای جنگ با         سوريه٢٠١١-١٣

  حمايت از سرکوب تظاھرات متعدد مردم        اسپانيا٢٠١١-١٣

  حمايت از سرکوب شورش دانشجويان          شيلی٢٠١١-١٣

  حمايت از بمباران شديد مردم در نوار غزه         ائيل اسر  ٢٠١٢

  آفريقای جنوبی حمايت از سرکوب و کشتار معدنچيان  ٢٠١٢

  حمايت از حکومت در تظاھرات ميليونی مردم         آرژانتين  ٢٠١٢

 »وال استيريت« سرکوب وحشيانه جنبش اشغال      نيويورک٢٠١٢-١٣

 »بشار اسد«ازن قوا به نفع  چرخش تو        سوريه٢٠١٢-١٣

 »محمد مورسی« حمايت از دولت          مصر٢٠١٢-١٣

 »رسیمحمد م«عليه حمايت از کودتای نظاميان               مصر  ٢٠١٣

  چينجاپان عليه مانور مشترک نظامی با       دريای چين  ٢٠١٣

 حمايت از سرکوب شورشھای مردم              ترکيه  ٢٠١٣
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  حمايت از حکومت در سرکوب شورشھای مردم           رزيل ب  ٢٠١٣

  نظامی پس از انتخاباتۀ تھديد به حمل             ايران  ٢٠١٣

  نظامیۀ تدارک برای حمل           سوريه  ٢٠١٣

  

 نتيجه گيری

 را به يکاامردستھای پنھاِن بحران عميق نظام جھانی سرمايه داری انحصاری سرکردگان جنگ افروز حکومت  

 اروپا و ھمچنين رقبای بين المللی ۀ چون انگليس و اتحاديامريکامتحدين . سوی جنگ افروزی بيشتر ھول می دھد

اوضاع کنونی و تاريخ نشان می دھند که . دنبال منافع طبقات حاکم کشور خود می باشنده آنان چون روسيه و چين ب

اره در تضادی آشتی ناپذير با مردم جھان قرار داشته و اين استعمارگران و حکومت کشورھای تحت سلطه ھمو

 .برای رسيدن به منافع خود از ھيچ جنايتی فروگذار نمی کنند

 و نوکرانش؛ عربستان، ترکيه و قطر در ايجاد نيروی الزم برای سرنگون کردن حکومت امريکادخالتھای مستمر  

 در امريکااگر . الت مستقيم نظامی روی آورده است به دخامريکا نرسيد و به ھمين دليل، ئیجاه بشار اسد ب

.  نخواھد بوداسرنگونی بشار اسد موفق شود وضعيت مردم سوريه بھتر از وضعيت مردم افغانستان، عراق و ليبي

برای رسيدن به استقالل و . مراتب بازتر خواھد شده  نظامی به ايران و نابودی کشور ما بۀاما، راه برای حمل

ھای سوريه و جمھوری اسالمی بايد توسط مردم و بدون دخالت قدرتھای استعمارگر سرنگون آزادی، حکومت

    .شوند

__._,_.___ 

 


