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  ا به اورشليممريكآانتقال سفارت 

-6-  
  نادقوقح -ضيفريما

اولين کشوری است که بعد ازتصميم مجمع عمومی سازمان  که جمھوری گواتماال ؛مده استآ دراخبار
موافقت خودرا با انتقال سفارت کشورش به  مريکا به اورشليمآملل به محکوم کردن انتقال سفارت 

   .) اعالم کرده استمريکاآھمانند اقدام اورشليم (

نرخ بيسوادی وجنايات  ؛يحی است با يک درصد سفيد پوستميليون جمعيت مس ١٣گواتماال دارای  
    .ن کشور بسيارباالستآ در

   .ن بموقع استآدارد که اشاره به  ن کشور وايران زمان شاه وجودآوجه تشابھی بين 

 ن کشور دست به اصالحات اراضی زد وزمينھای زمين داران بزرگ راآرئيس جمھور  ١٩۵٠دردھه 
مريکا به دست آباکمک  ١٩۵۴سال  در و ،مونيست بودن متھم شدبين رعايا تقسيم کرد وی به ک

  ١ .مقايسه مورد با خواننده گان محترم)( ارتش برکنارگرديد

ن آھم روی مردم بينوای  را زمايشات مرگبارآمريکا حتی آ ؛مريکاستآگواتماال ازھرجھت زيرنفوذ 
زنامه بوستون کلوپ و رو ١٣٩۴يھون پژوھی تيه درسی ام ديماه صپايگاه  ،کشور انجام ميدھد

   .قای باراک اوباما ھم عذرخواھی کردآ واين فاجعه پرده برداشتند  از ٢٠١٠مريکا درسال آ

   .گواتماال دربين کشورھا کشوری تلقی نميشود که به اقدامش قائل به اثرشد

ه با انگشتش حواله ای ب خوندآدرمقابل اظھارات  خوندی نشسته بودآجوانی که پای منبر  –لطيفه 
  ؟منبر بی يا با منبر :گفت ؛خوند که فھيمدآ .خوندآخوند داد به اين مقصود که فالن چيز به فالن آ

          

                     

                                                            
 لحم یلاھا نابز رد الامتاوگ -تشاد رارق ايناپسا رامعتسا ريز درک اديپ لالقتسا هک ١٢٨١ ات۴٢۵١ لاس زا الامتاوگ - ١
ه رياست جمھوری رسيد کشور را که بر اثر نظام ب جاکوبو آربنز سرھنگ ١٩۵٠در  .دشابيم تخردرپ نيمزرس مچ هب

نجات داد.  سرخپوستان از جامعه دستخوش نابسامانی شده بود تا حدی از آشفتگی اقتصادی فئودالی و جدا کردن
ھا درين آنرا خطری برای خود و نفوذ کمونيست اصالحات مورد لزوم گواتماال چندان مورد پسند اياالت متحده نبود و

 بموجب قانونی که از تصويب کنگره گواتماال گذشت مالکيت کشتزارھايی که ١٩۵٣ پنداشت. در ماه مهسرزمين می
دولت فرار گرفت. ديری نگذشت که  زمين تقسيم و زمين در گروشد سلب و ميان دھقانان بیدر آن نيشکر کشت نمی

گشت و اياالت متحده ازين اقدامات در بود مشمول سلب قانون مالکيت  زمين ھائی که متعلق به چند شرکت آمريکايی
ديدند دوره آموزشی حمله می ھندوراس ای از نظاميان تبعيدی گواتمااليی که درمنتظر انجام کودتايی شد و عده خشم و

کارلوس  ھنگحکومت قانونی را سرنگون کردند؛ و سر گواتماال ١٩۵۴کودتای  واتماال حمله و طیبه گ ١٩۵۴در 
 ک-ح .قدرت را در دست گرفت رماسکاستيلو آ
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