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دالیل غیرقابل اعتماد بودن آمریکا
بررسی ماهیت نظام سیاسی آمریکا
ماهیت نظام آمریكا ،ماهیتی است كه بر غصب ،كشتار،
منفعتطلبی كاسبكارانه ،زورگویی و بیعدالتی شكل
گرفته است .فرآیند چنین نظامی غیرقابل اطمینان بودن،
پیمانشكنی و سلطه است .برای شناخت ماهیت نظام آمریكا
ابتدا به تاریخچه تاسیس و سپس ابعاد ماهوی آن میپردازیم.
تأسیس دولت
ف كلمب[ ]1قارهی آمریكا را
یك قرن پس از آنكه كریست 
ف آمریكا آغاز شد.
كشف كرد ،سیل مهاجرت اروپاییان ب ه طر 
ی مرد م اروپا بود كه
ن مهاجرت طمعورز 
ی اصلی ای 
انگیزه 
ً
ن
ف طال بودند؛ زیرا درآ 
به دنبال منافع ما ّدی و خصوصا كش 
ی یا
ی اقتصاد سوداگر 
ت اندیش ه 
زمان ،اروپا مصادف با حاكمی 
ی
مركانتیلیسم( )Mercantilismeبود ك ه طال شاخص اصل 
ثروت محسوب میشد.
ی  20و  30قرن
ن در دهه 
خصوصاً ركود اقتصادی انگلستا 
ت مذهبی
هفدهم نیز بر این انگیز ه اثرگذار بود؛ البته اختالفا 
ت بیتأثیر نبود.
ن نیز در روند مهاجر 
قرن  16و  17در انگلستا 
م
این قارهی مهاجرنشین بین چندین كشور اروپایی تقسی 
ی یك كشور اداره میشد
و هر قسمت ب ه عنوان مستعمر ه 
تا اینكه در سال  1763م آمریكای شمالی در مقابل انگلیس
ت و پس از جنگهایی ك ه از بهار
بنای طغیان را گذاش 
ی
ی نیروها 
ل  1783با پیروز 
1775م آغاز شد ،سرانجامدر سا 
ن استقالل آمریكا را پذیرفت.
آمریكایی ،انگلستا 
ی آمریكا ب ه تصویب
ی ایاالت متحده 
درسال  1787قانون اساس 
رسید و جرج واشنگتن به عنوان ا ّولین رئیسجمهور آمریكا
ل  1789رسماً سوگند
توسط كنگره[ ]2انتخاب شد و در آوری 

ت ایاالت متحده آغاز به كار كرد.
ب حكوم 
ن ترتی 
یاد كرد و بدی 
گ (آمریكا) از ابتدا بر پایهی غصب ،استعمار،
ن كشور بزر 
ای 
تجاوز ،اشغال ،جنگ و كشتار ،تمدن خود را بنیاد نهاد و پس
ل گردید.
ك نظام قدرتمند امپریالیستی تبدی 
از مدتی به ی 
ن نظام مقتدر در آپارتاید ،میلیتاریسم و
شاخصههای ای 
م خالصه میشود.
كاپیتالیسم و امپریالیس 
آپارتاید
ی آمریكا بر تبعیض نژادی
ت ایاالت متحد ه 
بنیان دول 
ی از ابتدا با كشتن بومیان
سازمان یافت ه است .مهاجران اروپای 
گ بنای تمدن آمریكا
ی آمریكا و متواری ساختن آنان سن 
قار ه 
ب نظا م بردهداری تمدن خود
س با انتخا 
را بنیاد گذاشته و سپ 
را با استثمار بردگان سیاهپوست به تكامل رساندند .گرچه
ن رئیسجمهور آمریكا ،ابراهام لینكلن،
از زمان شانزدهمی 
ب شده است ،ولی در عمل،
دهها قانون ضدتبعیض تصوی 
ن از شهروندان درجه دو و از طبقهی فرودست
رنگینپوستا 
ن شاخصهی
آمریكا محسوب میگردند .اینك ب ه اختصاربه ای 
آمریكا میپردازیم.
ض نژادی» در دولت آمریكا
بررسی قوانین «تبعی 
ن اروپایی از ابتدای ورود ب ه
كشتار سرخپوستان؛ مهاجرا 
ی آمریكا بنای بدرفتاری و كشتار را با ساكنان بومی
قاره 
ت گذاشتند .حال آنك ه این مردم بومیبسیار مهربان
سرخپوس 
ی بودند .اینان حتی «بیگانگان را با
و سرشار از عواطف انسان 
ف
ت هدایایی ب ه كریست 
ت پذیرا میشدند .بنا بر عاد 
مهر و محب 
ن او تقدیم كردند و با ایشان به عزت و احترا م
ب و یارا 
كلم 
ی اسپانیا
ی به پادشاه و ملكه 
رفتار نمودند» تا جایی ك ه و 
م و مهربان و سلیمالنفساند
نوشت« :این مرد م به قدری مالی 
ن میتوانم به اعلیحضرتین اطمینان بدهم ك ه در دنیا
كه م 
ی بهتر از ایشان پیدا نمیشود .همنوعان خود را مانند
ملت 
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ن خود دوست میدارند .گفتارشا 
ن
كسا 
ن و مالیم و مهرآمیز و همراه
همواره شیری 
با لبخند است»]3[.
اما مردان مهاجر و حریصی كه به دنبال طال،
ك دستنخورده را زیر و رو میكردند،
این خا 
با میزبانان مهربان خود هیچ عادالنه رفتار
نكردند و احترامشان را پاس نداشتند.
ن را تاراج كردند و ب ه
«آبادیهای سرخپوستا 
آتش كشیدند و صدها مرد و زن و بچه را ب ه
زور ربودند و ب ه مقصد اروپا بر كشتیها سوار
كردند تا در آنجا ب ه غالمی بفروشند .مقاومت
افراد قبیلهی «آراواك» بهانه شد تا سالحهای
آتشین و شمشیرها را آزمایش كنند و در
نتیجه در دهههای بعد از  12اكتبر 1492
(یعنی روزی كه كریستفكلمب نخستین بار
قدم بر ساحل سان سالوادور گذاشت) قبایلی
تماماً قتل عام شدند وصدها هزار سرخپوست
ل رسیدند»]4[.
به قت 
س از استقالل با اینكه خود
آمریكاییان پ 
ی آزادیخواه میدانستند ،دست
را مردم 
ت علی ه سرخپوستان نكشیدند .در
از جنای 
ن جرج واشنگتن كشتار این صاحبان
دورا 
ن بار آنان را ب ه
ف نشد و ای 
خانه نیز متوق 

ت ایاالت متحد ه آمریكا
بنیان دول 
ی سازمان یافته
بر تبعیض نژاد 
ی از ابتدا
است .مهاجران اروپای 
ی آمریكا و
با كشتن بومیان قاره 
متواری ساختن آنان سنگ بنای
تمدن آمریكا را بنیاد گذاشته و
ب نظام بردهداری
سپس با انتخا 
تمدن خود را با استثمار بردگان
سیاهپوست به تكامل رساندند.
تو
اتهام مزدوری برای انگلیس مورد تاخ 
تاز قراردادند ]5[.این كشتار با همین اتهام
ن رئیسجمهوری آمریكا،
در دوران چهارمی 
جیمز مدیسون ،شدت گرفت و جنگهای
ن و ارتش آمریكا
خونینی بین سرخپوستا 
در گرفت و قسمتهای وسیعی از سرزمین
ل سكونت آنان در دو طرف رودخانهی
مح 
ن درآمد و
ل نظامیا 
ی به اشغا 
می.سی.سی.پ 
تار و مار شدند]6[ .
در زمان آندرو جكسون (Andrew
ن رئیسجمهور آمریكا،
 ،)Jacksonهفتمی 
به علت نابودی شدید سرخپوستان ب ه عصر
«ازاله» معروف شد .وی «با سربازان خود
ن افتاد و هزاران تن از
به جان سرخپوستا 
قبایل «چیروكی« و «چیكاساو» و «چكتا» و
«كریك« و «سمینول« را قتل عام كرد»]7[.
ن
جنایات حكومتگران آمریكا علیه سرخپوستا 
ف نشد؛ در سال1867م كنگرهی
هیچگاه متوق 
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آمریكا در زمان جانسون ،هفدهمین رئیسجمهور
آمریكا ،قانونی را به تصویب رساند كه به موجب آن
ن در
ی آمریكاییا 
ی كه ب ه خاطر ستمها 
سرخپوستان 
سرتاسر كشور پراكند ه شد ه بودند ،باید جمعآوری و
ی
ی و اوكالهما در كمپهای مخصوص 
در داكوتای جنوب 
ن ستم
ن در مقابل ای 
اسكان داده میشدند .سرخپوستا 
شو
ف دست به مخالفت زدند و در نتیج ه بین ارت 
مضاع 
آنان جنگهای سختی درگرفت .سرانجام«سرخپوستان
ی از نیروی
ش قابل مالحظها 
ن بخ 
آمریكا با از دست داد 
ت اجباری
انسانی وخانوادههای خود ناگزیر شدند اقام 
در ایاالت تعیین شد ه را بپذیرند»]8[ .
ن
ی با سرخپوستا 
ی رفتار واحد 
دولتمردان آمریكای 
ف خود را با
ن سرزمین آمریكا تكلی 
نداشتند تا صاحبا 
میهمانان تازه وارد بدانند؛ اما آمریكاییان اگر رفتاری
ی
ن نابود 
ی واحد داشتند و آ 
واحد نداشتند ،هدف 
ی
ن اسكان اجبار 
ن بود .هنوز مركب قانو 
سرخپوستا 
ت
ن ادام ه داش 
كنگره خشك نشد ه بود و جنگ همچنا 
س گرانتUlisses( ،
ك ه رئیسجمهور بعدی ،اولی 
ن را از ایالت
 )Grantتصمیم گرفت سرخپوستا 
ی اخراجكند.
ی جنوب 
اوكالهما و داكوتا 
ن طال
بهانهی او این بود ك ه در داكوتای جنوبی معاد 
ن هستند.
م استخراج آ 
ن مزاح 
كشف شده و سرخپوستا 
ن
ن اسكان یافتگا 
ژنرال گرانت اگر در مورد جالی وط 
ن
ل داشت ،برای تبعید سرخپوستا 
داكوتای جنوبی دلی 
ی
ی نداشت؛ اما نبرد غافلگیرانه 
اوكالهما هیچ عذر 
ش به هر دو ایالت كشید ه شد كه منجر به قتلعا م
ارت 
ل دیگر
ت سا 
گ تا هف 
ن شد .این جن 
بزرگ سرخپوستا 
ج این درگیریها در سال  1876م
به طول انجامید« .او 
ن سرخپوست
بود كه صدها تن از زنان و مردان و كودكا 
ن در گورهای
در داكوتا قتل عام شدند و اجساد آنا 
دستجمعی دفن شد»]9[.
ی آمریكا  2هزار و
ت متحده 
طبق آمار موجود ،ایاال 
چهارصد بومی داشت ك ه از هنگام ورود اروپاییان
ن
ن هفدهم تا اول قر 
ی در آغاز قر 
به آمریكای شمال 
ن آنجا را نابود كردند.
بیستم در طول سیصد سال بومیا 
نو
ی آنها را از مرد و ز 
«مهاجرنشینان آمریكایی همه 
ل چهل لیور استرلینگ
كودك كشتند .جایزهای معاد 
ی و یا یك
برای آوردن گیسوی آویخت ه ب ه سریك بوم 
ن جایز ه بعد از
سرخپوست اسیر تعیین كرد ه بودند .ای 
مدتی به صد لیور ارتقاء یافت»]10[ .
ن از تبعیضنژادی
ی سرخپوستا 
هماكنون نیز باقیمانده 
رنج میبرند .گرچه ایاالت متحده تاكنون دهها قانون
ب رساند ه است ،اما عم ً
ال
ضدتبعیضنژادی را ب ه تصوی 
ی آمریكا
سرخپوستان جزء طبق هی فرودست جامع ه 
محسوب میشوند.
ن
ش از یكصد محدودهی معی 
«در حال حاضر بی 
سرخپوستنشین بهطور پراكند ه در ایاالت متحدهی
ش از میزان
ن بیكاری د ه برابر بی 
آمریكا وجود دارد .میزا 
ت و درآمد یك خانواد هی
متوسط در سطح كشور اس 
ت تنها یك سو م درآمد خانوادهی
متوسط سرخپوس 
ت است .مرگومیر در محدودهها
متوسط سفیدپوس 
م موجود در ایاالت متحد ه است 50 ...درصد
باالترین رق 
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ی سرخپوست در كلبههای محقر زندگی
خانوادهها 
ی خود را از منابع بالقو ه 
ی
میكنند و آب آشامیدن 
خطرناك ب ه دست میآورند ك ه سبب گسترش اسهال
ی و عفونی میشود...
ی مسر 
ی و دیگر بیماریها 
خون 
كودكان سرخپوستی كه میتوانند تحصیالت متوسطه
ی یكصد محدوده ،تنها كمتر از
داشته باشند كماند و برا 
پنجاهمدرس ه وجود دارد»]11[.
شباهتجنایتآمریكاییاننسبتبهسرخپوستان
با جنایت مغوالن نسبت به ایرانیان
ت آمریكاییان نسبت ب ه سرخپوستان ،ب ه جنایات
جنایا 
مغوالن نسبت ب ه ایرانیان شباهت دارد .با این تفاوت
كه مغوالن مهاجم پس از كشتار اولیه ،مردم ایران را
ت شناختند و سپس جذب فرهنگ اسالمی
به رسمی 
ن مهاجر بومیان را به
ی اروپاییا 
ن شدند؛ ول 
ایرانیا 
ت از كشتارشان برنداشتند؛
رسمیت نشناخته و دس 
ن را محو كردند و از آنان جز مردمان
فرهنگ آنا 
ی كرده،
ن در رنگشان تجل 
بیهویت ك ه تنها وراثتشا 
ی نگذاشتند.
چیزی باق 
ن اروپایی برای توسع هی
استثمار سیاهپوستان؛ مهاجری 
ج ب ه كارگر ارزان قیمت داشتند.
كشاورزی احتیا 
ی با
ل سركشی و ستیزهجوی 
سرخپوستان بومی به دلی 
غاصباناروپایی كمتر تن به بردگی یا استثمار میدادند؛
ن اوایلقرن هفدهم
لذا تجارت بردگان آفریقایی از هما 
ی و قانونی
ت رسم 
ن نوزدهم ب ه صور 
تا نیمهی دو م قر 
رونق گرفت.
ص حمل برده به
ن برد ه با كشتیهای مخصو 
تاجرا 
سواحل آفریقایی میرفتند و با شكار سیاهان یا خرید
ی آفریقا بردهی
م قوانین بوم 
ی ـ كه ب ه حك 
اسیران جنگ 
ی قبایل ،آنها را از اقیانوس
ب بودند ـ از رؤسا 
ی غال 
قبیل ه 
اطلس ب ه آمریكا منتقل میكردند.
ط با كند و
ن شرای 
ن برده ،سیاهان را در بدتری 
تاجرا 
ی میدادند و
زنجیر داخل قفسههایی مانند كتاب جا 
از ترس شورش ،آنها را جدا از یكدیگر نگه میداشتند.
ت موجب میشد وقتی
ت بد هوا و غذا و بهداش 
وضعی 
ی كه اسیر
كشتی ب ه مقصد میرسید «از هر صدبردها 
ج نفر آنها در آفریقا یا در
میشدند در حدود بیست و پن 
راه سفر جان میسپردند ».خریداران آنها را با عالمتی
آهنین ك ه در آتش گداخت ه بودند ب ه نشانه مالكیت
داغ مینهادند .بردگان سیاه وقتی ب ه مزارع آمریكاییان
میرسیدند ،فالكتشان شدت مییافت؛ لذا «دو سال
بعد یك سو م بردگان تازه وارد میمردند»]12[.
افزایش تعداد برده از  679هزار به  4میلیون در
آمریكا
ت بزرگی در منسوجات
ب پیشرف 
انقالب صنعتی موج 
و كشت پنبه خصوصاً در ایاالت جنوبی آمریكا شد.
ی به كارگر
ت احتیاج بیشتر 
كشتزارهای پنبه ب ه سرع 
ی از آفریقا
ت بردگان بیشتر 
پیدا كرد و به همین جه 
ت
ب ه آمریكا منتقل میشدند« .در سال 1790م در ایاال 
ی آمریكا  697هزار برده بود و در سال 1861م
متحده 
تعداد آنها به  4میلیون نفر افزایش یافت» [  ]13تا
ن میدهد كه «حداقل
م آمار نشا 
ن نوزده 
ن قر 
پایا 
ق به عنوان برده
ن آفریقایی از این طری 
چهارده میلیو 
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فروخته شدند»]14[ .
ی قایل
آمریكاییان برای بردههای سیاه هیچ حقوق انسان 
ج نمیدادند؛ «چون
ی به آنها اجازهی ازدوا 
نبودند؛ حت 
ن برده از
ی وارد كرد 
ل از هزینه 
خرج نگهداری اطفا 
آفریقا بیشتر بود!»
ب بسیار سخت و
ش در برابر اربا 
مجازات شور 
ن نمونه« :از پنج بردهای ك ه
خشونتآمیز بود .به عنوا 
ن خود شدند
در سال 1728م متهم ب ه توطئه علیه اربابا 
دو نفر را زند ه در آتش افكندند ،یكی را به دار آویختند
س شقه كردند
ی را در رودخان ه انداختند و سپ 
و دیگر 
ل اسپانیا تبعید نمودند»]15[.
و نفر پنجم را به سواح 
ی
ن سیاه حاضر بودند تن به هر كاری بدهند؛ ول 
بردگا 
ن بیرونكنند؛ زیرا اگر بردهای فرار
فكر فرار را از سرشا 
س باقیماندهی
ش را میبریدند ،سپ 
میكرد« ،دستهای 
ن فرو میبردند و آنگاه
دست مجروح را در قیر جوشا 
وی را به دار میآویختند»]16[.
ی كشتار سیاهپوستان
لینچ[ ]17كردن یكی از روشها 
ی گذشته آمریكا بود .در سد ه گذشته هزاران
در سدهها 
ن قانون و حشیانه به قتل رسیدند.
سیاهپوست طبق ای 
[]18
ی
با همهی این سختگیریها و خشونتهای غیرانسان 
جنبشهای ضدبردهداری در آمریكا شروع شد .در
ی
ایاالت شمالی آمریكا به دلیل صنعتی بودن و بینیاز 
ی و بردهداری
از بردهداری ،تبلیغاتی علیه برده فروش 
آغاز شد .ابراهام لینكلن در فعالیتهای تبلیغاتی
نامزدی ریاست جمهوری ،الغاء بردهداری را جزو
شعارهای انتخاباتی خود قرار داد و سرانجام در نوامبر
ن رئیس جمهور منتخب شد.
 1860م شانزدهمی 
ی خود را اعالم
ایاالت جنوبی از این انتخاب ،نارضایت 
ن آوردند .ابراهام لینكلن
ن از تجزیه بهمیا 
كردند و سخ 
ی اعالم كرد منظورش از الغاء
ی رضایت ایاالت جنوب 
برا 
بردهداری این نیست كه در هر جا بردهداری وجود دارد
ی بردهداری
ن را لغو كند ،بلك ه میخواهد از توسعه 
آ
ن
ی دیگر جلوگیری كند .عقبنشینی لینكل 
به استانها 
ی
ل سال 1861م جنگها 
سودی نبخشید و از آوری 
ل
ل به طو 
تجزیهطلبانهی آمریكا آغاز شد و تا چهارسا 
انجامید]19[.
ی كه از لینكلن شد ه است،
با هم هی تعریف و تمجیدهای 
ی
ض نژادی نبود ،او بر مبنا 
او هیچگا ه مخالف تبعی 
م ـ
ت كنی 
مصالح سیاسی ـ حتی اگر حمل بر صح 
ی بود.
ض نژاد 
ی با حفظ تبعی 
مدافع الغاء بردهدار 
ن با صراحت تمام در قبول تبعیض نژادی،
لینكل 
ی
گفت« :من هرگز طرفدار برابری اجتماعی و سیاس 
نژادهای سفید و سیاه ،به هر صورتی كه باشد نبودهام
و نیستم .من هرگز طرفدار این نبودها م و نیستم كه ب ه
ب شدن داد ه
سیاه پوستان حق انتخاب كردن یا انتخا 
ت منصفه درآیند ،یا ب ه
شود ،یا بتوانند به عضویت هیئ 
ب شوند ،یا به آنها اجازه داد ه شود
ی منصو 
مشاغل دولت 
م
ن ازدواج كنند ،و حتی اضافه میكن 
كه با سفیدپوستا 
ك اختالف طبیعی اساسی
كهبین نژاد سفید و سیا ه ی 
وجود دارد كه تصور میكنم كه برایهمیشه مانع شود
م
ی اجتماعی و سیاسی با ه 
تا آنها بتوانند بر پای هی برابر 
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م ناگزیرند
یه
م ب ه سر برند و از طرف 
زندگی كنند ،و با ه 
ن دو نژاد
ی از ای 
ی كنند ،ناچار یك 
كه در جوار هم زندگ 
ی پایینتر
ی وض ع و موقعیت 
ی برتر و دیگر 
باید وض ع و موقعیت 
ی ب ه
ن برتر 
ن ای 
ل همه ،طرفدار داد 
ن نیز مث 
داشت ه باشد .م 
نژاد سفید هستم»]20[.
ن تفكر نژادپرستان ه بسیار بعید است ك ه ابراها م لینكلن
با ای 
ن بوده
ی بردگا 
ی آزاد 
ش برا 
با انگیزههایبشردوستان ه در تال 
است.
ی باشد
ن ما كس 
ی میگوید« :اگر در بی 
ی دیگر 
او در سخنران 
ت توجه
ی ایجاد كرده اس 
ی ك ه نظا م بردهدار 
ك ه ب ه مشكالت 
ی مؤثر ،خود را از شر
گ و ب ه نحو 
نداشت ه باشد و بیدرن 
ق ندارد ك ه با ما باشد»]21[ .
ص نكند ...او ح 
ی خال 
بردهدار 
یو
ح سیاس 
ت یا مصال 
ن رو ب ه نظر میرسد ك ه مشكال 
از ای 
ن بوده است.
ی لینكل 
ی انگیزهی ،اصل 
ی نظا م بردهدار 
اجتماع 

آبراهام لینكلن در قبول
تبعیضنژادی گفت:
من هرگز طرفدار برابری
اجتماعی و سیاسی نژادهای
سفید و سیاه ،به هر صورتی كه باشد
نبودهام و نیستم .من هرگز طرفدار این
نبودهام و نیستم كه ب ه سیاه پوستان حق
ب كردن یا انتخاب شدن داد ه شود .من
انتخا 
نیز مثل همه ،طرفدار دادن این برتری به
نژاد سفید هستم.
ن سیاه جنوب 
ی
ل بردگا 
ی در د 
ب امید 
ل و جنو 
ن شما 
گ بی 
جن 
ب فرار كردند و خود را به
ی از آنها از جنو 
دمید و تعداد زیاد 
ن پیوستند .سرانجا م جنگ
ش لینكل 
ل رساندند و ب ه ارت 
شما 
ن
ت بود 
ن و پرجمعی 
ی بود 
ل صنعت 
ب ب ه دلی 
ل و جنو 
شما 
ی
ت و اعالمی ه 
ی شمالیها خاتم ه یاف 
شمال[ ]22با پیروز 
ی نیز ب ه نف ع بردگان
ن آزاد 
ن صادر شد؛ اما ای 
ی بردگا 
آزاد 
س احتیا ج ب ه مسكن ،نان
نپ 
ن از ای 
تما م نشد؛ زیرا سیاها 
ی میدانستند ك ه در شمال
و ازدوا ج داشتند .ن ه كار صنعت 
ن كار میدادند؛ زیرا
ل كار شوند و ن ه جنوبیها ب ه آنا 
مشغو 
ی
ت خود میدانستند .بعدها سیاهپوست 
ل شكس 
ن را عام 
سیاها 
ن مورد گفت« :خیمهها و چادرها بركنده شدند ،ن ه جایی
در ای 
ن است
ن وجود دارد .ای 
ی خورد 
ی برا 
ت و ن ه چیز 
ی اقام 
برا 
ی بزرگ»]23[.
آزاد 
ن
ی بردگان ،و قوانی 
ی آزاد 
ی ضد بردهداری ،اعالمی ه 
جنبشها 
ن برد.
ی را در آمریكا ب ه پایا 
ت نژادپرست 
كنگره هرگز نتوانس 
ت
ن شهروند درجه  2و از طبقهیزیردس 
ن هنوز ب ه عنوا 
سیاها 
ب میشوند.
ی آمریكا محسو 
جامع ه 
ت ب ه سفیدپوستان،
ی مضاعفنسب 
ض در استخدام ،بیكار 
تبعی 
ن سیاهپوست،
ت زندانیا 
ی فقر و بیسوادی ،كثر 
درصد باال 
ض
ن از تبعی 
س و ...هم ه نشا 
ن و تبعیضآمیز پلی 
برخورد خش 
ت متحدهی آمریكا میدهد .رفتار نهادینه
نژادپرستانهی ایاال 
ن میدهد ك ه
ن با نژاد سیاه هنوز خبر از آ 
ی آمریكاییا 
شده 
ی بردگان ،رفتار با
ی آزاد 
ن و نی م بعد از اعالمی ه 
ك قر 
تا ی 
ن
ی سیاها 
ی نكرده است .هنوز جنبشها 
ن تغییر 
سیاها 
آمریكا خبر از رفتار تبعیضآمیز میدهند.
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بررسی ساختار نظامیگری آمریکا
یكی دیگر از ابعاد نظام آمریكا« ،میلیتاریسم» و
ی میلیتاریستی
«نظامیگری» است .نظا م آمریكا ،نظام 
ت دموكراسی و آزادیخواهی پنهان
است ك ه پش 
شد ه اس��ت .اكثر رؤس��ای جمهور مهم آمریكا از
ی آمریكا یكی از
نظامیان میباشند و فرماندهان نظام 
ی آمریكا هستند كه همراه
تأثیرگذاران سیاست خارج 
ی و سرمایهداران ،آمریكا را به سوی
ن سیاس 
نخبگا 
ن هدایت میكنند.
سلط ه بر جها 
ی اول و خصوصاً
س از جنگ جهان 
ی آمریكا پ 
تكنولوژ 
گ جهانی دوم بر محور صنایع نظامی رشد
پس از جن 
ش فنی را در
ن آمریكا ،تمام دان 
كرد ه است .نخبگا 
ن سالحهای استراتژیك ،هواپیماهای
خدمت ساخت 
ی اتمی و موشكهای
نظامی ،ناوهای جنگی ،بمبها 
ح آن
هستهای ق��رار دادهان��د ك ه اینك به توضی 
میپردازیم.
ی نظامی
رؤسای جمهور 
س جمهور آمریکا،
جرج واشنگتن ،اولین رئی 
ط كنگرهی
ی بود .وی توس 
ك نظام 
(1797ـ  )1787ی 
ن در ژوئن  1775ب ه سمت فرمانده سپاهیان
مهاجری 
گ استقالل منصوب شد ه بود.
آمریكا در جن 
آندرو جكسون ( ،)Anderew Jacksonهفتمین
ك نظامی بود.
رئیس جمهور آمریكا1828( ،ـ )1836ی 
ویلیام هنری هاریسون ( ،)W. H. Harrisonنهمین
ش بود.
رئیس جمهور1841( ،ـ  )1844یك ژنرال ارت 
زاخاری تایلور ( ،)Z.Taylorدوازدهمین رئیسجمهور،
از فرماندهان نظامی بود كه در جنگ علیه مكزیك
كشتار بسیاری از خود به جایگذاشت و مرد م آمریكا
ی دادند.
ن كشتار به او رأ 
نیز به پاس همی 
ت ( ،)Ulisses Grantهیجدهمین رئیس
اولیس گران 
ل ارتش بود .او در
ك ژنرا 
جمهور1869( ،ـ  )1877ی 
ی شناخته میشود كه
ن جنایتكار 
خ آمریكا به عنوا 
تاری 
در چندین عملیات علیه سرخپوستان دست ب ه كشتار
وحشیانهای زده است ،او در زمان ریاست جمهوری
ش آمریكا بود.
ن رئیس ستاد ارت 
آندرو جكسو 
رادرفورد هایز ( ،)Ruther ford Hayesنوزدهمین
س جمهور آمریكا 1877( ،ـ )1881یك ژنرال
رئی 
ش آمریكا بود.
ارت 
ویلیا م هاوارد تافت ( )willian Howard taftبیست
س جمهور آمریكا (1909ـ )1913یك
و هفتمین رئی 
گ با اسپانیا شركت داشت.
ل ارتش بود كه در جن 
ژنرا 
ت اسپانیا ،فرماندار
ش پس از شكس 
س خدمات 
او به پا 
ی كوبا شد.
س فرماندار نظام 
ی فیلیپین و سپ 
نظام 
ت (Franklin Delano
فرانكلین دالنو روزول�� 
 ،)Rooseveltسی و دومین رئیسجمهور آمریكا،
(1933ـ )1945ك ه سه دور ه ریاست جمهوری را در
ل به عنوان
اختیار داشت ،یكنظامی بود كه چند سا 
ی دریایی آمریكا مشغول خدمت بود.
معاون نیرو 
ن روزولت آغاز شد.
جنگجهانی دو م در زما 
س از مرگ روزولت بالفاصله بهیك ژنرال
مردم آمریكا پ 
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بیرحم ب ه نام هاری ترومن ()Harry Truman
ی آمریكا
ن ك ه از تحقیر نیروی دریای 
رأی دادند .تروم 
در واقعهی «پرل هاربور»[ ]24رنج میبرد ،دستور
بمباران اتمی دو شهر ژاپن ،هیروشیما و ناكازاكی را
صادر كرد و صدها هزار نفر كودك ،جوان ،زن وپیرمرد
ی تا
ن جنایت جنگ 
بیگناه را به كا م مرگ فرستاد .ای 
ت اتمی صدها هزار كشته،
سالهای بعد در اثر تشعشعا 
ل و نوزاد ناقصالخلقه به جای گذاشت .بعد از
معلو 
ل
ك ژنرا 
اتما م دورهی ترومن ،مردم آمریكا باز هم ی 
ش را برگزیدند.
ارت 
ن رئیس جمهور آمریكا،
آیزنهاور ،سی و چهارمی 
س
ی دومب ه عنوان رئی 
(1953ـ )1961در جنگ جهان 
گ در
ستاد ارتش آمریكا بود كه با ورود آمریكا در جن 
سال 1942فرمانده نیروهای آمریكایی شد .او سال بعد
ن برگزید ه
ی متفقی 
به فرماندهی عالی نیروهای نظام 
شد.
ن
وی پس از اتمام جنگ ،فرمانده نیروهای سازما 
ی
پیمان آتالنتیك شمالی (ناتو) گردید .این روحیه 
ی
ش یك 
جنگطلبی مردم آمریكا بود كه با رأی خوی 
ی
از مسئوالن جنگی كه  40/000/000كشته بر جا 
ت به ریاستجمهوری پذیرفتند.
گذاش 
ی و
ن اف .كندی ،س 
شاید تعجبآمیز باشد كه جا 
ی
پنجمین رئیس جمهور آمریكا ]25[،یك افسر نیرو 
گ جهانی دوم در اقیانوس آرا م
دریایی بود كه در جن 
خدمت میكرد.
ت
ت ایاال 
ن هدای 
اینها نظامیانی هستند كه آشكارا سكا 
ی آمریكا را به دست گرفتند؛ اما نقش دیگر
متحده 
ل
نظامیان در سیاست و حكومت آمریكا خود بحثی قاب 
بررسیاست؛ ولی ما به قسمتی از مقالهی رایت میلز،
ق و نویسندهی آمریكایی كتاب (power Elite
محق 
ن قدرت) [ ]26كه در سال 1958م منتشر
یا نخبگا 
نموده ،بسنده میكنیم.
وی در این مقال ه كه تز اصلی كتابش نیز میباشد،
آورده است« :دیگر نمیتوان بر این عقیده باقی ماند
ی
كه در یك طرف قضیه ،اقتصاد و طرف دیگر گروهها 
ی
سیاسی قرار داشته باشند و یكی از سیاست و دیگر 
ن میان ،ارتش
م ببرد و در ای 
از درآمدهای مالی سه 
ارزش چندانی نداشت ه باشد .امروز اقتصاد سیاسی با
ش
م گیرندهی آنها یعنی ارت 
نظامیان و دستگاه تصمی 
ث
م آمیخته است .این مثل 
به صورت همه جانبه دره 
ی ساختاری است و امروز كلید فهم و
قدرت ،واقعیت 
درك عملكرد ذینفوذ آمریكاست»]27[ .
تكنولوژی در خدمت جنگ
ی
ن تأثیر گذار 
نظامیگری تنها در نخبگان و میزا 
ارتش در ساختار قدرت آمریكا خالصه نمیشود ،بلك ه
ل
ی برای اعما 
ی جنگ 
علم را نیز در خدمت ساز و كارها 
سیاستهای سیاستگذاران آمریكا درآورده است.
ن قبل از اینكه در جنگ جهانی دوم مداخل ه
آمریكاییا 
ن بمب اتم
كنند برای تفوق بر جهان به فكر ساخت 
افتادند« .ساختن بمب اتمی و سپس استفاده از آن
ح دولت به طور كامل مورد بحث و
در باالترین سطو 
بررسی قرار گرفت .طرح مانهاتان در سال1939م آغاز
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ی برا 
ی
ی اتم 
ح مزبور مهار انرژ 
شده بود .تنها هدف طر 
ط هواپیما حمل
ساختن بمبی بود كه بتوان آن را توس 
كرد»]28[ .
دولتمردان آمریكا ،كلیهی دانشمندان مانند :رابرت
اپنهایمر ( )Robert oppenheimerو اینشتاین و
ف قرار
ن هد 
ت ای 
ی آمریكا را در خدم 
كلیهی دانشگاهها 
ل  1945اولین بمب
دادند تا سرانجام توانستند در سا 
ش كنند.
اتمی را با موفقیت آزمای 
ی بیشتر آشكار
روحیه جنایتكارانه نخبگان آمریكا زمان 
میشود كه دانستهشود ،اصوالً «بمب مذكور برای
ی طرحریزی نشد ه بود»
استفاد ه علیه هدفهای نظام 
گ
ق بزر 
ی تخریب مناط 
ب برا 
[ ]29بلكه این نوع بم 
ی ساخته شد ه بود ،همانگونه ك ه در
شهری و غیر نظام 
ی ب ه بار آورد.
فاجعه انسان 

شهرهای ژاپن یك
ن تبلیغاتی
این موفقیت مرگبار كه تحت بمبارا 
ت عادالن ه و گریزناپذیر
ی یك عملیا 
رسانههای آمریكای 
ی آمریكا را در جهان
ی نظام 
ت برتر 
جلوه كرد ،توانس 
پس از جنگ حفظ كند.
ی
ن پیروزی توانستند به مراكز علم 
نخبگان آمریكا با ای 
ن
ت جنگ قرار گیرد .از آ 
بباورانند كه علم باید در خدم 
پس «ذخایر علمی دانشگاهها در جنگ جهانی دو م در
ی قرار گرفت».
خدمت امور نظام 
ت و دانشگاهها به
این استخدام چون جنبه سری داش 
ل نظامی شوند و
صورت علنی نمیتوانستند وارد مسائ 
ی
ت نظام 
ل پیشرف 
ن پیشرفت تكنولوژیكی غالباً معاد 
چو 
ی كرد
ن سع 
ی تلقی میشود ،پنتاگو 
در زمینههای اتم 
س كند.
ی تأسی 
ی غیررسم 
ن پژوهش 
نوعی سازما 
ل  1960هزینههای ایالتی
در سالهای  1950و اوای 
ت و در سال
ی  20درصد باال رف 
پژوهش و توسعهی مال 
ن افزایش در
 1965به  16میلیارد دالر رسید .اثر ای 
ی آمریكا در زمینههای علمی
استخدام نیروی انسان 
ارتش بسیار شگرف بود.
ق گزارش كمیتهی مجلس
جالب این است ك ه طب 
نمایندگان  ،دو سوم تمام دانشمندان و مهندسانی ك ه
ش و توسعه بودند از محل اعتبارات
ت اندركار پژوه 
دس 
ت دفاع،
دولتی استخدام شد ه بودند ك ه در اختیار وزار 
ی
ن انرژ 
ی و سازما 
سازمان هوانوردی ،تأسیسات فضای 
اتمی قرار گرفته بود.
ت ای��ن دانش��مندان و
«اكثری�� 
ی
تدافع 
مهندسین به تحقیقات
س��پا ه
میپردازن��د .ای��ن
ی
ن نی��رو 
چهارمی�� 
ب��دون اونیفورم،
تشكیل میدهد»]30[ .
نظامی آمریكا را
ن دانش��مند
منهاتان «هزارا 
تنها در پروژه
ق
ن مش��غول تحقی 
فرعی آ 
در كاره��ای
ن خبر
ی از ایش��ا 
بس��یار 
بودن��د و
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نتیجه تحقیقاتشان ب ه چه مصرفی خواهد

نداشتند كه
رسید».
ی نظامی
ن پژوهش 
در خالل جنگ س��رد دهها س��ازما 
وسیله دانشگاهها بهوجود آمد كه تحت

نیم ه مستقل به
نظارت دولت در زمینهه��ای فضایی و افزارهای نظامی
ل وسایلتكنولوژیكی ك ه ب ه مصرف ارتش میرسید یا
مث 
ی استفادهمیشود ،فعالیت
ب سفینههای فضای 
ی پرتا 
برا 
میكردند.
ی و در مسائل نظامی نیز
دانشگاهها در غیرمسائل صنعت 
م آمریكا قرار گرفتند .در
در خدمت میلیتاریس 

ی سازمان 
ی
یس 
واشنگتند 
ل  1956دانشگا ه
س��ا 
ی اجتماعی« تأس��یس
را ب ه نا م «مركز پژوهش نظامها 
ل مطالعه و تحقیق در زمینههای
ن مؤسسهمسئو 
كرد .ای 
ی
ت نظامیعمران 
ضد شورش ،جنگهای روانی و عملیا 
ن سو م است.
دركشورهای جها 
ن در س��ال 1951مؤسسهای را
ج واشنگت 
دانش��گاه جر 
ی نیمه مستقل
ی نظام 
ن «س��ازمان پژوهش�� 
تحت عنوا 
وس��یله دانش��گاهها بهوج��ود آمد كه تح��ت نظارت

به
ت در زمینهه��ای فضایی و افزاره��ای نظامی مثل
دول�� 
ف ارتش میرس��ید یا
ی ك��ه ب ه مصر 
وس��ایلتكنولوژیك 
ی استفادهمیشود ،فعالیت
ب سفینههای فضای 
ی پرتا 
برا 
میكردند.
دانش��گاهها در غیرمس��ائل صنعتی و در مسائل نظامی
نی��ز در خدم��ت میلیتاریس��م آمریكا ق��رار گرفتند .در
ی س��ازمانی را
یس 
س��ال  1956دانش��گاه واشنگتند 
ی
ش نظامها 
به نام «مرك��ز پژوه 
س كرد.
اجتماعی« تأس��ی 
این مؤسسه
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ی ضد ش��ورش،
ق در زمینهها 
مس��ئول مطالعه و تحقی 
ی در كشورهای
جنگهای روانی و عملیات نظامیعمران 
جهان سوم است.
ن در س��ال 1951مؤسسهای را
ج واشنگت 
دانش��گاه جر 
ی منابع انسانی» تأسیس
ن پژوهش 
تحت عنوان «س��ازما 
ن و دانشگاهیان
كرد كه مسئولیت آناستخدام دانشمندا 
ی روانیبرای
ی برنامههای آموزشی و تستها 
برای تهیه 
ارتش بود.
ت
س از دانش��گاه جدا و اكنون به صور 
این مؤسس��ه سپ 
عمده بودج ه

ی كه قسمت
یك سازمانمستقل غیرانتفاع 
ن
خ��ود را از ارتش میگی��رد ،درآمده اس��ت .همچنی 
ی آمریكا یا
ی نیز وابس��ته به دانشگاهها 
مؤسسات دیگر 
س شد،
مستقل در خدمت نظامیگری آمریكا تأسی 
ت
مانند« :مؤسس��هی تحلیلی دفاعی» و «شرك 
ل پژوهش��ی» و
رند« ،»Randش��ركت تحلی 
ن فورد؛ .»Stanford
«موسسه پژوهشی است 

ت نظامیگری آمریكا
ی علم در خدم�� 
زمان�� 
شدت گرفت كه دولت روسیه در چهارم
اكتبر  1957اع�لام كرد كه یك قمر
ك ب ه فضا
ی را به نام اس��پوتی 
مصنوع�� 
پرتاب كرده و در مدار زمین قرار داده اس��ت .این واقعه،
ی روبهرو ش��د ،ولی
ت با ان��كار مقام��ات آمریكای 
نخس�� 
احس��اس شكست در مقابل پیش��رفت فضایی روسیه ـ
س از آزمایش اولین
خصوص��اً كه این واقع��ه دو ماه پ�� 
ت ـ آمریكاییان
ك قارهپیمای روسی صورت میگرف 
موش 
ت
ی خ��ود را در خدم 
ت تا تمام تكنولوژ 
را ب��ر آن داش�� 
ی ـ نظامی قرار دهند.
ی فضای 
طرحها 
ن طرحهایی مانند «جنگ ستارگان »
دنبال كرد 
ت و
ی شوروی ،نشانهی خصل 
خصوصاً بعد از فروپاش 
ن
ی نظامیگری سردمدارا 
خو 
و ب��رن��ام��هری��زان
آم��ری��ك��ای��ی
است.
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بررسی سیاستهای امپریالیستی آمریکا
ی بر
س��لطه ع��دهای اروپای 

آمری��كا از ابتدا ب��ر مبنای
س با برقراری
سرزمین سرخپوستان نیمكره غربی و سپ 
متحده آمریكا ابتدا از

نظام بردهداری شكل یافت .ایاالت
ل شد و سپس با سلط ه بر ایالتهای
ت تشكی 
سیزده ایال 
دیگر هماكنون به  51ایالت رس��ید ه اس��ت .آمریكاییان
ن پس از تشكیل دولتمستقل و استقرار قدرت،
همچنی 
ل دادند .با
ی سلط ه شك 
سیاست خارجی خود را بر مبنا 
این حال سیاس��ت خارجی آمریكا به چه��ار دور ه قابل
گ
تقس��یم اس��ت :دورهی انزواطلب��ی ،دورهیبین جن 
ی
ی ابرقدرت 
ی جنگ سرد و دور ه 
ی اول و دوم ،دوره 
جهان 
ث ما خواهد بود.
ل مورد بح 
كه سه دورهی او 
ی انزواطلبی
دوره 
ی دكتری��ن
ی انزواطلب��ی آمری��كا ب��ر مبن��ا 
دوره 
مونروئ��ه ( ،)Monroeپنجمی��ن رئی��س جمه��ور
ل
آمری��كا(1817ـ ،)1825آغ��از ش��د .مونروئه در س��ا 
ت
1823در ی��ك بیانی��هی خط��اب به كنگره ،سیاس�� 
ك
ك به ی 
م كرد .این بیانی ه نزدی 
خارجی آمریكا را ترسی 
ن
قرن مبنای سیاست خارجی آمریكا قرار گرفت .دكتری 
مونروئه به هیچوجه نش��انهیسیاس��ت عد م مداخلهی
ت آمریكا
آمریكا در دیگر سرزمینها نبود ،چ ه اینكه دول 
از ابتدا با س��لطه و مداخله كار خ��ود را آغاز كرد ه بود.
دكترین مونروئه تصری��ح میكرد كه فقط در نیمكرهی
غرب��ی یا ق��ارهی آمریكا دخالت خواهد ك��رد و در اروپا
م را
ی این تصمی 
ت اساس 
مداخلهای نخواهد داش��ت .عل 
باید در چند چیز جستجو كرد:
ی تأثیرگذار خارج
 1ـ آمری��كا هنوز دارای یك قدرت مل 
ی نبود.
قارها 
ی داخلی
 2ـ در آن زمان اروپا میدان جنگها 
ی آمریكای
ی برا 
بود كه چندان منافع 
تاز ه

س شده
تأسی 
و رستهاز استعمار
ت و
س نداش 
انگلی 
منافع
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 ملی آمریكا اقتضا میكرد ب ه دور از جنگهای اروپا
ت متحده
ن باشند-3 .هنوز ایال 
ن كشورشا 
به فكر ساخت 
ت بهرهمند نبود ،چنانچ ه
ی با ثبا 
از یك امنیت داخل 
ت كرد.
ن را ثاب 
ی انفصال آمریكا آ 
جنگها 
ن در ق��ارهی آمریكا
 4ـ آمری��كا از مداخل�� هی اروپاییا 
واهم ه داشت.
ن مونروئه
ن معتقدند هدف از دكتری 
بعضی از نویسندگا 
ن گرفتن
ت ب��ا پایا 
ن اس�� 
ن بود ك ه ممك 
ی از ای 
«نگران�� 
ی ناپلئون ،اتحاد مقدس[ ] 31به استقرار مجدد
جنگها 

آمریكاییان با شعار دفاع از دمكراسی با اسپانیا
گ شدند و پورتوریكو ،كوبا و جزیرهی
وارد جن 
گوام را به تصرف خود درآوردند و طبق
قراردادی با اسپانیا مجمع الجزایر فیلیپین
را در قبال پرداخت  20/000/000دالر به
ل خود درآوردند .كوبا مستقل شد ،ولی
اشغا 
این استقالل فقط روی كاغذ بود و تا سال
 1902در اشغال نظامیانآمریكا بود .آمریكا
اصالحیهای را به قانون اساسی كوبا تحمیل
كرد كه هر گاه میخواست میتوانست برای
حمایت از آزادی! كوبا را به اشغال خود درآورد
ن حقوق اجاره یا خرید جزایر برای
و عالوه برآ 
پایگاه دریایی آمریكا محفوظ میماند.
ق سركوب و انقیاد
ی اسپانیا از طری 
امپراتوریمستعمرات 
ل یافت��هی آمریكایالتین
ی تازه اس��تقال 
جمهوریه��ا 
ك كند»]32[.
كم 
ن دكترین را چنین
ب�� ه همین جه��ت بعضی مفهو م ای�� 
تفس��یر كردهاند« :اروپاییها! در آمریكای التین مداخله
ت متحده اس��ت».
نكنی��د .این منطقه متعل��ق ب ه ایاال 
ن مس��لمان معتقدند كه
[ ]33اما بعضی از نویس��ندگا 
ن در پاس��خ ب ه تقاضایمرد م یونان مبنی بر
این دكتری 
ل در مقابل امپراتوری
ی استقال 
كمك آمریكا به آنها برا 
ش��كل گرفت؛ زیرا آمریكاییان
عثما ن��ی
نمیخواستند منافع خود
را در رابطه با مسلمانان

از دستبدهند.
هرچن��د كمكها 
ی
ی
ل غیر رسم 
آمریكا به شك 
ی مردمی
و زیر ن��ام كمكها 
ن س��رازیر ش��د]34[ .
ب��هیون��ا 
ب
ن مونروئه موج 
به هرحال دكتری 
ی
ی سیاست خارج 
شد تا جهتگیر 
آمریكا متوجه نیمكر هی غربی (قار هی
ش خود
آمریكا) شود و آمریكا تمام تال 
ی قدرت،
ت قدرت ،برتر 
را برای تثبی 
ی قدرتمند و استثمار
تضعیف رقبا 
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ی
ن قاره صرف كرد .دكترین مونروئه به معنا 
در ای 
ت جدیدی در نیمكره غربی نبود ،بلك ه
پایهگذاری سیاس 
به معنای سیاستی بود كه از قبل در آمریكا آغاز شده
بود و نتیجهی این سیاست را كه به جای انزواطلبی باید
ی غربی و اطراف
ی آمریكا در نیمكره 
سیاست مداخلهگر 
ن در دو دوره خالصه كرد:
آننامگذاری كرد ،میتوا 
الف :نیمه دو م قرن 19
ی
ن دوره سعی آمریكا بر این بود ك ه قدرتها 
در ای 
ی و اطراف آن ،با
ی غرب 
استعماریدیگر را در نیمكره 
ی
شعار حمایت از دمكراسی از صحن ه خارجكند ،مرزها 
ن
ت آن را حفظ كند .در ای 
خود را توسعه دهد و امنی 
ش
دوره ك ه رشد اقتصادی آمریكا شروع شده بود ،تال 
ت
ظ امنی 
كرد تا جزایری را در اقیانوس آرام برای حف 
ی ناوگان بازرگانی خود
كشتیرانی و تدارك سوخترسان 
تصرف كند .قسمتی از فهرست تجاوزات آمریكا در این
ن به شرح ذیل است:
دورا 
جنگ آمریكا با مكزیك :آمریكا در سال  1846با آرای
ن جنگ كرد .پس از دو
ك اعال 
قاطع كنگر ه به مكزی 
ك از جمله
ی از اراضی مكزی 
سالجنگ ،بخش وسیع 
ی از ایالتهای فعلی
كالیفرنیا به اضافهی تمامی یا قسمت 
نوادا ،بوتا ،آریزونا ،وایومینگ ،كلرادو و نیومكزیكو ب ه
تصرف ایاالت متحد هی آمریكا در آمد]35[ .
ل 1854
جنگ آمریكا با نیكاراگوئه :آمریكا در سا 
نیكاراگوئه را توسط نیروی دریایی بمباران كرد .س ه
ی مصدو م شدن یك آمریكایی مجددا ً
سال بعد ب ه بهانه 
ن كشور را بمباران كرد و بعد از یك سالنیكاراگوئ ه
ای 
ی (Cass-
را مجبور ب ه پذیرفتن قرارداد كاسـ ایریسار 
 )Irisarriنمود .بنابراین قرارداد ،ایاالت متحده مجاز ب ه
رفتوآمد در نیكاراگوئه و دخالت در آن كشور شد]36[ .
ل  ،1860ب ه
هجوم آمریكا به هندوراس :آمریكا در سا 
هندوراس تجاوز كرد]37[ .
سیاست آمریكا در آالسكا :در سال  ،1867آمریكا
ن بزرگترین
ن را به عنوا 
یوآ 
آالسكا را از روسیه خریدار 
ایاالت خود قرار داد]38[ .
دخالت آمریكا در نبرد پرو و شیلی :آمریكا در سال
 1881از پرو در جنگ با شیلی حمایت كرد و در مقابل
ی همرا ه با
بندر چمپوت را به عنوان پایگا ه نیروی دریای 
ن معدن ـ بندر را تصاحب
معادن ذغال سنگ و خط آه 
كرد]39[ .
آمریكا و اشغال جزیره پرهاربر :آمریكا در سال
ت یك
 1887جزیرهی پرل هاربُر را به صور 
جزیرهی تحتالحمایه ب ه اشغال خود درآورد و
ی
س آن را ب ه صورت یك پایگا ه دریایی برا 
سپ 
ل كرد]40[ .
ی خود تبدی 
ت از بازرگان 
حفاظ 
آمریكا و حمله به جزایر هاوایی :درسال 1893
ط آمریكاییان
پادشاه بومی جزایر هاوایی توس 
سرنگون شد و در سال  1898رسماً ب ه ایاالت
متحده ملحق شد[ ]41و در سال  1895در
ونزوئال مداخل ه كرد]42[ .
ل ،1898
آمریكا و دخالت در امور كوبا :در سا 
اسپانیا اكثر مستعمرههای خود را در قارهی آمریكا
از دست داده بود .كوبا و پورتوریكو هنوز مستعمر هی
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ی برایرهایی
اسپانیا بودند .كوبا صحنهی قیامهای داخل 
بود .آمریكاییان با شعار دفا ع از دمكراسی با اسپانیا وارد
گ شدند و پورتوریكو ،كوبا و جزیرهی گوا م را به
جن 
ی با اسپانیا مجمع
ق قرارداد 
تصرف خود درآوردند و طب 
ت 20/000/000
الجزایر فیلیپین را در قبال پرداخ 
ی
دالر به اشغال خود درآورند .كوبا مستقل شد ،ول 
ل  1902در
این استقالل فقط روی كاغذ بود و تا سا 
ی را به
اشغال نظامیان آمریكا بود .آمریكا اصالحیها 
قانون اساسی كوبا تحمیل كرد ك ه هر گاه میخواست
میتوانست برای حمایت از آزادی! كوبا را ب ه اشغال خود
درآورد و عالوه برآن حقوق اجاره یا خرید جزایر برای
پایگاه دریایی آمریكا محفوظ میماند]43[ .
ن
سیاست های آمریكا در فیلیپین :خرید و اشغال فیلیپی 
ی آمریكا خارج از دكترین مونروئ ه
نشانهای از سلطهطلب 
ی و در
ی غرب 
بود؛ زیرا فیلیپین خارج از حوزهی نیم كره 
جنوب شرقی آسیا در دریای آرام واقع شد ه بود.
ف
ن تولید كنندهی ش��كر ،روغ��ن نارگیل و كن 
فیلیپی�� 
س از
ی ای��االت متحد ه بود .پ 
ی كاالها 
و مصرفكنن��ده 
ن اس��تدالل
ی آمریكا به ای 
تص��رف آن امپریالیس��تها 
ن هستند ك ه
رسیدند كه«فیلیپینیها عقب ماندهتر از آ 
ل بعد
ن امر حداق 
استقالل باعث پیشرفتشان شود و ای 
ت ایاالت متحد ه میسر خواهد بود».
ی قیموم 
از س��الها 
فیلیپینیها قب ً
ل از اسپانیا جنگید ه بودند
ال برایاستقال 
ف بودند و انتظار داشتند
و اكنون با الحاق ب ه آمریكا مخال 
ت بشناسند.
ل آنها را به رسمی 
آمریكاییان استقال 
ن را اعالم
فیلیپینیها در س��ال  1899جمهوری فیلیپی 
ش
كردند و «امیلیو آگینالدو» رهبر جنگهای آزادیبخ 
ن رئیس جمهور انتخاب كردند .ایاالت متحد ه
را به عنوا 
كه با ش��عار آزادسازی و دمكراسیفیلیپین را خریداری
ك آرتور را ب ه عنوان
كرده بود ،در س��ال  1901ژنرال م 
س از كشتار
یپ 
ن فرس��تاد .و 
فرماندار نظامی به فیلیپی 
س جمهور را دس��تگیر و
نیروه��ای اس��تقاللطلب ،رئی 
جنبش اس��تقاللطلبان ه را متالش��ی ك��رد .آمریكاییان
نش��ان دادند از اسپانیاییها و اس��تعمارگران بریتانیایی
ق آمار خود آمریكاییان
به شدت بیرحمتر هستند .مطاب 
ل
ن نب��رد ب ه عل 
ی در جری��ا 
ح��دود 200/000فیلیپین�� 
ت دادند]44[ .
ن خود را از دس 
مختلف جا 
ل ب ه سراغ
آمریكاییان پس از س��ركوب جنبش در شما 
ن مس��تقر
ن مورو ك ه در جزایر جنوبی فیلیپی 
مس��لمانا 
ت اشغال
بودند ،رفتند .از س��ال  1903ایاالت مورو تح 
آمریكا درآمد كه تا مدت د ه س��ال ،س ه نظامی خشن و
ن فرماندار
ف آمریكا ب ه عنوا 
خونریز از طر 
شد ند .
كل منص��وب
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ل  1907دس��ت به جنگها 
ی
ن مورو تا س��ا 
مس��لمانا 
چریكی س��ختی علی ه امپریالیست آمریكا زدند .شهادت
ن جنگجو علیه اش��غالگران
«داتو عل��ی» ـ ش��جاعتری 
ش در س��ال  1906گرچه
ی اعضای خانوادها 
ـ و تمام�� 
ت باز نداش��ت ،ولی پس
ی را از فعالی 
ش ضدآمریكای 
جنب 
ن كاهش مبارز هی موروهای مسلمان در مخالفت با
از آ 
ن آغازشد و سرانجام در سال  1913با شكست
اشغالگرا 
ل نهاد .در اینمبارزه
ش رو ب ه اف��و 
نهای��ی موروها ،جنب 
گ چهارده
ن در جن 
ن از موروهای مسلما 
نابرابر هزاران ت 
ن آمریكایی ب ه شهادت رسیدند،
ساله ب ه دست اشغالگرا 
ن مواجه ش��دند و
تا جایی كه با كاهش چش��مگیر مردا 
بار زندگی بیشتر بر دوش زنان و كودكان افتاد .جنایات
ت مورو ب�� ه حدی بود ك ه بعدها یك
آمریكایی��ان در ایال 
مق��ا م آمریكایی گفت« :بیش��تر درگیریها در میندانئو
به عل��تزیادهروی در كش��تار و نابود س��اختن مزارع
ی بهوجود آمد» .شیوهیكش��تار
ی نظام 
توس��ط نیروها 
ن صورت بود ك ه ب��ه منطقهای حمله
آمریكایی��ان ب ه ای 
میكردند و تما م س��ران قبیل�� ه را تیرباران میكردند و
س خانههای آنها را با خاك
ی را میكش��تند و سپ 
عدها 
ش میكشیدند]45[ .
ن میكردند و مزار ع را به آت 
یكسا 
ب :نیمهی اول قرن بیستم
ی پایگاههای نظامی به
ی توسعه 
این دوره ،دور ه 
ی اقتصادی بود .در این دوره اقتصاد
منظور توسعه 
ی ب��رخ��وردار ش��د.
آمریكا از رش��د چشمگیر 
ی
برا 
ش ره��ب��ران آمریكا
ت��م��ام ت�ل�ا 
ش���د.
ی متمركز
توسع هی بازرگان 
آن�����ان
امپریالیستی
خ���وی
ام���ی���ال
ع از آن میشد ك ه
مان 
كنند .رئیس
تجاوزگرانهی خود را مخفی
ل  1917در دان��ش��گ��اه
ن در سا 
جمهور ویلسو 
ً
كلمبیای نیویورك ،صریحا گفت:
ج از كشورراه
ت مرز نمیشناسد و به خار 
«ایاال 
ی
ت���ج���ارت��� 
پیدا میكند ،بنگاههای
ن را
سرتاسر جها 
بازار
میدان فعالیت و
میشناسند،

دالیلغیرقابلاعتمادبودنآمریکا

ت نظامی) آن را
پس الزم است پرچم كشور (قدر 
ن
همراهی كند ...حتی اگر به قیمت جریحهدار شد 
ن كش تمام شود»]46[ .
ی گرد 
استقالل ملتها 
ن بیس��تم ،تئ��ودور روزول��ت ،رئیسجمهور
ل ق��ر 
از او 
ط مشیدرهای باز اقتصادی،
(1901ـ )1909با اعالم خ 
س��لطهی امپراتوری را تداوم بخش��ید و رئیس جمهور
ت
تاف��ت(1909ـ )1913رس��ماً اع�لام كرد« :سیاس�� 
ی
ی پیش��برد مقاص��د اقتصاد 
خارج��ی باید ابزاری برا 
باشد»]47[ .
دخال��ت آمریكا در جزایر كارائی��ب :در این دوره عالوه
ت توس��عهی بازرگانی جنبشه��ای انقالبی
ب��ر سیاس�� 
ل
نی��ز در آمری��كایمرك��زی و جزایر كارائی��ب در حا 
ی را
ع ش��ركتهای آمریكای 
ش��كلگیری بود ك ه مناف�� 
ی آنان
ی سركوب 
بهخطر میانداخت؛ لذا آمریكا رسماً برا 
ن
ق اسناد كنگرهی آمریكا بی 
به دخالت میپرداخت .طب 
ظ
س��الهای  1900تا « 1925نیروهای آمریكا برایحف 
ی
ش در دوره 
ی تأمی��ن آرام�� 
ع آمری��كا ی��ا ب��را 
مناف�� 
فعالیتهای انقالبی ،هفتبار بهچین ،سه بار ب ه كلمبیا،
س��ه بار ب ه كوبا و چهار بار به دومینیكن ،دوبار ب ه كره،
ك بار به مراكش ،دو بار ب ه نیجری ه
س ه بار به مكزیك ،ی 
و شش بار ب ه پاناما ،یك بار به سوریه و دو بار به تركیه
بسیج شدند»]48[ .
ن در
ی دومینیكن :آمریكاییا 
دخالت آمری��كا در جمهور 
ی عد م
ن ب��ه بهان ه 
س��ال  1905به جمهوری دومینیك 
ی
ن حمل�� ه كردند و در س��ال  1906برا 
ت دیو 
پرداخ�� 
ی در كوبا نیرو پیاده كردند
ی انقالب 
س��ركوبی جنبشها 
ل
ل  1909كوبا را در اشغال خود داشتند .در سا 
و تا سا 
ش انقالبی ،نیكاراگوئه را ب ه
 1912برای س��ركوبی جنب 
ی
ل  1915برای سركوب 
اش��غال خود درآوردند .در س��ا 
انقالبی��ون ،هائیتی را مورد هجوم ق��رار دادند و مجددا ً
كوب��ا را از س��ال  1917ت��ا  1922به اش��غال خود در
آوردند]49[ .
ت
ن ژنرال باتلر یكی از مقاما 
بیمناسبت نیس��ت س��خ 
ی
ی تجاوزطلبانه 
ت كنن��ده در جنگه��ا 
نظام��ی دخال 
ی
ف تجاوزكارانه 
ن دوره را ذكر كنیم تا اهدا 
آمریكا در ای 
ب ب ه
ی خطا 
ص شود .و 
ی مشخ 
ی آمریكای 
امپریالیستها 
مردم آمریكا گفت:
«م��ن كمك كردهام تا منافع نفت��ی آمریكا در مكزیك
و تامپیك��و تضمین گ��ردد .من كمك ك��ردهام تا كوبا
ت كش��ورهایی درآیند ك��ه در آنها
ی ب��ه صور 
و هائیت�� 
ل
ك نشنال س��یتی بتوانند منافعی تحصی 
ن بان 
كارمندا 
نیكاراگوئ ه با بانك
ن كم��ك ك��ردها م تا
كنن��د .م 
بینا لملل��ی
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برادران براون قراردادی منعقد كند .من توجه جمهور 
ی
ع آمریكاییها در زمینهیشكر
دومینیكن را جهت مناف 
جلب ك��ردهام .من كمك كردهام تا ش��ركت میوهجات
ب
مناط��ق گ��رم بتوانن��د در هن��دوراس منافعی كس�� 
نمایند»]50[ .
ی سیاستهای
ن ژنرال آمریكای 
سخنان ساده و روشن ای 
امپریالیستی آمریكا را در این دوره تبیین میكند.
وودرو ویلسون در دورهی دوم انتخاباتش ( )1917با
ن
شعار عد م مداخله در جنگ ب ه پیروزی رسید .آلما 
محاصره بریتانیا واقع

ت
در زمستان 1916ـ 1917تح 
شده بود.
بهانهتراشیآمریكابرایورودبهجنگجهانیاول
ج از بنبست در اول
رهبری آلمان جهت خرو 
ی عملیات زیردریایی
فوریهی سال  1917از سرگیر 
ق اسنادی كه
خود را به صورت گسترده اعالم كرد .طب 
س مشاور ویلسون
بعدا ً منتشر شد ،بین سرهنگ هاو 
ن آمریكا در
س بر سر كشاند 
و وزیر امور خارجه انگلی 
ی به نام لوزیتانیا
ی بریتانیای 
گ توافق شد .یك كشت 
جن 
ش كردند
حامل مهمات ،عازم بریتانیا بود .آلمانیها تال 
ی منصرف
ن بر این كشت 
تا آمریكاییان را از سوار شد 
ی پنهان 128 ،مسافر آمریكایی را
كنند؛ اما دستها 
سوار بر كشتی كرد .بنا به گفتهی ژوزف كینورتی
ی
( )Joseph Kenworthyافسر اطالعات نیرو 
ت
دریایی آمریكا «لوزیتانیا تعمدا ً در حالی كه اسكور 
ت منطقهای
ت كم به سم 
ن فاصله داشت با سرع 
آن از آ 
ی وجود داشت ،فرستاد ه
ك ه در آن یك زیردریایی آلمان 
ی را
ك اژدر ،كشت 
ی با شلیك ی 
شد» .زیردریایی آلمان 
ن آمریكایی ناپدید شدند]51[ .
هدف قرار داد و مسافرا 
ل  1917ب ه آلمان
به این بهانه آمریكا در ششم آوری 
گ شد.سرمایهداران
جنگ اعالن كرد و رسماً وارد جن 
ش
ی با پرداخت وام و فرو 
آمریكایی در طول جنگ جهان 
ت مدیون خود ساخت ه
ی را به شد 
كاال كشورهای اروپای 
ن باید با مداخل ه آمریكا جنگ فرسایشی
بودند و اكنو 
ی بازسازی كشورهای
را به پایان میرساندند و برا 
منهدم شده از جنگ ،نقش خود را ایفا میكردند.
ك غول
ل به ی 
گ تبدی 
ل بعد از جن 
آمریكا تا یك سا 
ن
ی ساخت ه شدهی جها 
ی از كاالها 
اقتصادی شد«.نیم 
ن
را میساخت ،یك ششم صادرات جهان در دست آ 
ن را ب ه انحصار خود
ت جها 
م واردا 
كشور بود و یك هشت 
درآورده بود .كمپانیهایآمریكایی از جمله استاندارد
ل موتورز ،فورد ،سینكلر ،بیزینس ماشینز،
اویل ،جنرا 
ل و هاروستر ،با شركتهای فرعی خود در
اینترنشنا 
سراسر جهان گسترش یافت ه بود»]52[ .
ك
وجههی امپریالیسم آمریكا بعد از جنگ جهانی ی 
وجههی اقتصادی بود كه با نفوذ در جهان خصوصاً
ی خود را از
اروپای جنگ زده ،میرفت ك ه سلطه 
نیمكرهی غربی به سایرمناطق گسترش دهد.در پایان
جنگ (نوامبر  )1918این ویلسون بود كه در اروپا
ی با پیشنهاد طرح 14
حرف آخر را میزد .و 
ح پاریس ،برتری آمریكا
مادهای به كنفرانس صل 
گ
ت كرد.آمریكا پس از جن 
را بر جهان ثاب 
ی
جهانی اول از سال 1929دچار ركود اقتصاد 
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معروف ب ه ركود بزرگ شد.
ش از اندازه برای مصر 
ف
ن ركود ،تولید بی 
ل ای 
عام 
ل فقر مردم اروپا
كشورهای جنگزده بود ك ه به دلی 
ش مرد م آمریكا ،كاالهای تولیدی
و فقر رو به گستر 
ن
ی توان خرید داشت.در ای 
بیمصرف ماند و كمتر كس 
ن
ن بر سر چین به عنوا 
م آمریكا با ژاپ 
ت مه 
دور ه رقاب 
ف آغاز شد .این رقابت به تهدید به جنگ نیز
بازار مصر 
ن در این دوره ایجاد
ی استراتژی آمریكاییا 
رسید ،ول 
نفوذ در اروپا بود.آمریكاییان در این دوره به اشغال خود
ی التین ادامه دادند و
ی آمریكا 
ی از كشورها 
در بعض 
ی كشورها مانند نیكاراگوئه و هائیتی ب ه كشتار
در بعض 
ل بودند.
انقالبیون مشغو 
ی چنان از آمریكا
ت مداخلهجویان هی امپریالیست 
سیاس�� 
در آمری��كای التین چهرهایمنفور س��اخته بود كه در
ن این دوره ،روزولت رئیس جمهور آمریكا در چهارم
پایا 
مارس 1933رسماً اعال م كرد:
«...دیگر امپریالیس��م آمریكا وج��ود خارجی ندارد و در
ن خود روابط همجواری
ن با همس��ایگا 
آیندهآمریكاییا 
برقرار خواهند كرد]53[ »...
ی در واقع
ی اگ��ر صادقان��ه میگفت ،ول�� 
روزول��ت حت 
چنی��ن سیاس��تی.از دس��تگاه قدرتمن��د و توان��ای
ك س��ال بعد
ت حدود ی 
آمری��كا بعید مینمایاند .درس�� 
ن ناجوانمردانهتری��ن رفتار را با اگستوس��زار
آمریكایی��ا 
س��اندینو ( ،)Augusto Cesar Sandinoرهب��ر
ن نیكاراگوئ��ه ،از خ��ود نش��انداد ،این رهبر
انقالبی��و 
ش��جا ع اما س��اده ك ه ب��رای مذاكر ه ب ه س��فارت آمریكا
ت ش��د ه ب��ود ،در موعد مقرر ب ه س��فارت آمد و او
دعو 
را همانج��ا ب��ه قت��ل رس��اندند[ ]54و نش��ان دادند
ك�� ه امپریالیس��ت ،همیش�� ه امپریالیس��ت خواهد بود.

بررسی ساختار سرمایهداری آمریکا
ف قاره آمریكا
ب كش�� 
اص��والً انگیزههای اقتصادی موج 
ن گردید .اس��تقالل آمریكا
س مهاج��رت اروپاییا 
و س��پ 
نیز قبل از اینك ه انگیزه ناسیونالیس��تی داش��ت ه باش��د،
ی سرسامآور دولت انگلیس.
عصیانیبود علیه مالیاتها 
جامعه آمریكا برمبنای اقتصاد ش��كل

ت دیگر،
ب��ه عبار 
ل تاریخ خود كلیه دورههای سرمایهداری
ت و در طو 
گرف 
ت نظا م س��رمایهداری و نقش
را طیكرد .به همین جه 
س��رمایهداران در نظام سیاس��ی آمریكا دو ش��اخصه
تفكیكناپذیر دولت آمریكاست.

ی آمریكا
نظا م سرمایهدار 

ن ابتدا بر مبنای
نظ��ام اقتصادی آمریكا از هم��ا 
ی بنا ش��د .در قانون اساسی و
س��رمایهدار 
عا د ی
قوانی��ن
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آمریكا ،اصال��ت مالكیت خصوصی ،كنت��رل ابزار تولید
ت
ی حقیقی و حقوقی ،عدم دخال 
توس��ط ش��خصیتها 
ت
دول��ت در فعالیتهای اقتصادی و تنها نظارت و هدای 
آن ،مورد تأكید قرار گرفت.
ی
ی در اواخ��ر قرن نوزدهم بنگاهها 
پس از رش��د صنعت 
س ای��ن بنگاهها
ی ب��ه وج��ود آمد و س��پ 
س��رمایه دار 
ل ب��ه بنگاهه��ای بزرگ
تبدی�� 
اقتص��ادی« ،كارتله��ا» و
ت
«تراس��تها» و انحص��ارا 
ت
گردید .ه��ر چند گاهیدول 
ع
ی كنت��رل اقتصاد به نف 
برا 
ن
س��رمایهداران خرد ،قوانی 
ب
ضد «تراس��ت» ب��ه تصوی 
میرس��اند؛ اما در یك نظا م
ن
ن قوانی 
كاپیتالیس��تی ای�� 
نمیتوانس��تند تأثیرگ��ذار
ی
باش��ند .ام��روز بانكه��ا 
غی��ر دولت��ی بینالملل��ی با
گ
س��رمایهگذاریهای ب��زر 
ی
و خرید س��ها م نقش اساس 
ی
را در اقتص��اد آمری��كا باز 
میكنند.
ی
امروزه سراس��ر رش��تهها 
ی
اقتص��ادی س��رمایهدار 
آمریكا در دست شمار بسیار
ی
اندكی از سرمایهداران مال 
اس��ت .از پم��پ بنزین كنار
خیاب��ان تا مع��دن مس در
ن
ش��یلی تحت كنت��رل ای 
ت
س��رمایهداران همدس�� 
است.
ی
طبق گ��زارش حزب ترق 
كار آمری��كا ،دو گرو ه عمد ه
ت
اقتصاد آمریكا را در دس�� 
دارن��د :گ��روه «راكفلر» و
گ��روه «م��ورگان« .چه��ار
گروه كوچكت��ر« ،ملون«،
«كلیولند»« ،بنگ آوآمریكا»
ی
و گروه «بوس��تن« با نقش 
غیر مستقل و پنج گرو ه بسیار
تو
كوچك منطقهای ،اكثرثرو 
ت
س��رمایههای آمریكا را در دس 
ی
دارن��د .ای��ن گروهها ب��ا همكار 
ت
ت از  100شرك 
یكدیگر  85ش��رك 
ك
صنعتی بزرگ 38 ،بانك از  40بان 
بزرگ،
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ی از
ی ب��زرگ بیمه 18 ،كمپان 
 19كمپان��ی از 20كمپان 
 20كمپانی بزرگ حمل و نقل 18 ،شركت از  20شرك 
ت
رش��ته بزرگ بازرگانی12 ،

عامالمنفعه 7 ،رش��ت ه از 10
ت دارند.
بانك از  15بانك بزرگ پسانداز را در دس 
ع نظامی ،هوایی ،دریایی ،ماشین
این گروهها اكثر صنای 
ی و هوایی و مالكیت
سازی و حمل و نقل زمینی ،دریای 
ن رسانههای
جادهها ،راهآهن ،پست ،برق ،آب و مهمتری 
ب��زرگ ،خبرگزاریه��ا ،تلویزیون ،رادی��و و جراید را در
ت تنه��ا مالیات گیرند ه محس��وب
ت دارن��د و دول 
دس�� 
ن عرض��ه و تقاضا تعیین كننده
میگ��ردد و بازار و قانو 
ت كاالس��ت .الزم به ذكر است
نو ع تولید ،اندازه و كیفی 
كه قسمت عمده سرمایه در آمریكا در دست یهودیان یا
مسیحیان یهودی است.

ش سرمایهداران در نظام سیاسی آمریكا
نق 

ك كش��ور ،س��رمایهدار 
ی
نی 
بدیهی اس��ت وقتی بنیا 
ی
ن نظا م باز 
ی در ای 
باش��د ،س��رمایهداران نقش عمدها 
ت
ت از ثروت ،موقعی 
میكنند؛ زیرا تمام اهرمه��ای قدر 
ت آنهاس��ت.
ت در دس�� 
اجتماع��ی ،ق��درت و تبلیغ��ا 
ن در آمریكا ن�� ه یك واقعیت،
تأثیرگ��ذاری س��رمایهدارا 
ن یا
بلكه یك فرهنگ پذیرفت ه ش��دهاس��ت .سرمایهدارا 
ن از بدو پیدایش آمریكا ب ه صراحت
تبلیغاتچیهای آنا 
ن كردهاند.
این موضوع را به مرد م تلقی 
نماینده ایالت

ج��ان ج��ی ( ،)John Jayحقوق��دان و
یو
نیوی��ورك ،و یك��ی از نویس��ندگان قان��ون اساس�� 
ی كش��ور
س دیوانعال 
وزی��ر امورخارج��ه و اولی��ن رئی 
س آمریكا
ی تأس��ی 
ن روزها 
ایاالتمتحده آمریكا ،در اولی 
ی باشد
به صراحت گفت :حكومت باید در دس��ت كسان 
ی كشور در دست آنهاست.
كه سرمایهها 
ن اساسی آمریكا و چهارمین
جیمز مدیس��ون ،پدر قانو 
س س��نا نماینده
س جمهور ،میل داش��ت كه مجل 
رئی�� 
زمینداران بزرگ باشد.
ن اندیشه
ن تفكر در توجیه ای 
تئوریس��ینهای حامی ای 
ی خواهند
ن اس��تدالل میكردند« :ثروتمندان سع 
چنی 
ل
ن را ب��ر دیگران تحمی 
كرد كه حكومت خودش��ا 
كنن��د و آنان را بهزیر ی��و غ خود درآورند .آنها
همیش�� ه این كار را كردهاند و همیش��ه نیز
خواهن��د كرد .تنه��ا تضمی��ن در مقابل
ت
آنها ،این اس��ت كه آنه��ا را به صور 
ی جداگانه با منافعی جداگانه
طبقها 
در بیاوریم .بدی��ن ترتیب دو نیرو،
یكی ناشی از اشراف و ثروتمندان
و دیگری منبعث از سایر مردم،
ل هم ق��رار میگیرند
در مقاب 
ل برقرار
و بی��ن آنها تع��اد 
میشود».
ثروتمندان
ش
نق 
ت از
در س��ی��اس�� 
ن ابتدا جزء
هما 
ساختار نظام
س��رم��ای��هداری
آم���ری���ك���ا
ق��رارگ��رف��ت.
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الكساندر هامیلتون ()Alexcander Hamilton
ی جرج
ی آمریكا و وزیر خزانهدار 
بنیانگذار سرمایهدار 
ت دولت باید به قدرت
ن معتقد بود« :قدر 
واشنگت 
ی باشد؛ زیرا اینها روشنبینترین و
ن پول متك 
صاحبا 
ی هستند».
ك حكومت واقع 
نی 
مطمئنترین حامیا 
ك حكومت واقعی بود،
ن نیز ك ه خواهان ی 
جرج واشنگت 
ی با  135برده بود
مزرعه هزار هكتار 

ك
خ��ود صاحب ی 
و معتق��د بود« :ایجاد یك نظام س��رمایهداری با انواع و
ی ناگسستنی
ی و پیوندها 
ی و نامرئ 
اقسام رشتههای مرئ 
ت و دنیایپول ،ب��ر ایجاد یك نظام
بین دس��تگاه دول�� 
ك ترجی��ح داده میش��ود و چنی��ن رجحانی
دمكراتی�� 
نو
ن ادام ه دارد ».نظامی كه واش��نگت 
تا ام��روز همچنا 
ن س��رمایه ،ایجادكردهاند
هامیلتن ،ب��ا همكاری صاحبا 
هنوز هم كامال استوار است.

شورای روابط خارجی

ن در سیاست آمریكا تا جنگ جهان 
ی
ش س��رمایهدارا 
نق 
گ جهانی اول به
ل غیر س��ازماندهیشده بود .در جن 
او 
ی از مشاوران رئیس جمهور وودرو ویلسون ،به
ابتكار یك 
ی روابط خارجی» از
ی به نا م «ش��ورا 
نام هاوس ،مجمع 
ی تأسیس شد.
سرمایهدارانآمریكای 
ن و وزرای دولت از بین
ن به بعد اكثر مشاوری 
از آ 
این افراد انتخاب میشدند .آنها با دخالتهای مالیـ
ت یكی از كاندیداهای
ی یا شكس 
ب پیروز 
تبلیغاتی موج 
می شد ند
ریاست جمهوری
س��ی��اس��ت
ی
و خ���ط مش 
ب��ا توصیه
ی آمریكا را
خارج 
اف����ك����ار
س تغییر
و سپ 
میكر د ند
ع��م��وم��ی معین
اه���داف،
در چگونگی،
و
ی
ا ستر ا تژ 
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ی از محققین دست به
ن شورا بسیار 
فعالیتهای ای 
تحقیقات پر سر و صدایی زدهاند ،ولی به خاطر نیم ه
ن
مخفی بودن این شورا هنوز اطالعات جامعی در ای 
ن
مورد در آمریكا منتشر نشده است؛ اما ب ه اجمال میتوا 
علت تأسیس ،اهداف ،اعضا و شكل تأثیرگذاری آن را
ن
ی تبیین كرد .بهترین درآمد برای بانكدارا 
تا حدود 
بینالمللی پرداخت وام به دولت داخلی و دولتهای
خارجی است؛ زیرا دولتها در بازپرداخت آن از اعتبار و
ی برخوردار هستند
ت و پشتوانه بیشتر 
قدر 
ن بینالملل��ی برای اس��ترداد وامهای خود از
بان��كدارا 
ی را پیش��نهاد میكنند؛
دولتها ،تأس��یس بانك مركز 
ك مركزی
ل ی��ك دولت ،تأس��یس بان 
زیرا ب��رای كنتر 
س
دارای حق انحصاری در عرضهی پول و چاپ اس��كنا 
ی
ط بانكداران خصوصیاداره میشود ،ضرورت 
كه توس�� 
انكارناپذیر است.
ك
ت پیش��نهاد ی��ك بان 
ن آمری��كا ب��ه دول 
بان��كدارا 
ت
مركزی را دادن��د؛ اما رئیس جمهور ویلیام هوارد تاف 
ك مخالفت كرد
ن بان�� 
س ای 
(1913ـ )1909ب��ا تأس��ی 
ی
ن را وت��و خواهد كرد .بان��كداران بینالملل 
و گف��ت آ 
درصدد جایگزینی فردی مطیع ب ه جای «تافت« برآمدند.
بانكداران مناس��بترین فرد را وودرو ویلسون فرماندار
ت جمهوری كاندیدا
ی را برای ریاس 
ی یافتند و و 
نیوجرس 
ت از رقیب خود
كردند .نظرس��نجیها نشان میداد ،تاف 
محبوبتر است.
ن
ی شكس��تن آرای ه��وادارا 
ن ب��را 
س��رمایهدارا 
ب
ی روزولت از حز 
جمهوریخواه��ان روی نامزدی ت��د 
ی كردن��د .در نتیج��ه آرای
ترقیخ��واه س��رمایهگذار 
م ش��د و
ت تقس��ی 
ت و روزول 
جمهوریخواه��ان بین تاف 
ویلسون با  42آراء ،رئیس جمهور شد.
ن
ی را به نام ادوارد .ام .هاوس ب ه عنوا 
سرمایهداران ،فرد 
مش��اور در كنار ویلسون قرار دادند،وی اعضای كابینه را
ت
تعیین كرد و به جایی رس��ید كه ویلس��ون ب ه صراح 
میگفت :آقای هاوس ش��خصیت دو م من است .او
خود من در قالب دیگری است.
س در س��ال 1919
یك��ی از اقداماتهاو 
تأس��یس ش��ورای روابط خارجی بود.
ش��ولزینگر در كتاب مردانخردمند
ط
خ ش��ورای رواب 
ع تاری 
كه در واق�� 
ی
خارجی اس��ت ،در م��ورد اعضا 
ش��ورا مینویسد« :تقریباً هم هی
ن ی��ا حقوق
آنه��ا از بانكدارا 
ن
ن بودن��د»  .تقریباً ای 
دان��ا 
ی
تركیب تا س��الها بعد باق 
ن
ماند .در واقع بانكدارا 
آمریكا ب��ه این نتیج ه
ی
رس��یدند كه برا 
تأثیر بیش��تر و
بهت��ر ،بای��د
رس��ماً ام��ا
ی
نیم ه مخف 
ی
كمیت��ها 
ی
را ب��را 
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ی تأسیس نمایند.
ی و اثرگذار 
همفكری،سیاستگذار 

اهداف شورا

ی پرفروشترین كتاب «هیچ ك 
س
گاری آلن نویس��ند ه 
ت پردامن ه و
جرأت ندارد آن را توطئه بنامد» در تحقیقا 
ن كارتلهای بینالمللی
جالب خود معتقد است :صاحبا 
ی
كه برای تس��لط بر جهان به دنبال یك حكومت جهان 
( )World Governmentبودند ،ابتدا جنگ جهانی
ك دیدن��د و ب��رای س��لطهی جهانی طرح
اول را ت��دار 
ی ملل را ریختند .س��رمایهداران بینالمللی پس
جامعه 
از راهان��دازی جنگ ،ویلس��ون را وادار كردند در جنگ
گ در صدد تشكیل
س از اتمام جن 
نپ 
ش��ركت نماید .آنا 
ی ملل در آمریكا ش��دند تا ابزاریبرای حكومت
جامعه 
جهانی آنها گردد.
ن
س با اعضای یك انجم 
گ هاو 
در سال  1919سرهن 
ت كرد تا
س مالقا 
سری موسوم به «میزگرد» در پاری 
درباره

سازمانی را تأسیس نمایند كه وظیف ه آن تبلیغ
ن مرد م آمریكا،
شكوه و عظمت حكومت جهانی در میا 
ن شد كه محور
ی باشد .قرار بر ای 
انگلیس و اروپای غرب 
ی تبلیغات «صلح» باشد.
اصل 
ط سلطان طال و الماس،
میزگرد سازمانی بود ك ه توس 
س تأسیس
سرمایهدار معروف سیسیل رودز در انگلی 
ن سازمان تحقق یك نظام جدید
شد ه بود .هدف ای 
ف
جهانی بود .رودز در یكی از وصیتنامههای خود معرو 
ف خود را «گسترش
ب ه «وصیتنامهیانجمن سری» هد 
ی انگلیس بر سرتاسر جهان» مشخصكرد ه
فرمانروای 
است .وصی وی لرد روچیلد بود كه در سال  1891با
ی سری ،محفلی تو در تو ب ه
اموال وی با الگوی انجمنها 
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ی میزگرد در انگلیس
س كرد .اعضا 
نام«میزگرد»تأسی 
ی سلطنتی ب��رای امور
سازمانی به نا م «مؤسسه 
ق آنان «شورای
ل دادند و با تشوی 
بینالملل» تشكی 
ط خارجی» نیز در آمریكا تشكیل شد.
رواب 
سرهنگ هاوس چهر هی مرموز دولت ویلسون با حمایت
ن ( ،)Walter Lippmanجان فوستر
والتر لیپم 
ش آلن دالس
دالس ( )John Foster Dullesو برادر 
ن هرتر ()Christian Herterپس از یك
و كریستی 
س با اعضای گروه «میزگرد» شورای
مالقات مهم در پاری 
ن سالطین مالی
ط خارجی را تشكیل داد .مهمتری 
رواب 
س از جنگ جهانی اول یعنی ،گروه مورگان،
آمریكا پ 
ك كوهن ،لوپ و شركا ،بانك دیلیون رید و
راكفلر،بان 
ن در اینشورا نماینده
شركا ،بانك هریمن و برادران براو 
داشتند.شورای روابط خارجی ب ه اسم « تشكیالت»،
«حكومت نامرئی» و حتی «وزارتامورخارجه راكفلر»
ن سازمان نیم ه سری بدون شك
معروف شد ه است .ای 
ی در آمریكا درآمده
ب ه صورت پرنفوذترین گرو ه سیاس 
است.
ی از تعدادی در
ی ش��ورای روابط خارج�� 
اعضای رس��م 
ح��دود  1/500ت��ن از نخبهترینس��ران حكومت ،كار،
تو
بازرگان��ی ،مال��ی ،بنیاده��ا و امور خیری��ه ،ارتباطا 
دانش��گاهیتركیب شد ه است و علیرغم این واقعیت كه
م را در كلیه دولتهایی
كلیه پستهای مه 
ن ش��ورا 
همی 
ت تا به امروز بر سر
ك ه از زمان پرزیدنت فرانكلین روزول 
ی خود داشته است ،با وجود
كار آمدهاند در اشغال اعضا 
م
ن آمریكایی یك نفر ه 
این ،گمان نمیرود از هر هزار ت 
ف نویسندهی
ن شورا را شنیده باشد.جیمز پرال 
م ای 
اس 
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ی روابط
ت نیز معتقد است همین شورا 
س��ایههای قدر 
ی
ی نیز آمریكا را به جنگ جهانی دوم كش��اند .و 
خارج 
ن روزولت
با اسنادی كه ارائ ه میدهد ،مینویسد :فرانكلی 
ت جمهوری با ش��عار «عد م
در دور دو م انتخابات ریاس�� 
ی در
ورود به جنگ« پیروز شد .روزولت در یک سخنران 
ن قب ً
ال این را گفتهام ،اما
 30اكتب��ر  1940اعالم كرد :م 
دوبار ه و دوباره خواهم گفت :پسران شما قرار نیست ك ه
ت متحده فرس��تاد ه شوند؛
به هیچ جنگی در خارج ایاال 
ی برای س��لطه جهانیطرفدار
اما ش��ورای روابط خارج 
ورود آمری��كا در جنگ بود؛ لذا در نش��ریه ش��ورا به نام
«امور خارجه» تبلیغ و موعظه در مورد مس��لح ش��دن
ی
ل  1940تعداد 
و ورود ب��ه جنگ را آغاز كرد .در س��ا 
ن مصرانه
ی ش��ورا نامهای امضا كردن��د ك ه در آ 
از اعضا 
ن كند كه بین
میخواستند :ایاالت متحد ه باید فورا ً اعال 
ن حالت جنگ وج��ود دارد .آنان در
ن كش��ور و آلم��ا 
ای 
شماره مجله قبل از رویداد «پرل هاربر» نوشتند:

آخرین
ی ملل
ی آین��ده جهان و تنها امید در همكار 
«امید برا 
آزاد جهان در یك دولت مش��ترك قرار دارد ...تشخیص
ط هر
ی مشترك توس 
نیازهای مشتركو مس��ئولیتها 
ت
دو ملت [آمریكا و انگلیس] بزرگترین دستاوردیاس 
ی
گ نتیج ه میش��ود .درست همانطور ك ه برا 
كه از جن 
ن چیزی بود ك ه در
ل هم��ا 
پ��دران این مردم ،جامعه مل 
گ اول سر برآورد».
ل مصیبت جن 
مقاب 
گ آمریكا ،هنری استیمن ،كه یكی از
سرانجام وزیر جن 
اعضای ش��ورا بود ،شروع ب ه تحریك آلمانیها و ژاپنیها
ی
نمود .گرچ ه آلمانیها ب��ه خاطر تجرب هی جنگ جهان 
ی دولت ژاپن
اول از خود بردباری نشان میدادند ،ول 
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نابود كرد و آمریكا رسماً وارد جنگ شد.
ل از حمل��هی ژاپنیها،
ف ش��د ك��ه قب�� 
بعده��ا كش�� 
ف رمز پی ب ه
ق كش�� 
ش آمریكا از طری 
ضداطالع��ات ارت 
ن اطالعات
حمل��ه قریبالوقوع ژاپنیها ب��رد ه بودند و ای 
ج مارش��ال رئیس
ل جور 
را مرتباً به رئیس جمهور و ژنرا 
ت را
ن اطالعا 
س��تاد ارتش فرس��تاده بودند ،ولی آنان ای 
ی قرار ن��داد ه بودند.
ی دریای 
ی و در اختیار نی��رو 
مخف�� 
ن
گ ش��د و س��پس میزبا 
به این ترتیب آمریكا وارد جن 
ن ملل متحد قرار گرفت.
سازمانی جهانی به نام سازما 
مهمترین ابزار ش��ورا ،رسانهها هستند .اكثر رسانهها در
ی ش��ورا قرار دارد .ش��بكههای
ی اقتصاد 
اختیار گروهها 
ب��زرگرادی��و و تلویزی��ون A.B.C، C.B.C، N.B.C
در اختی��ار گ��روه راكفلر و مورگان اس��ت .روزنامههای
ن پس��ت ،تایم،
ك تایمز ،واش��نگت 
مه��م آمریكا ،نیویور 
ی
ی محلی ،تخصص 
لُسآنجلس تایمز ،و صده��ا روزنامه 
گ نیز از ابزارهای
ی بزر 
و مجل��ه معتبر و دهها انتش��ارات 
ن است.
تبلیغاتی این سرمایهدارا 
ی روابط خارجی در حكومت از
ش��كل تأثیرگذاری شورا 
سه طریق است:
ی آن ب ه حكومتگران آمریكا
1ـ توصیهشورا یا اعضا 
ی برای
ع رسانها 
2ـ نوشتن كتاب ،مقاله و تبلیغات وسی 
ن افكار عمومی
تحت تأثیر قرار داد 
ی از
3ـ نف��وذ اف��راد خود در پس��تهایحس��اس دولت 
قبیل وزارت و مش��اورت .البت ه شورا با دخالتهای مالی
ی جمهور را مدی��ون خود قرار
در انتخاب��ات نیز رؤس��ا 
ی
میدهند ،همان گونه ك ه در انتخابات ریاست جمهور 
ت
ی رس��اندند .چنانچه شورا توانس 
ویلس��ون را ب ه پیروز 
ن را ب ه ریاست جمهوری
یك مرد ناشناخته ب ه نامنیكسو 
ن از افراد
برس��اند و در مقابل ،نیكس��ون بیش از  110ت 
ی را به مناصب دولتی منصوب كرد.
شورای روابط خارج 
شورا همچنان سیاست خارجی آمریكا را با اهداف منافع
اقتصادی هدایت میكند.
پی نوشت

------------------------

.1كریستف كلمب با انگیزهی یافتن راه دریایی نزدیكتر
به هند ،موفق شد قارهی آمریكا را كشف كند .وی از
سال  1492تا  1502چهار بار در سواحل قارهی آمریكا
پیاده شد .در آخرین سفر خود ( 1502تا )1504
سواحل آمریكای مركزی را كشف نمود.
.2ساختار مستعمرات انگلیس در هر ایاالت آمریكا
عبارت بود از فرمانروایی كه از طرف انگلیس انتخاب
میشد و مجمعی كه در هر ایالت به قانونگذاری
میپرداخت .مجموعهی این مجامع از سیزده ایالت
دور هم جمع شدند و كنگرهی مشترك مهاجرین را
تأسیس كردند .این كنگره نقش فرماندهی و رهبری را
در جنگهای استقالل به عهده داشت .جرج واشنگتن
نیز به عنوان رئیس جمهور از طرف همین كنگره
انتخاب شد.
.3دی براون ،فاجعهی سرخپوستان آمریكا (دلم را به
خاك بسپار) ،ترجمهی محمد فارابی ،تهران ،انتشارات
خوارزمی ،چاپ دوم ،1367 ،ص 24
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.4همان ،ص 25
.5احمد ساجدی ،از جورج واشنگتن تا جورج بوش،
تهران ،انتشارات محراب قلم ،1370 ،ص 17
.6همان ،ص 34
.7دی براون ،پیشین ،ص 30
.8احمد ساجدی ،پیشین ،ص 82
.9همان ،ص 85
.10آ .افیموف و سایر نویسندگان ،تاریخ عصر جدید،
ترجمهی فرید و شابان ،تهران ،انتشارات شباهنگ ،چ،1
 ،1359ص 38
.11ادوارد باسكاكف ،رانده شدگان آمریكا ،ترجمهی
محمد روحی ،تهران ،انتشارات توكا ،1357 ،ص 30
.12آن مانتفیلد ،دورهای از بردهداری (تجارت برده)،
ترجمهی محمود فلكی مقدم ،تهران ،انتشارات
گوتنبرگ ،1357 ،ص 48
.13جواهر لعل نهرو ،نگاهی به تاریخ جهان ،ج،2
ترجمهی محمود تفضلی ،تهران ،انتشارات امیركبیر،
 ،1361ص 1084
.14همان ،ص 19
.15بنجامین كوارلز ،سیاهان آمریكا را ساختند،
ترجمهی ابراهیم یونسی ،تهران ،انتشارات خوارزمی،
 ،1355ص 22
.16آ .افیموف و سایر نویسندگان ،پیشین ،ص 39
.17قانون لینچ ( )Lynch-lawروشی بود در ایالت
متحدهی آمریكا كه عدهای از مرد م فردی را دستگیر
میكردند و خودشان در همان خیابان محاكمه و اعدام
میكردند .این قانون از نوشتهها و عمل سرهنگ چارلز
لینچ تأسیس شد .وی فرماند ه یك گردان ویرجینیایی
بود كه در جنگهای استقالل هر كس متهم به مخالفت
بود طبق دستور این سرهنگ بدون محاكمهی رسمی
اعدام میشد.
.18ادوارد باسكاكف ،پیشین ،ص 75
.19جواهر لعل نهرو ،پیشین ،ص 1087
.20كلود ژولین ،آمریكا در دو قرن( ،رؤیا و تاریخ)،
ترجمهی مرتضی كالنتریان ،تهران ،انتشارات آگاه،
 ،1357ص 396
.21همان ،ص 397
.22ایاالت جنوبی با جمعیت  6/000/000سفیدپوست و
 3/500/000برده با اقتصادی كشاورزی و ایاالت شمالی
با جمعیتی  20/000/000نفر و اقتصادی صنعتی.
.23آن مانتفیلد ،پیشین ،ص 99
 Pearlharbor .24جزیرهای در هاوایی كه پایگاه
دریایی آمریكا در آن واقع شده بود .هواپیماها و
كشتیهای جنگی ژاپن در  7دسامبر  1941به این
پایگاه حمله كردند و پایگاه را كام ً
ال نابود كردند.
 .25مقطع مورد بحث ما تا دوره حكومت كندی است
كه دكترین وی منجر به دخالت آمریكا در مسائل ایران
و منجر به قیام ضداستعماری رهبری تشییع گردید.
 .26این كتاب در سال  1956در ایاالت متحدهی
آمریكا انتشار یافت.
 .27ویلفرید دوریش ،سیاست به مثابه علم ،ترجمهی
ملك یحی صالحی ،انتشارات سمت ،1372 ،ص 194

دالیلغیرقابلاعتمادبودنآمریکا

 .28استفن آمبروز ،روند سلطهگری (تاریخ سیاست
خارجی آمریكا 1983ـ ،)1938ترجمهی احمد تابنده،
تهران ،انتشارات چاپخش ،چاپ دوم ،1365 ،ص 89
 .28همان ،ص 93
.29میشل كلیر ،جنگ بیپایان ،ترجمهی سعید
رجائیخراسانی و محمدعلی مختاری اردكانی ،تهران،
انتشارات حكمت ،1358 ،ص 75
 .30همان ،ص 77
 .31این اتحاد توسط ارتش ،روسیه و پروس با هدف
سركوب انقالبها در اروپا پس از شكست ناپلئون
تشكیل شد.
 .32جك سی ،پلینو و روی آلتون ،فرهنگ روابط
بینالملل ،ترجمه و تحقیق حسن پستا ،تهران ،فرهنگ
معاصر ،1375 ،ص 493
 .33ژان ژراسی ،مقاله زور ،انقالب و تغییرات اساسی
در آمریكای التین از كتاب مسائل آمریكای التین،
ترجمهی منوچهر فكری ارشاد ،مشهد ،انتشارات توس،
 ،1349ص 11
..34سلیمالحسنی ،مبانی تفكر رؤسای جمهوری
آمریكا ،ترجمهی صالح ماجدی و فرزاد عدوجی ،تهران،
اطالعات ،1374 ،ص 18
.35ابراهیم متقی ،تحوالت سیاست خارجی آمریكا
(مداخلهگرایی و گسترش 1945ـ ،)1997تهران،
انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی ،1376 ،ص 24
.36ژان ژراسی ،پیشین ،ص 13
.37همان ،ص 20
 .38ابراهیم متقی ،پیشین
.39ژان ژراسی ،پیشین ،ص 20
.40ریچارد گاف و سایر نویسندگان هیئت علمی دانشگاه
میشگان ،تاریخ مختصر قرن بیستم ،ج اول ،ترجمهی
خسرو قدیری ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،1372 ،ص 150
 .41همان
.42ژان ژراسی ،پیشین ،ص 21
 .43فرانك ال شوئل ،آمریكا چگونه آمریكا شد،
ترجمهی ابراهیم صدقیانی ،تهران ،انتشارات امیركبیر،
 ،1357صص249ـ248
.44ریچارد گاف و سایر نویسندگان ،پیشین ،صص151
ـ152
.45محمدكاظم توكلی ،مسلمانان مورو (تاریخ اجتماعی
مسلمانان جنوب فیلیپین) ،تهران ،امیركبیر،1362 ،
صص95ـ102
 .46ویلفرید دوریش ،پیشین ،ص 65
.47همان ،صص76ـ77
 .48میشل كلیر ،پیشین ،ص 28
.49فرانك الشوئل ،پیشین ،صص252ـ254
.50ژان ژراسی ،پیشین ،ص22
.51جیمز پرالف ،پیشین ،صص50ـ51
 .52ابراهیم متقی ،پیشین ،ص 30
 .53ژان ژراسی ،پیشین ،ص 23
 .54همان
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کودتای  28مرداد 1332 -

 9شاهد تاریخی از خیانتهای آمریكا به ایران
از زمانی كه نفت در ایران كشف شد آمریكا به خاك کشورمان
چشم دوخت .این كشور با رویه امپریالیستی خود ،با شعارهای
پوچ و دروغین همواره به ایران خیانت كرده است .تاریخ مملو
از نمونههایی است كه دخالت این كشور را در امور داخلی
ایران اثبات میكند .از كودتای  28مرداد و انقالب سفید
گرفته تا تجاوز به خاك ایران در طبس و دخالت در مسائل
هستهای همگی نشانگر نقض قانون توسط آمریكایی ها است.
این كشور كه خود را یكی از سردمداران امنیت و صلح جهانی
معرفی میكند در موارد بسیاری ناقض امنیت بینالمللی بوده
است .به طوری كه میتوان به موارد فراوانی از نقض قانون
توسط ایاالت متحده در رابطه با ایران اشاره كرد.

ورود مستشاران آمریكایی به ایران موجب تشدید
نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریكا در ایران گردید.
چنانكه تجارت خارجی با ایاالت متحده در سال
 1324بالغ بر  25درصد تجارت خارجی ایران
را به خود اختصاص داد .بدین ترتیب آمریكا با
حربه اعزام مستشار به ایران ،امنیت اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی كشور را هدف گرفت.
-1ورود مستشاران آمریكایی به ایران
ورود مستشاران آمریكایی به ایران بهویژه در دوران قاجار
راه را برای استعمار ایران هموار كرد .به عنوان مثال آرتور
میلسپو به ایران آمد و امور مالی كشور را در اختیار گرفت.
عالوه بر او ،ژنرال نورمن شوارتسكف و سرلشگر جان گریلی با
هدف بازسازی ژاندارمری وارد ایران شدند درحالی كه هدف

اصلیشان ایجاد یك نیروی نظامی وابسته به آمریكا بود.
ورود هیأتهای مستشاری در دولت سهیلی نیز متعاقب
قراردادی كه در  12آبان  1322میان ایران و آمریكا به
امضا رسید ادامه یافت .این هیأتها كه شامل مستشاران
مالی ،نظامی ،بهداشتی ،كشاورزی و نفتی بودند به تدریج از
معافیتهای مالیاتی و امتیازات كاپیتوالسیون نیز برخوردار
شدند .ورود مستشاران آمریكایی به ایران موجب تشدید نفوذ
اقتصادی و سیاسی آمریكا در ایران گردید .چنانكه تجارت
خارجی با ایاالت متحده در سال  1324بالغ بر  25درصد
تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد .بدین ترتیب
آمریكا با حربه اعزام مستشار به ایران ،امنیت اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی كشور را هدف گرفت.
-2تالش آمریکا برای فرقهگرایی و بیثباتی در ایران
یكی دیگر از اهداف آمریكاییها خدشهدار كردن تشیع
در ایران بود .آنان كامال واقف بودند كه تشیع و بنیانهای
اسالمی به رهبری علما میتواند مانع عظیمی بر سر راه
آمریكا باشد .لذا تالش كردند تا با اقداماتی بینتیجه به
تضعیف این بنیانها بپردازند .آمریكاییها از زمان فتحعلی
شاه مسیونرهایی برای تبلیغ مسیحیت پروتستان به ایران
میفرستادند .به عنوان مثال در این زمان یك آمریكایی به
نام ژوستین پركینز اقدام به تاسیس مدارس مسیحی كرد.
همزمان كلیساهای پروتستان آمریكا در ایران نیز شروع به
فعالیت كردند.
در دوران ناصرالدین شاه هم دكتر جردن با تاسیس كالج
آمریكا در تهران اقدام به نشر آموزههای مسیحیت در ایران
كرد .چنین مدارسی با هدف نابودی بنیانهای اسالمی،
امنیت مذهبی ایرانیان را نشانه گرفت .درعین حال باید توجه
كرد كه آموزههای تشیع در ایران به حدی نیرومند بود كه

 9شاهد تاریخی از خیانتهای
آمریكا به ایران

تبلیغات مذهبی آمریكاییها در ایران نتایج
مثبتی برای این كشور به همراه نداشت .این
موضوع مورد اذعان خود آمریكاییها نیز قرار
گرفت به طوری كه یكی از فرستادگان آمریكا
در ایران به نام بنجامین ،پی برد كه نیروی
نهادهای اسالمی در ایران اجازه موفقیت به
تعالیم آمریكاییها را نخواهد داد.
-3كودتای  28مرداد
با ملی شدن نفت ایران آمریكا و متحدش
انگلیس خود را بازنده اصلی دیدند لذا تالش
كردند تا با طرحریزی كودتا ،نفت ملی شده
را بار دیگر در اختیار بگیرند .دولت آیزنهاور
با بهانه خطر نفوذ كمونیزم در ایران به طور
مستقیم عملیات كودتا را كه بعدها آژاكس
نامیده شد در اختیار گرفت و كرمیت روزولت
به عنوان مجری كودتا ،ارتباط خود را با
برادران رشیدیان و لومپنهای جنوب شهری
آغاز كرد.از سوی دیگر آلن دالس و جان
فاستر دالس ،نمایندگان سیا در تهران فعالیت
مخفی خود را در انجام كودتا آغاز كردند .در
این بین صرف دالرهای آمریكایی بسیاری از
چماقداران را به خیابان كشاند .بدین ترتیب
امنیت داخلی ایران به دست آمریكا و انگلیس
با تهدید مواجه شد .با پیروزی كودتا شاه كه
از بغداد به رم پناه برده بود پیروزمندانه به
ایران بازگشت .از آن پس دخالت آمریكا در
ایران بیشتر نیز شد به طوری كه تا بهمن 57
این كشور نقش اصلی را در سیاستگذاری
رژیم پهلوی ایفا میكرد.
-4غارت نفت ایران با حربه کنسرسیوم
پس از كودتای  28مرداد آمریكا تالش كرد
تا با حربه كنسرسیوم ،نفت ایران را در اختیار
خود بگیرد .این كنسرسیوم از هفت شركت
تشكیل شده بود كه پنج شركت آمریكایی در
آن بیشترین سهم را در اختیار داشتند.
براساس قرارداد كنسرسیوم ،نفت ایران تا
 25سال در اختیار هفت شركت آمریكایی،
انگلیسی ،هلندی و فرانسوی قرار میگرفت.
این قرارداد در  ۲۹مهر  1332به تأیید
مجلس شورای ملی و در  ۶آبان همان سال
به تصویب مجلس سنا رسید.
در این قرارداد كه به قرارداد امینی-پیج نیز
شهرت داشت برخالف قانون ملی شدن نفت،
حق اكتشاف ،استخراج و فروش نفت بار دیگر
در اختیار شركتهای خارجی قرار گرفت.
بدین ترتیب ،بنیانگذاران شورای امنیت
سازمان ملل ،با قانونشكنی ،نفتی كه ملی
شده بود را نیز غارت كردند.
-5دخالت آمریکا در امور داخلی ایران با
استفاده از ساواك
آمریكا كه پس از مرداد  32قدرت برتر
در ایران محسوب میشد تالش كرد تا در
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راستای حفظ رژیم دستنشانده خود اقداماتی انجام
دهد لذا در اسفند  1335سازمان اطالعات و امنیت
كشور موسوم به ساواك را راهاندازی كرد .چارت
سازمانی و اطالعاتی ساواك نمونهای از سیا و موساد
بود و افسران اطالعاتی آن به طور مستقیم در آمریكا
و اسرائیل آموزش میدیدند .بدین ترتیب ساواك را
میتوان شاخهای از سازمان سیا در ایران دانست .این
سازمان كه یكی از لوازم قدرت آمریكا در ایران محسوب
میشد با ارگانی به نام اداره كل سوم ساواك مسئولیت
شكنجه و اعدام عناصر ضد رژیم را در كشور برعهده
داشت و تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی نمونههای
فراوانی از قتل و خشونت را در ایران به ثبت رساند.
-6تالش آمریكا در تحمیل كاپیتوالسیون به ایران
در آغاز دهه چهل ،آمریكا امیدوار بود تا با تحمیل
كاپیتوالسیون نفوذ غیرقابل كنترلی در ایران به دست
بیاورد .با این امتیاز ،نمایندگان آمریكا میتوانستند
آزادانه در ایران فعالیت كنند و هیچ مرجعی در ایران
قادر به محاكمه آنان یا اعتراض به آنها نبود .براساس
این امتیاز اگر یك آمریكایی مرتكب جنایتی در ایران
میشد میبایست برای محاكمه به آمریكا فرستاده شود.
به عبارت دیگر دستگاههای قضایی ایران در مقابل آنان
كامال فاقد قدرت بودند.
چنین امتیازی به روشنی ناقض حق
ب��ا
حاكمیت ایران محسوب میشد .لذا
اعتراض علما به رهبری امام خمینی(ره)
مواجه شد و در نهایت با تالشهای ایشان
كاپیتوالسیون به نتیجه نرسید لذا با تالش
آمریكا امام از كشور تبعید شد.
بدین ترتیب آمریكا كه خود را سردمدار امنیت
جهانی معرفی میكند با دخالت در امور داخلی
ایران ،آشكارا امنیت داخلی ایران را مورد تهدید قرار
داد.
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-7نقش آمریكا در انقالب سفید
در اوایل دهه  40آمریكا رژیم دستنشانده خود در
ایران را به انجام یكسری اصالحات داخلی وادار كرد.
این جریان كه انقالب سفید یا انقالب شاه و مردم نامیده
میشد در ابتدا شامل شش اصل بود كه اصالحات
ارضی و اصالح قانون انتخابات را دربرمیگرفت .گرچه
انقالب سفید با مخالفت امام خمینی(ره) مواجه شد
اما محمدرضا پهلوی با فشار آمریكا در یك همهپرسی
ساختگی در  6بهمن  1341اصول آن را به رفراندوم
گذاشت .كامال مشخص بود كه اصول انقالب سفید
توسط آمریكا طراحی و به سران كشورهای وابسته به
غرب توصیه شده بود و بدون در نظر گرفتن شرایط
خاص سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران
برنامهریزی شده بود .بدین ترتیب انقالب سفید را
نیز میتوان یكی دیگر از دخالتهای آمریكا در ایران
دانست.
-8تجاوز آمریكا به ایران در طبس
با تسخیر النه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان
مسلمان پیرو خط امام ،مساله طرح تجاوز نظامی به
جمهوری اسالمی در دستور كار كاخ سفید قرار گرفت.
بر همین اساس در اردیبهشت  ۱۳۵۹تفنگداران ارتش
آمریكا در عملیاتی كه بعدها فاش شد نام آن «دلتا»
بوده است ،با هدف آزاد كردن گروگانهای این كشور
كه در سفارت آمریكا در تهران تحت مراقبت بودند،
در صحرای طبس پیاده شدند .قرار بود این نیروها از
طبس با هلیكوپتر به سوی تهران حركت كرده و در
ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی) فرود آیند و سپس
با لباس مبدل ،به سفارت آمریكا در تهران حمله
ك��رده و گروگانها را آزاد كنند .طبق این
فعالیتهایشان،
نقشه ،آنان پس از پایان
طبس رفته و از
از همین راه به
از ای��ران خارج
آنجا با هواپیما
م���یش���دن���د.
ام���ا ن��ی��روه��ای

 9شاهد تاریخی از خیانتهای
آمریكا به ایران

آمریكایی شامل  ۱۳۲نظامی ،هشت هلیكوپتر و سه
هواپیمای باربری هركولس  130Cپس از استقرار در
طبس و قبل از حركت به تهران دچار حوادث مختلفی
شدند و از ادامه ماموریت بازماندند .دستگاه هیدرولیك
یكی از هلیكوپترها از كار افتاد ،هلیكوپتر دیگر بر
اثر طوفان شن و عدم دید كافی به هنگام جابجایی،
با یكی از هواپیماهای هركولس برخورد كرده و هر دو
وسیله آتش گرفت و در نتیجه آن هشت تن از نظامیان
در شعلههای آتش سوختند .بدین ترتیب تجاوز نظامی
آمریكا به ایران ناكام ماند.
-9مانعتراشیهای سیاسی آمریكا در بحث
هستهای ایران
موضوعی كه بسیار ملموس است بحث دخالت آمریكا
در امور هستهای ایران است .آمریكا كه خود را مسئول
صلح جهانی معرفی میكند طی سالهای اخیر به طرق
مختلف كوشید تا با بهانههای واهی ایران را از دستیابی
به دانش صلحآمیز هستهای بازدارد .با وجود اینكه هیچ
مدركی در رابطه با تولید سالح هستهای توسط ایران
وجود نداشته و ندارد ،ایاالت متحده تالش کرد تا با
اشاعه این موضوع ایران را خطری برای امنیت جهانی
معرفی كند .درحالی كه فتوای رهبر انقالب مبنی بر
حرمت تولید سالح اتمی مهمترین تضمین صلحآمیز
بودن برنامههای هستهای ایران بوده و هست.
ش��واهد نهگانهای كه بدان اشاره شد تنها نمونههایی از
دخالتهای ابرقدرت جهانی در امور داخلی ایران است.
ب��ا توجه به آنچه كه تاری��خ گواهی میدهد میتوان پی
برد آمری��كا كه خ��ود را حافظ امنی��ت جهانی معرفی
میكن��د در طول تاریخ همواره خود ناقض امنیت ایران
ش��د ه و بارها امنیت جهانی را فدای سود و منفعت خود
ب��ه این نتیجه رس��ید كه
كرده است .لذا میتوان
ك��ه ای��ن کش��ور
ب��ا چنین پیش��ینهای
ادع��ای آمریکا را در
دارد هرگ��ز نمیتوان
جهان��ی و امنی��ت
پاس��داری از صل��ح
بینالمللی پذیرفت.
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گفتگو با یعقوب توکلی

یعقوب توكلی در گفتگو با
«پایگاه مركز اسناد انقالب اسالمی»

آمـــــریكا
حتی به دوستان خودش
هم خیانت میكند
دروغ و بدعهدیهای آمریكا با ایران برای همه اظهر من
الشمس شده است ،چنانچه با تورق تاریخ هم میتوان
به این مسئله دست یافت .همانطور كه پیشینیان ما
بدعهدی امریكا را در كودتای  28مرداد  ،32مسئله
كنسرسیوم ،مسئله كاپیتوالسیون و  ...در تاریخ ثبت
كردهاند تا ما امروز با یادآوری آنها بتوانیم درس عبرت
بگیریم.
از این رو برای بررسی سابقه بدعهدی آمریكا سراغ
یعقوب توكلی تاریخ دان رفتم ،تاریخدانی كه كتب
تحصیلی دوران متوسطه خود را به قلم و مدیریت
وی مدیونیم .هنوز هم با اشتیاق در مورد تاریخ حرف
میزند و تاریخدانی است كه سعی دارد وقایع تاریخی
را با شرایط روز تطبیق دهد تا بتواند درس عبرت بگیرد
و به دیگران هم یاد بدهد.
آنچه در زیر میخوانید گفتگوی مركز اسناد انقالب
اسالمی با دكتر یقوب توكلی در مورد پیشینه بدعهدی
آمریكاست.
بسم اهلل الرحمن الرحیم ͏ .آقای دكتر توكلی از اینكه
فرصتی را در اختیار ما قرار دادید تا بتوانیم از اظهارات
و نظرات حضرتعالی استفاده كنیم كمال تشكر را داریم.
بحث ما در رابطه با سابقههای تاریخی بدعهدی امریكا
است .همواره مطرح میشود كه امریكا و متخدانش
روحیه زیادهخواهی دارند .به نظر شما آیا هژمونی
آمریكا این شرایط را به وجود آورده است و چرا ما
میگوییم بدعهدی و گرگصفتی در ذات امریكا است؟
توكلی :بسم اهلل الرحمن الرحیم .در واقع بدعهدی و
بدسگالی در ذات سرمایهداری ریشه دارد .همانطور
كه درندگی در ذات گرگ است .اساسا زمانیكه
سرمایهداری غرب تبدیل به سرمایهداری سیاسی شد
و این سرمایهداری سیاسی به سرمایهداری نظامی
و صدور امپریالیسم بدل شد ،ذات و سرشتش نیز
منفعتخواهی ،حداكثرخواهی و تمامیتخواهی شد.
لذا اگر تمام منابع كشور را نیز در اختیار آمریكاییها
قرار دهیم باز هم با ما مهربان نخواهد شد زیرا ذاتشان
فزونخواهی است .البته بنده در همین رابطه كتابی با

عنوان «عقاب علیه شیر» نوشتهام كه به روند سلطه
جویی آمریكا و زیادهخواهی این كشور اشاره میكند.
از همین رو میتوان گفت ما با طرفی كه پایبند به
اصول اخالقی و انسانی است روبرو نیستیم .پس نباید از
چنین مجموعهای انتظار داشت تا با ما رفتاری انسانی و
معطوف به اخالقیات داشته باشد .مسئله اینجاست كه
سیاست آمریكا و سیاست امپریالیسم ،سیاست سلطه،
سیاست زورگویی و سیاست بسط نفوذ است .لذا از
این نوع سیاست كه با مسائل فكری هم روبرو میشود
نمیتوان انتظار خوش عهدی داشت .در اینجاست كه
میتوان گفت بدعهدی در ذات آمریكاست همچنان كه
آدم كشی و استثمار در ذات آن است.
͏ آقای دكتر توکلی ،سوابق آمریكا نیز به خوبی نشان
میدهد كه همواره با روحیه زیادهخواهی و استثمار در
میز مذاكرات با كشورها حاضر میشود .چه مواردی از
زیاده خواهی آمریكا را میتوانید مثال بزنید؟
توكلی :بله .اصال سیاست این كشور بر روی زیادهخواهی
بنا شده است كه همین موضع نیز به بدعهدی دامن
میزند .یعنی این طور نیست كه مثال اگر شما
نفت منطقه خوریان را به آمریكا بدهید این كشور
عقبنشینی كرده و از نفت آبادان گذشت كند .بلكه اگر
امتیازی دریافت كند به دنبال دستیابی به امتیازهای
بیشتر میگردد .و میگوید حال كه نفت خوریان را
دادهاید پس نفت آبادان را هم بدهید و زمانیكه به نفت
آبادان دست پیدا كرد تالش میكند تا نفت آقاجاری را
نیز تصاحب كند .لذا این كشور رفتاری را كه در ذاتش
است انجام میدهد .تجربه تاریخی نشان داده است كه
آمریكاییها هرجا بتوانند علیه طرف مقابلشان بدعهدی
كنند هرگز كوتاهی نمیكنند .همانند گرگها كه
زمانی كه گرسنه هستند به خودشان هم رحم نكرده و
همدیگر را هم میدرند.
نمونه تاریخی :اعتماد اشتباه به آمریكا برای بازسازی ژاندامری

͏ همانطور كه گفتید سابقه بدعهدی آمریكا به قدمت
تاریخ است؛ چه مواردی را در تاریخ میتوانید ذكر كنید
كه این سابقه آمریكا را نشان می دهد؟
توكلی :موارد متعددی از این قبیل وجود دارد .به
عنوان مثال میتوان به آوردن آرتور میلسپو به ایران
به عنوان مستشار مالی اشاره كرد .گرچه او در دوره
اول حضورش در ایران اصالحاتی انجام میدهد اما
در دوره دوم كه همزمان با جنگ دوم جهانی است،
سیاستهایی را كه در كشور پیاده میكند كامال
منطبق با اهداف آمریكاست .عالوه بر این میتوان به
ورود ژنرال شوارتسكف به ایران نیز اشاره كرد .او در
ظاهر به ایران آورده شد تا ژاندارمری را ترمیم كرده و
آن را در كشور بازسازی كند اما وی در اصل آمد تا یك
نیروی نظامی وابسته به آمریكا را سازمان دهد .چنین
موضوعی را در جریان كودتای  28مرداد نیز مشاهده
میكنیم .مصدق گرچه با انگلیس مشكل داشت اما
نگاهی منفی به آمریكا نداشت.
كودتای  28مرداد مصداق خیانت آمریكا به
مصدق بود/آمریكا نسبت به دوستان نزدیك
خودش هم بدعهدی میكرد
در جریان كودتای  28مرداد آمریكا نه تنها به مصدق
خیانت كرد بلكه حتی نسبت به دوستان نزدیك
خودش یعنی شخص محمدرضا پهلوی و یا سرلشگر
فضلاهلل زاهدی نیز بدعهدی كرده و آنها را هم فریب
داد و حتی حاضر نشد تا منافع را با آنان تقسیم كند.
درواقع آنچه را كه آمریكا میتوانست از ایران بردارد
برداشت .لذا در جریان كنسرسیوم آمریكا بیشترین
سهم را گرفت.
آمریكا حتی در قضیه كنسرسیوم نفت انگلیس
را هم فریب داد
پ��س از كودت��ا و در قضیه كنسرس��یوم نف��ت ،آمریكا
حتی ب��ه انگلیس كه با او در كودت��ا همراهی كرد هم
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رحم نكرد و آن را هم فریب داد .مش��ابه این جریان در
جن��گ جهانی دوم نیز اتفاق افتاد .درحالی كه چرچیل
به ش��دت از آمریكا میخواس��ت تا نیروهای خود را در
ساحل نورماندی به كمك انگلیسیها بفرستد همچنان
با كوتاه��ی آمریكا مواجه میش��د .درواقع آمریكا صبر
میكند تا كش��تار وسیع انس��انی رخ دهد و تنها زمانی
كه موقع تقسیم منافع فرا میرسد وارد جریان میشود.
پس میبینیم كه آمریكا حتی به دوس��تان خودش هم
رحم نمیكند.امروزه بس��یار میشنویم كه آمریكاییها
جاسوس��ی میكنن��د ،مكالم��ات را ش��نود میكنن��د،
برنامهه��ای اقتص��ادی را ب��ه س��ود خودش��ان تغییر
میدهند و علیه دوس��تان نزدیك خودش��ان اقداماتی
انج��ام میدهند .آمریكا به دوس��تان خ��ود با دید نوكر
ن��گاه میكن��د و ب��ا آنها
احساس برابری نمیكند.
این تعبیری اس��ت كه در
كتاب «خطا و خیانت در
لبن��ان» آمده اس��ت .این
موضوع درمورد محمدرضا
پهلوی نیز صادق اس��ت.
آمریكاییه��ا هرج��ا ك��ه
نیاز داشتند از او استفاده
میكردن��د تا ب��ه منافعی
كه مدنظر خودش��ان بود
دست پیدا كنند.
͏ م��واردی از س��ابقه
بدعهدی آمری��كا با ایران
در دوران پهلوی را اشاره
كردی��د؛ بع��د از پیروزی
انقالب اسالمی آمریكا چه
برخ��وردی ب��ا محمدرضا
پهلوی داش��ت؟ میتوان
گفت همان روش بدعهدی
آمریكا حتی در برخورد با دوستان خودش پیگیری شد؟
توكل��ی :یكی از دالی��ل پیامد انقالب اس�لامی اخراج
آمریكاییه��ا از ایران بود .در جری��ان انقالب میبینیم
آنچه كه آماج اصلی حمالت انقالب اس��ت آمریكاست.
جالب اینجاس��ت كه همه هم بر روی این موضوع اتفاق
نظر داشتند .هرچند ملیگراها همچنان فكر میكردند
كه میش��ود با آمریكا كنار آمد و این ناش��ی از اشتباه
آنان در شناخت جریان سرمایهداری و امپریالیسم بود.
خیانت آمریكا به محمدرضا پهلوی
آمریكا حتی پس از وقوع انقالب حاضر نش��د به دوست
پیشین خود یعنی محمدرضا پهلوی پناه دهد و برای او
هیچ هزینهای نكرد .چنانكه شاه مخلوع در اواخر عمر از
كش��وری به كشور دیگر سرگردان بود .در روزهای آخر
عمر او ،آمریكا از ترس اینكه مبادا در جهان به بیوفایی
مش��هور شود مدت اندكی از ش��اه مریض مراقبت كرد.
بالفاصله پس از عمل جراحی وی ،كارتر ش��خصا با انور
س��ادات تماس گرفت و به او گفت كه ش��ما محمدرضا
را بپذیری��د چ��را كه ما دچار مش��كل ش��دهایم .جالب
اینجاست كه آمریكا میدانس��ت با رفتن محمدرضا به
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مصر ،سادات نیز دچار مشكل خواهد شد.
آمریكا حتی به انور سادات كه از دوستانش بود
هم رحم نكرد
همانطور كه میدانید كسانی كه سادات را ترور كردند
یك��ی از جرمهای او را پناه دادن ب��ه محمدرضا عنوان
كرده بودند .لذا آمریكا به یكی دیگر از دوستان خود كه
سادات بود نیز رحم نكرد و به او نیز بدعهدی كرد .این
موضوع هم دلیلی بر این است كه چیزی به نام وفای به
عهد در اندیشه آمریكا وجود ندارد.
͏ آق��ای توكل��ی قرارداد ای��ران با آمریكا ب��رای خرید
تس��لیحات نظام��ی ه��م از دیگر نمونهه��ای بدعهدی
و خدعه آمریكا بود .سرنوش��ت این قرارداد چه ش��د و
امریكا چگونه به پهلوی خدعه زد؟

خدع�ه آمری�كا در قرارداد فروش تس�لیحات
نظامی به ایران
توكل��ی :آمریكا تنها به منفعت خ��ود فكر میكند و نه
چیز دیگ��ری .در زمان محمدرضا ،ای��ران یك قرارداد
خرید تسلیحات نظامی با آمریكا منعقد میكند و مبلغ
دوازده میلی��ارد دالر به عنوان پیش پرداخت به آمریكا
میدهد .بنابراین آمریكا باید در قبال این مبلغ ،اسلحه
ب��ه ایران بدهد در غی��ر این صورت آن مبلغ را به ایران
بازبگرداند .در آخری��ن روزهای مجلس رژیم پهلوی ،با
فش��ار آمریكا بندی به این قرارداد اضافه میشود مبنی
ب��ر اینكه اگر ایران قرارداد را یك طرفه لغو كند آمریكا
ملزم به پس دادن پیش پرداخت نیست.
ماجرای بخشش دوازده میلیارد دالر پول ایران
به آمریكا توسط ابراهیم یزدی
ما در جریان انقالب یك چهره بس��یار عجیب و غریب
به نام ابراهیم یزدی داریم .وی معاون امور انقالب دولت
ب��ازرگان بود .هیچ كس هم تاكن��ون از آقای یزدی در
یك محكمه رس��می قضایی نپرسیده است كه شما به
چ��ه حق��ی دوازده میلیارد دالر پول ای��ن مملكت را با

گفتگو با یعقوب توکلی

یك جمله بی حس��اب و كتاب به آمریكا بخش��یدید؟!
آق��ای یزدی در جری��ان انقالب اع�لام كردند كه تمام
قراردادهای ما با آمریكا لغو ش��ود .آمریكا هم بالفاصله
این موضوع را پذیرفت.
ب��ه هرحال این مبلغ با یك حرف بی حس��اب به جیب
آمریكاییها رفت .نه تنها در این مورد بلكه در دورههای
مختلف آمریكاییها كشور را غارت كردند.
آنها ذاتش��ان با بدعهدی پرورش یافته اس��ت لذا نباید
انتظار خوش قولی از آن داش��ت .همانط��ور كه انتظار
نمیرود تا یك كالهبردار بدعهدی نكند .شما ببینید در
تم��ام قراردادهایی كه آمریكا حضور دارد منفعتی برای
خودش در نظر گرفته است .در هیچ یك از قراردادهای
آمریكایی نمیبینید كه آنها در عین باالدس��ت بودن به
طرف مقابلشان لطف بكنند
یا امكاناتی را در اختیار طرف
مقابل بگذارند .این موضوع از
لحاظ تاریخی به كلی محال
است .لذا توقع خوش قولی از
این كشور جز خوش خیالی
چیز دیگری نیست.
͏ به نظر ش��ما ب��رای اینكه
سیاس��تمداران م��ا درگی��ر
بدعهدی امریكا نش��وند باید
چ��كار كنند و از چ��ه اتفاق
تاریخ��یای میتوانند عبرت
بگیرند؟
توكل��ی :جملهای اس��ت كه
میگوی��د برو قوی ش��و اگر
راح��ت ج��ان میطلب��ی.
بنابرای��ن راه��كار اصلی این
اس��ت ك��ه خودم��ان قوی
شویم.
م��ا بای��د بتوانی��م آنق��در
خودمان را قوی كنیم كه نیاز به آمریكا نداش��ته باشیم.
البت��ه منظورم از نیاز آن نیازی اس��ت ك��ه معطوف به
س��لطه است .این امكان وجود دارد كه ما و آمریكاییها
به دانش تجربی هم نیاز داشته باشیم.
یا اینكه ما به مصنوعات آنها نیاز داش��ته باش��یم و آنها
به نفت ما نیاز داش��ته باش��ند .باید توجه داشته باشیم
كه دنیای نیاز ما معطوف به دنیای سلطه آمریكا نشود.
یعنی باید مرز نیاز و س��لطه را بشناسیم و نسبت به آن
آگاه باش��یم .ما باید خودمان هش��یار باشیم .به عنوان
مث��ال در معامله با یك تاج��ر رباخوار و بدعهد اگر كاال
را بدون دریافت وثیق��ه به او بدهیم امكان كالهبرداری
توسط او وجود دارد و هر آن ممكن است تا او پول ما را
باال بكش��د .بنابراین ما باید در نظام اقتصادی و سیاسی
خودمان مراقب و هوشیار باشیم.
لذا هرچقدر وابس��تگی ما به آمریكا كمتر ش��ود امكان
موفقیت برای ما بیشتر خواهد بود .ما باید توجه داشته
باش��یم كه به حوزه تعلق ناگسس��تنی نرسیم .چرا كه
اگربه تعلق ناگسستنی برس��یم آمریكاییها به ما رحم
نخواهند كرد .نباید در تور آمریكاییها بیفتیم و نباید
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سلسله بدعهدیهای آمریكا به مصدق

اگرچه مصدق به كاخ سفید اعتماد داشت و از همان
نخستین روزهای تاسیس جبهه ملی ،هفتهای یك شب
با «ویلز» ،مستشار سفارت آمریكا و دكتر «گرنی» و
«ویشر» از اعضای سفارت ،دیدار میكرد[ ]1؛ اما در
نهایت آمریكاییها با بدعهدی به او ،نه تنها باعث سقوط
وی شدند بلكه غارت منابع ملی ایران را نیز آغاز كردند.
البته كودتای  28مرداد و آنچه كه در پی آن رخ داد،
پایان كار نبود و عالوه بر این مورد ،تاریخ ایران و جهان
بارها و بارها شاهد «بدعهدی آمریكا» بوده است.
بدعهدیهای آمریكا به مصدق
بعد از پایان جنگ دوم جهانی و دوچندان شدن اهمیت
نفت در مناسبات بینالمللی ،كنترل منابع نفتی به
اساسیترین دغدغه آمریكاییها بدل شد بهگونهای
كه این كشور تسلط بر این منابع را بهعنوان بخشی
از استراتژی امنیت ملی خود در پیش گرفت .در این
بین ،ایران كه به عنوان یكی از مناطق نفتخیز منطقه
غرب آسیا شناخته میشد ،جایگاه ویژهای در مناسبات
نفتی جهان داشت و جلب اعتماد ایرانیان میتوانست
به رسیدن آمریكا به اهداف مورد نظرش كمك فراوانی
كند .از اینرو بود كه در جریان ملی كردن نفت ایران،
آمریكا خود را وارد ماجرا كرد و به دنبال تصویب قانون
ملی شدن صنعت نفت ،رفتاری دوگانه نسبت به ایران
در پیش گرفت و با بدعهدی به مصدق و ساقط كردن او
در كودتای  28مرداد ،در نهایت به اهداف مورد نظر خود
رسید .فعالیتهای آمریكا در طول نهضت ملی كردن
از ی��ك سو
نفت ،مملو از تناقض بود.
«دین آچسن» ،وزیر
ام���ور خارجه
آمریكا رسما
ملی شدن
صنعت

نفت ایران را مورد حمایت قرار میداد و میگفت« :ما
حق دولتهای مستقل و آزاد را برای ملی كردن نفت
خود به رسمیت میشناسیم» و از سوی دیگر سفیر خود
در تهران به نام «لوی گریدی» را كه گفته میشد روابط
نزدیكی با مصدق دارد با پیشنهاد انگلیسیها بركنار
كرده و «لوی هندرسن» را جایگزین وی كرد« .گریدی»
در مصاحبههای خود ،جنبش ملی كردن نفت را «یك
جنبش میهنپرستانه» نامیده و از آن به عنوان «یك
حركت استقاللطلبانه» یاد كرده بود.عالوه بر این،
آمریكائیان در محافل سیاسی گوناگون اظهار میكردند
كه ایران در قضیه نفت ،مورد ظلم انگلیس واقع شده
است .در دیماه « ،29ماركس تورنبرگ» رئیس موسسه
مشاوران ماوراءبحار آمریكا ضمن مصاحبهای در حمایت
از حق قانونی ایران در مسئله نفت گفت« :شركت نفت
ایران و انگلیس حقوق قانونی ایران را نمیپردازد و
بنابراین مسئول قسمت عمده نارضایتیهایی است كه
درحال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی كشور
ایجاد شده است ».نظیر همین مطالب را «جورج مك
گی» ،معاون وزارت خارجه آمریكا نیز به زبان رانده بود.
این حمایت آمریكائیان از ایران حتی خشم انگلیسیها
را نیز برانگیخت به طوری كه «هربرت موریسون» وزیر
خارجه انگلیس پس از شنیدن این اظهارات به واشنگتن
اعتراض رسمی كرد]2[.
با اوج گرفتن مسائل مربوط به نفت ایران ،آمریكا تالش
كرد تا خود را به عنوان یك میانجی معرفی كند .از
اینرو «ترومن» ،رئیس جمهور آمریكا «اورل هریمن»
را در تیرماه  1330به تهران اعزام كرد؛ هریمن بالفاصله
به دیدار مصدق رفت .مصدق خود در اینباره در
جلسه  17شهریور همان سال در مجلس
شورای ملی ،سخنانی به زبان راند كه
نشانگر اعتماد كامل او
به آمریكا
ب���ود.

سلسلهبدعهدیهایآمریكابهمصدق

ادامه از صفحه قبل.
اجازه دهی��م تا ما را گرفتار قالب خودش��ان كنند .در
مسائل هس��تهای هم آمریكاییها س��عی داشتند تا ما
را گرفت��ار ق�لاب خود كنند .نظارت بر مس��ائل نظامی
و نظارت بر دانش��مندان هس��تهای حول همین محور
بود .م��ا اگر نظ��ارت آمریكاییها را بر مس��ائل نظامی
میپذیرفتیم بای��د نظارت آنان بر دیگر مس��ائل را نیز
قب��ول میکردیم .زیرا آنان پ��س از این تالش خواهند
كرد تا بر مسائل اقتصادی و سیاسی نیز نظارت كنند.
آمریكا همین بال را بر سر سادات هم آورد.
زمانی كه سادات با آمریكا در قضیه كمپ دیوید
مصالحه كرد بقیه امتیازات را هم از او گرفتند .مسئله
اینجاست كه آمریكا میخواست تا با بخشیدن گوشهای
از تحریم ،تمام ایران را تصاحب كند .باید آگاه باشیم
زمانی كه دشمن ما را خلع سالح كرد به دستانمان
دستبند میزند ،بعد از آن پاها را میبندد و كم كم روند
محكومیت ،زندان ،اعدام و مرگ را برای ما برنامهریزی
میكند .البته آمریكاییها در این مسیر هرگز قانون را
رعایت نخواهند كرد.
مثال دیگر بمباران یمن است .یمن را به این دلیل
میكوبیدند تا یك كانون قدرت ملی و مردمی علیه
منافع آمریكا و اسرائیل شكل نگیرد .هیچ قانونی هم
در نظام بینالمللی جلودار آنها نیست .همین مسئله را
چندین سال است كه در فلسطین مشاهده میكنیم.
لذا زمانی كه اینها توانایی اعمال زور داشته باشند این
سادهلوحانه است كه بپذیریم آمریكاییها به ما رحم
خواهند كرد .لذا ما در رابطه با آمریکا میبایست از این
تجربهها استفاده كنیم و گرفتار خوشبینیهای حقوقی
نشویم.
قواعد حقوقی در جهان امروز نمیتواند جلوی
سرمایهداری آمریكا و استعمار آمریكا را بگیرد و از
قضا در طول تاریخ یكی از بهترین وسائل گسترش
سیطره غرب در جهان ،قراردادها و الزامات حقوقی بود
كه آمریكا به دیگر كشورها تحمیل كرده است .در این
قراردادها در صورتی كه تعهدات طرف مقابل كامال
واضح ،الزام آور و غیرقابل گریز است ،تعهدات آمریكا
كامال مبهم طرح شده است .لذا باید توجه داشته باشیم
كه گرفتار سادهبینی حقوقی نشویم.
͏ جناب دكتر توكلی از اینكه وقتتان را در اختیار ما
قرار دادید از شما بی نهایت تشكر میكنیم.
توكلی :بنده هم برای شما آرزوی موفقیت دارم.
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وی رئیسجمهور آمریكا را با لفظ «حضرت ترومن» یاد
موضعمتفاوتمصدقوآیتاهللكاشانینسبتبهآمریكا مرداد  32به مرحله اجرا درآمد اما در نخستین گام به
كرده و گفت« :حضرت ترومن ،رئیسجمهور آمریكا ،در حالی كه مصدق بر اعتماد به آمریكا اصرار میكرد ،شكست انجامید .بدین ترتیب ،كودتای ناكام  25مرداد،
پیامی به من دادند و مرقوم فرمودند كه جناب آقای «آیتاهلل كاشانی» كامال به بدعهدی آمریكا واقف بود و محمدرضا پهلوی را از ایران به بغداد و سپس رم فراری داد.
هریمن را برای ارتباط بین ایران و انگلیس روانه كنند؛ در مصاحبه با خبرنگار آمریكایی «آژانس انترنشنال» براساس شواهد موجود ،در شرایطی كه كودتا لو رفته بود
من به این پیام حضرت ترومن جواب مثبت دادم و به درستی اظهار داشته بود كه «آمریكا تا به حال آنچه و دست رژیم پهلوی و همكاران خارجی آن رو شده بود،
مصدق همچنان بر اعتماد به آمریكاییها اصرار میكرد.
میدانستم كه هریمن یك شخصی است كه هرگز وعده به ایران داده است انجام نداده]7[»...
نمیخواهد كه شخصیت خود را از بین ببرد]3[».
از همین رو بود كه «هندرسن» سفیر آمریكا در ایران روز  27مرداد ،درست یك روز قبل از كودتا ،هندرسن به
برخالف انتظار و پیش بینی مصدق ،هرچند هریمن به به وزارت امور خارجه آمریكا گزارش داد :مصدق با تمام مالقات مصدق رفت و از رفتار مردم ایران با آمریكاییها
عنوان واسطه از طرف آمریكا به ایران آمده بود ولی در شرایط آمریكا موافق است و «فقط یك عامل مزاحم در سخن گفت و مصدق را تهدید كرد چنانچه این وضعیت
حقیقت ماموریت او اعمال فشار سیاسی بر ایران بود .این جریان مداخله كرده و مانع از حل قضیه نفت به نفع ادامه یابد و خیابانها از تجمع مردم خالی نشود ،تمام
نهایتا هریمن ،تالش ایران برای ملی كردن نفت را آمریكا شده است .این عامل مزاحم كه مانع تسلیم ایران آمریكائیان به كشورشان بازخواهند گشت .در این هنگام،
«مصادره» نامید و پاسخ اعتماد مصدق را اینگونه
مصدق «حالت عذرخواهی به خود گرفت» و به
داد« :نظر دولت من این است كه قبضه مایملك
سفیرآمریکاآیتاهللکاشانیراتنهامزاحمحلقضیهنفتباآمریکاییهامیداند سفیر آمریكا گفت« :جناب آقای سفیر من از
یك شركت خارجی به وسیله دولتی ،بدون
شما میخواهم این كار را نكنید .اجازه بدهید
پرداخت غرامت فوری و مكفی و موثر و یا دادن
رئیس پلیس را بخواهم .من ترتیبی خواهم داد
ترتیبی كه مرضیالطرفین بوده باشد ،بایستی
كه هممیهنان شما را كامال محافظت كنند]8[».
مصادره نامیده شود ،نه ملی شدن]4[».
بدینترتیب در غروب  ۲۷مرداد ،به دستور مصدق
خیابانها كام ً
با پیچیده شدن مسائل مربوط به نفت ایران،
ال خلوت شد تا خیال كودتاچیان
مصدق گمان میكرد كه سفرش به آمریكا باعث
برای راه اندازی موج دوم كودتا راحت شود.اصرار
خواهد شد تا این مسائل به خوشی پایان گیرد
مصدق به اعتماد بر آمریكا ،آن هم در حالی كه
اما اقامت طوالنی مدت او در آمریكا هیچ نتیجه
خود چندین بار شاهد بدعهدی آمریكاییها بود
مثبتی به همراه نداشت بهگونهای كه خود مصدق
بسیار عجیب و توجیه ناپذیر است .روز  28مرداد،
نیز در نامهای كه هنگام ترك آمریكا به ترومن
مصدق با طرح «آژاكس» كه آمریكا طراح آن بود
نوشت به «بینتیجه بودن این سفر» اعتراف كرد.
و سیا نقش اصلی را در آن ایفا میكرد به زیر
مصدق در  7خرداد  ،32یعنی دو ماه و بیست روز
كشیده شد.به این ترتیب نتیجه اعتماد مصدق به
پیش از آنكه با كودتای مشترك آمریكا و انگلیس
آمریكا نه تنها برای خود او بسیار تلخ بود ،بلكه
سقوط كند ،به «آیزنهاور» نامه نوشت و از آمریكا
پیامدهای ناگواری برای ایران به همراه داشت.
درخواست وام كرد .در بخشی از این نامه ،مصدق
در نتیجه كودتای ننگین  28مرداد ،منافع ملی
با لحنی آمیخته از خواهش نوشته بود« :ملت
ایران به تاراج رفت و طی قرارداد «كنسرسیوم»
ایران امیدوار است كه با مساعدت و همراهی
رسما از نفت ایران ملیزدایی شد .موضع آیتاهلل
دولت آمریكا موانعی كه در راه فروش نفت ایجاد
كاشانی در این مورد بسیار جالب است .او كه
شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور
مدتها قبل متذكر شده بود كه آمریكا غیر قابل
برای آن دولت مقدور نیست كمكهای اقتصادی
اعتماد است در واكنش به تحمیل كنسرسیوم به
موثری فرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود
ملت ایران گفت« :ملت ایران حق دارد از آزادی
استفاده كند .در خاتمه توجه موافق و اثربخش
و آزادیخواهی ناامید و نسبت به تمامی ادعاهای
آن حضرت را به وضع خطرناك فعلی ایران جلب
دنیای غرب بد گمان شود]9[».
-----------------نموده و یقین دارم كه تمام نكات این پیام را با
پی نوشت
[]5
اهمیتی كه شایسته است تلقی خواهند فرمود».
به نظریات بانك بینالمللی و ادامه همكاری بین ایران و
رئیسجمهور آمریكا پس از یك ماه تاخیر درحالی آمریكا شده ،آیتاهلل كاشانی است ».هندرسن همچنین  -1حجتاالسالم روحاهلل حسینیان ،بازخوانی نهضت ملی
كه مصدق را «تنها امید غرب در ایران» میخواند ،به اظهار كرده بود كه «آیتاهلل كاشانی برای منافع آمریكا و ایران ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی ،ص .272
درخواست وی پاسخ منفی داد .این در حالی بود كه دول غرب در ایران عنصر خطرناكی است».عالوه بر این -2 ،عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،سیاست خارجی ایران در
«مك گی» معاون وزارت خارجه ،به نمایندگی از آمریكا آیتاهلل كاشانی در قسمتی از نامه خود كه یك روز قبل دوران پهلوی ،تهران :البرز ،ص .207-208
قول پرداخت یك وام  120میلیون دالری را به مصدق از كودتای  28مرداد به مصدق نوشت ،به اعتماد بیجای  -3مجموعهای از نطقهای تاریخی دكتر مصدق ،بیجا ،بیتا،
داده بود.بدعهدی آمریكا به مصدق زمانی بیشتر نمایان وی به واشنگتن اشاره كرد و نتیجه این اعتماد را چیزی ص .96
 -4محمد حسین جمشیدی ،رفتارشناسی آمریكا در قبال
شد كه پس از سقوط دولت وی ،با دستور آیزنهاور در  5جز غارت نفت ایران توسط آمریكا ندانست .در بخشی از
نهضت ملی ایران ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی ،ص .130
سپتامبر  14 /1953شهریور  1332و تنها  17روز پس این نامه آمده بود« :همانطور كه در آخرین مالقاتم در
 -5پیشین ،ص .242
از سقوط مصدق ،ایالت متحده به عنوان كمك فوری ،دزاشیب به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد كردم  -6جیمز بیل ،شیر و عقاب (روابط بدفرجام ایران و آمریكا،
مبلغ  45میلیون دالر در اختیار دولت فضلاهلل زاهدی كه آمریكا ما را در گرفتن نفت از انگلیسیها كمك كرد ترجمه فروزنده برلیان ،تهران :فاخته ،ص .93
قرار داد]6[.
و حاال به صورت ملی و دنیاپسندی میخواهد به دست  -7روزنامه باختر امروز 5 ،اسفند .1330
این در حالی بود كه آیزنهاور در مقابل درخواست مصدق جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد».
 -8كرمیت روزولت ،كودتا در كودتا ،تهران :جاما ،ص .197
متذكر شده بود كه حق «واگذاری پول مردم آمریكا» به
كودتای  28مرداد؛ پاسخ آمریكا به اعتماد مصدق  -9حجتاالسالم روحاهلل حسینیان ،بازخوانی نهضت ملی
عملیات كودتای آمریكایی-انگلیسی در واپسین روزهای ایران ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی ،ص .324
ایران را ندارد.
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-4فریب انگلیس توسط آمریكا در
كودتای  28مرداد
شاهدی دیگر بر بدعهدی آمریكا به
انگلستان به سال  1332شمسی و كودتای
 28مرداد برمیگردد .در این كودتا دولت
مصدق با همكاری سیا و امآی 6سقوط
كرد .با سقوط دولت مصدق و بازگشت شاه
به كشور ،به نظر میرسید كه انگلستان و
آمریكا به تقسیم منافع در ایران خواهند
پرداخت اما ایالت متحده آنچنان كه
پیش از این نیز بارها نشان داده بود ،به
سرعت انگلستان را از صحنه خارج كرده
و بیشترین سهم از كنسرسیوم نفت را به
خود اختصاص داد .بدین ترتیب بار دیگر
انگلستان را كه متحد اصلیاش در جریان
كودتا به حساب میآمد فریب داد.

تاریخ جهان مملو از شواهدی است كه بازگو
كننده بدعهدی آمریكا به سایر كشورها
است .در این بین آمریکا حتی از خیانت به
همپیمانانش نیز ابایی ندارد .نمونههایی وجود
دارد كه گویای خیانت آمریكا نسبت به چهار
كشور انگلیس ،روسیه ،فرانسه و چین است؛
کشورهایی که به همراه آمریکا خود را مجریان
صلح و امنیت جهانی معرفی میكنند .این
نمونهها نشان میدهد كه ایاالت متحده هیچ
التزامی نسبت به انجام تعهدات خود ندارد
و خود را مقید به وفای به عهد حتی نسبت
به متحدان خود نیز نمیبیند .این نوشتار به
دنبال آن است تا با نگاهی اجمالی به روابط
میان آمریكا و چهار كشور عضو شورای امنیت،
بدعهدی ایاالت متحده نسبت به این چهار
كشور را بازگو كند.

خیانت آمریكا به روسیه

خیانت آمریكا به انگلیس

در طول تاریخ ،انگلیس همواره متحد آمریكا
به شمار میآمده است.
این دو كشور در جنگ
دوم جهان��ی در ی��ك
جبهه دیده میشدند.
ام��ا ب��ا ای��ن وج��ود
نمونههایی از بدعهدی
آمریكا نسبت به این متحد همیشگیاش دیده
میش��ود .در ادامه به م��واردی از خیانتهای
آمریكا به انگلیس اشاره میشود.
-1بدعهدی آمریكا به انگلیس در جنگ جهانی
دوم
در طول جنگ دوم جهانی
و ماجرای فتح نورماندی،
انگلستان از آمریكا خواست
تا سریعا وارد عمل شده و با اعزام نیرو و تسلیحات
نظامی ،بریتانیا را در فتح نورماندی یاری كند .مشخص
بود كه فتح نورماندی میتوانست بزرگترین ضربه را به
آلمان زده و روند پیروزی متفقین را سرعت بخشد .اما
آمریكا علیرغم درخواست انگلستان ،در ورود به جنگ
تعلل كرد تا جایی كه انگلستان در ساحل نورماندی
بسیاری از نیروهای خود را از دست داد .آنگاه آمریكا
وارد جریان شده و نقش فاتحان را بازی كرد.
-2پیمان شكنی آمریكا در بحران سوئز
نمونه دیگر پیمانشكنی آمریكا به انگلستان در
ماجرای بحران سوئز رخ داد .در این جریان آمریكا به
خوبی دریافته بود كه در اختیار گرفتن كانال سوئز از
سوی انگلستان مساوی با گسترش نفوذ این كشور
به
در منطقه خواهد بود .لذا با ورود سریع
جریان جنگ در سال 1956
میالدی ،فشار سیاسی و مالی
به انگلیس وارد آورد تا آتش
بس سازمان ملل را در تاریخ
 ۶نوامبر بپذیرد .بدین ترتیب
نیروهای انگلیس ناچار شدند تا

 16شاهد تاریخی از خیانتهای
آمریکا به همپیمانانش

تاریخ از مواردی حكایت میكند كه نشانگر
سیاس��ت ریاكاران��ه
آمری��كا نس��بت ب��ه
روسیه است .درحالی
ك��ه ای��ن دو كش��ور
ب��ه هم��راه انگلیس و
فرانس��ه از متح��دان
اصل��ی در جنگ جهانی دوم بودند .از س��وی
دیگر دوران چهل س��اله جنگ سرد الگویی از روابط را
میان آمریكا و اتحاد جماهیر شوروی توسعه بخشید كه
ویژگ��ی بارز آن رقابت و رویارویی در تمامی عرصههای
سیاس��ی ،نظامی امنیتی و
حتی اقتصادی و فرهنگی
بود.

 16شاهد تاریخی از خیانتهای آمریکا به همپیمانانش
در ماه دسامبر همان سال مصر را ترك گویند.
-3تهاجم به یكی از مستعمرههای انگلیس
در سال  1983میالدی آمریكا در تهاجم به كشور
كوچك گرانادا كه در آن زمان تحت سیطره بریتانیا
بود ،یك بار دیگر خیانت خود نسبت به انگلستان را
نشان داد .این حمله كه نقض فاحش قوانین بینالمللی
و تجاوز به استقالل ،حاكمیت ملی و تمامیت ارضی یك
كشور به شمار میآمد نمونه دیگری از خیانت آمریكا
به متحد همیشگیاش بود .زیرا انگلستان در گرانادا
صاحب نفع بود .در واقع این منطقه به عنوان مستعمره
بریتانیا به شمار میآمد.

-1رویارویی آمریكا با انقالب بلشویكی در شوروی
بعد از وقوع انقالب بلشویكی در سال  ،1917دولت
آمریكا نسبت به «روسیه شوروی» خصومت داشت،
از این رو ،تحریمها را بر ضد این كشور اعمال كرد.
واشنگتن به همین حد بسنده نكرد و به اقدامات
مخفیانه علیه شوروی نیز روی آورد و حمایت مالی از
دشمنان آن را در دستوركار خود قرار داد .آمریكا در
سال  1918نیز نیروهای نظامی خود را عازم صربستان
كرد تا از منافع خود در مقابل قزاقها دفاع كند .عالوه
بر این ،آمریكاییها به خاطر نگرانی از گسترش قلمرو
ژاپن تا مرزهای روسیه ،تعدادی نیرو به شمال روسیه
و صربستان اعزام كردند .این موضوع خود نمونه بارز
تجاوز به خاك شوروی محسوب میشد .آمریكاییها كه
از خصم و دشمنی خود علیه بلشویكها دست بردار
نبودند به صورت قانونی یا مخفی به دشمنان
بلشویكها به ویژه «ارتش سفید» كه حامی رژیم
گذشته یعنی امپراطوری تزارها بود و از
مخالفان سرسخت انقالبیون بلشویك
به شمار میآمد ،كمك میكردند.
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-2فعالیت جاسوسی آمریكا در شوروی
از اواخر دهه  ،1940آمریكا هواپیماهایی را با هدف
جمعآوری اطالعات در امتداد مرزهای شوروی به پرواز
درمیآورد .عالوه بر آن ،ماهوارهها ،زیردریاییها ،امواج
رادیویی ،ایستگاههای شنود الكرونیكی و تجهیزات
پیشرفته فراوانی با ماهیت صنعتی و نظامی مقادیر
زیادی از اطالعات را ردوبدل میكردند .بسیار پیش
میآمد كه هواپیماهای آمریكایی به عمد و بدون هیچ
دلیل منطقی برفراز قلمروی شوروی رانده میشدند.
یكی از مهمترین فعالیتهای جاسوسی آمریكا در
آسمان شوروی مربوط به سال  1950میشود .در
این سال یكی از هواپیماهای جاسوسی آمریكا با ده
خدمه توسط شوروی شناسایی شد و بدین ترتیب
این ماموریت لو رفت .اگرچه هیچیك از هواپیماهای
جاسوسی آمریكا بمبی بر خاك اتحاد جماهیر شوروی
پرتاب نكرد ولی بسیاری از آنها حامل مردانی بودند كه
اجرای ماموریتهای خصمانه را بر عهده داشتند.
-3وقوع انقالبهای رنگین در جمهوریهای
شوروی با حمایت آمریكا
آمریكا با دخالت در جمهوریهای شوروی ،آنها را علیه
روسها برمیانگیخت .نمونه بارز این دخالت در نوامبر
 2003میالدی رخ داد .در این تاریخ انتخابات مجلس
در گرجستان برگزار شد كه نتیجه آن به سود دولت
بود .پس از این انتخابات ،آمریكا با حمایت گروههای
مخالف وارد جریان شد .ساكاشویلی و اپوزیسیون
متحد این رایگیری را نپذیرفتند و از مردم گرجستان
دعوت كردند تا در تظاهراتی علیه دولت شركت كنند
و به نافرمانی مدنی علیه مقامات بپردازند بدین ترتیب
آمریكا و اپوزیسیون متحد شدند تا شواردنادزه رئیس
جمهور وقت را بركنار كرده و انتخابات را مجددا ً برگزار
كنند .در نهایت مخالفان موفق به كنار زدن شواردنادزه
شدند .عالوه بر این شواهدی در دست است كه نشان
میدهد آمریكا در ناآرامیهای قرقیزستان و انقالب
نارنجی كه پس از انتخابات سال  2004در اوكراین به
وقوع پیوست نیز دست داشته است.
-4طرح آمریكا برای استقرار موشك در لهستان
در مارس  ،2007آمریكا اعالم كرد قصد دارد تاسیسات
دفاع ضدموشكی بالستیك در لهستان و نیز یك ایستگاه
رادار در جمهوری چك بر پا كند .گفتنی است كه هر
دوی این كشورها از اعضا پیمان ورشو هستند كه در
دوران جنگ سرد ،رقیب ناتو به شمار میآمدند؛ پیمانی
كه روسیه بنیانگذار آن بود .روسها این سیستم جدید
را تهدیدی بالقوه محسوب كردند .مقامات روسیه با
اشاره به اینكه این اقدام به روابط دوجانبه میان آمریكا
و روسیه لطمه خواهد زد ،متذكر شدند كه آمریكا با
خلف وعده و شكستن پیمانها به دنبال برهم زدن
نظم جهانی است.
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روابط چین و ایاالت متحده
را شاید بتوان پیچیدهترین و
پرتناقضترین روابط درمیان
قدرتهای بزرگ دانست،
روابطی كه با تاثیرپذیری از
متغیرهای متعدد و درمواردی
بسیار متضاد همواره دچار نوسان و در مقاطعی پیش
بینی ناپذیر بوده است .در دوران جنگ سرد و در
واقع از اوایل دهه  ،۱۹۷۰روابط چین و آمریكا بر پایه
همكاری استراتژیك شكل گرفت .در آن زمان عامل
اصلی شكلگیری این روابط ،سیاست جهانی شوروی
سابق بود .با این حال شواهدی از بدعهدی آمریكا به
چین وجود دارد كه نشانگر بیوفایی آمریكاییها است.
-1حمایت آمریكا از ژاپن در مقابل چین
هنوز مركب امضای ژاپن بر تسلیم بدون قید و شرط
پس از جنگ جهانی دوم خشك نشده بود كه ایاالت
متحده استفاده از سربازان ژاپنی را دوشادوش نظامیان
آمریكایی برضد چین آغاز كرد .این درحالی بود كه
چینیها در دوران جنگ با دادن اطالعاتی مهم درباره
ژاپن و مراقبت از خلبانان آمریكایی كه هواپیمایشان
سرنگون شده بود با آمریكاییها همكاری نزدیك كرده
بودند .اما هیچ یك از اینها مانع از بدعهدی آمریكا به
چین نشد .بدین ترتیب ایاالت متحده برای مهار كردن
چین ،اتحاد خود با ژاپن را استوارتر و از افزایش قدرت
نظامی این كشور حمایت كرد.
-2تجاوز نظامی آمریكا به چین
پس از جنگ جهانی دوم هواپیماهای آمریكایی كه
خود را دوست چین معرفی میكردند با نقض قوانین
بینالمللی به پرواز اكتشافی بر فراز قلمروی چین
میپرداختند .چینیها ادعا میكردند كه هواپیماهای
یاد شده بارها نیروهایشان را بمباران كرده و چندین
مرتبه شهرهای كوچك چین را مورد حمله هوایی قرار
دادهاند .این در حالی بود كه چینیها در طول جنگ
دوم جهانی بارها به كمك آمریكاییها شتافته بودند.
عالوه بر این پیاده نظام آمریكا نیز در خاك چین دارای
موضع بود به طوری كه در سال  1946حدود صدهزار
نظامی آمریكایی در چین حضور داشتند .توجیه آمریكا
درباره حضور افرادش در چین ،خلع سالح ژاپنیها بود
حال آن كه خود با آنان همكاری میكرد.
 -3دخالت آمریكا در جنگ داخلی چین
از اواسط دهه  1950میالدی جنگی داخلی در چین
میان ملیگراها و كمونیستها شعلهور شد و آمریكا در
این بین سیاست آتشافروزی خود را پی گرفت .تا سال
 1961آمریكا به طور مستقیم در جنگ داخلی چین
دخالت كرده و آتش جنگ را شعلهور میكرد.
این كشور بهوسیله سازمان سیا به طور
مكرر در چین فعالیت میكرد و حتی با
ارسال جنگافزار برای طرفین جنگ،
به گسترش دامنه جنگ در چین
دامن میزد .این اقدام آمریكا
عالوه بر اینكه نقض قوانین
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بینالمللی بود ،خیانت به متحد سابقش نیز محسوب
میشد.
-4فعالیت جاسوسی آمریكا در چین
طی سالهای جنگ سرد ،آمریكا با فعال كردن
سرویسهای اطالعاتی خود به جاسوسی در داخل
مرزهای چین پرداخت .عملیات جاسوسی در چین
ابعاد وسیعی داشت كه از ارسال هواپیما و ماهواره
تا استفاده از دستگاه شنود را دربرمیگرفت .یك
نمونه از جاسوسیهای آمریكا به سال  1952میالدی
برمیگردد .به طور مكرر گروههای كوچك آمریكایی به
سبك كوماندوهایی كه از هواپیما با چتر نجات فرود
میآمدند به منظور جاسوسی و خرابكاری به خاك چین
اعزام میشدند .در نوامبر  1952هواپیمای جاسوسی دو
افسر سیا به نامهای جان داونی و ریچارد فكتو توسط
چینیها شناسایی شد و دو افسر آمریكایی به اسارت
درآمدند .بدین ترتیب بخشی از عملیات جاسوسی
آمریكا در چین كشف شد.
عالوه بر این سازمان اطالعات چین فاش ساخت كه در
ژانویه  1953یازده خلبان آمریكایی درحالی كه مشغول
انجام دادن ماموریت جاسوسی در آسمان چین بودند
شناسایی و سرنگون شدهاند .بسیاری دیگر از پروازهای
سیا بر فراز چین را كه صرفا به منظور جاسوسی بود،
هواپیماهای یو 2در ارتفاع بسیار باال و نیز هواپیماهای
بدون سرنشین انجام میدادند .اینگونه پروازها از اواخر
دهه  1950شدت یافت و تا  1971همچنان ادامه
داشت.

خیانتهای آمریكا به فرانسه

فرانسه یكی دیگر از متحدان
قدیمی آمریكا به خصوص در
جنگ جهانی دوم محسوب
میشود اما در طول تاریخ
موارد عدیدهای از بدعهدی و
خلف وعده آمریكا نسبت به
فرانسه وجود دارد كه بیش از پیش ثابت میكند آمریكا
حتی به دوستان نزدیك خود نیز رحم نمیكند.
-1فعالیتهای جاسوسی آمریكا علیه فرانسه
بر اساس اسناد منتشرشده ،سازمان امنیت ملی آمریكا
فعالیتهای جاسوسی زیادی را علیه شركتهای
فرانسوی انجام داده است .ویكیلیكس در مورد
جاسوسی آمریكا از مكالمات رهبران فرانسوی به
مدت یك دهه ،اسنادی را منتشر كرده است كه نشان
میدهد آمریكاییها مكالمات مقامات فرانسوی را شنود
میكردهاند .عالوه بر آن ایاالت متحده فعالیتهای
بسیاری از شركتهای فرانسوی را نیز كنترل میكرده
است .شركتهای فرانسوی كه هدف جاسوسی سازمان
امنیت آمریكا یا «ا ِن ا ِس ا ِی» قرار گرفتهاند شامل
شركتهای فعال در حوزه مخابرات ،شركتهای
تولیدكننده انرژی الكتریكی ،گاز ،نفت ،انرژی هستهای،
انرژیهای قابل بازیافت ،شركتهای فعال در حوزه
بهداشت وسالمت و محیطزیست هستند.
-2كارشكنی آمریکا در اقتصاد فرانسه
شواهد و مداركی وجود دارد كه نشان میدهد آمریكا
صفحــه | 18
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تجهیز رژیم پهلوی به سالح
هسته ای توسط آمریکا

ادامه از صفحه قبل.

اقدامات فراوانی به منظور تحلیل قدرت اقتصادی فرانسه
انجام داده است .این اقدامات گاه به طور مستقیم و گاه
غیرمستقیم به اقتصاد فرانسه صدمه زده است .براساس
اسنادی كه در سال  2015توسط ویكی لیكس منتشر
شدهاند ،سازمان امنیت ملی آمریكا ( )NSAمرتباً
قراردادهای مالی شركتهای فرانسوی كه باالی 200
میلیون دالر ارزش داشتند را بهصورت مخفیانه با شكست
مواجه میكرده است .براساس این اسناد كاخ سفید مجری
اصلی ناكام ماندن قراردادهای تجاری و اقتصادی فرانسه طی
سالیان اخیر بوده است.

-3حمایت آمریكا از كودتا علیه دولت فرانسه

افتتاح کرسی فنآوری اتمی در دانشگاه تهران ۱۳۴۲ -

تجهیز رژیم پهلوی به سالح هستهای توسط آمریکا
با بررسی شواهد تاریخی مشخص میشود كه ایالت
متحده آمریكا رویكردی دوگانه نسبت به مسئله هستهای
ایران قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی داشته است.
از آنجا كه محمدرضا پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه
و حافظ منافع غرب محسوب میشد آمریكا با اعطای
امتیاز هستهای به ایران به دنبال آن بود تا رژیم دست
نشانده خود را به انواع سالحهای هستهای مجهز كند.
این اقدام آمریكا در آن دوران كامال مغایر با شعاری است
كه امروزه این كشور در راستای گسترش صلح جهانی
سر میدهد .حال سوال اصلی این است كه چرا آمریكا
در دوران رژیم پیشین خواهان اعطای امتیاز هستهای به
ایران بود اما در سالهای اخیر با دست یافتن جمهوری
اسالمی ایران به دانش صلحآمیز هستهای مخالفت
میكند؟ نوشتار پیشرو تالش خواهد كرد تا با بررسی
تاریخچه هستهای در ایران دوران پهلوی ،رویكرد دوگانه
آمریكا در قبال هستهای شدن ایران قبل و بعد از انقالب
اسالمی را تحلیل كند.

تاریخچه بحث هستهای در ایران

پس از طرح مسئله «اتم برای صلح» از سوی آیزنهاور،
آمریكا اعطای امتیاز هستهای به كشورهای دست
نشاندهاش را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد.
در این بین ایران دوران پهلوی نیز مشمول این امتیاز
شد .نخستین قدم جدی در زمینه استفاده از فناوری
هستهای در ایران در اواسط دهه سی و با حمایت ایالت
متحده برداشته شد .باید توجه داشت كه در این دوران
آمریكا پس از كودتای  28مرداد به نفوذ قابل توجهی در
سیاست ایران دست یافته بود.
در نیمه اسفند  1335موافقت نامه همكاری میان آمریكا

و ایران مبنی بر استفاده رژیم پهلوی از انرژی هستهای
امضا شد كه به موجب این قرارداد ایالت متحده متعهد
شد كه عالوه بر انتقال دانش هستهای به ایران ،چندین
كیلوگرم اورانیوم غنی شده را برای مصارف تحقیقاتی
و عملیاتی در اختیار ایران قرار دهد .این معاهده كه
مشتمل بر یك مقدمه و یازده ماده بود در دوازدهم
بهمنماه  1337به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
[]1
به موازات همكاریهای هستهای تهران و واشنگتن،
انستیتو علوم هستهای كه تحت نظارت سازمان مركزی
پیمان سنتو بود در سال  1957میالدی از بغداد به
تهران منتقل و در دانشگاه تهران مستقر شد .دو سال
بعد به دستور محمد رضا پهلوی مركز اتمی دانشگاه
تهران تاسیس شد و تنها یك سال بعد یعنی در سال
 1960میالدی آمریكا یك رآكتور تحقیقاتی  5مگاواتی
به ایران واگذار كرد .این رآكتور كه با نام اختصاری
 MTRشناخته میشد بر مبنای سوخت اورانیوم
غنی شده  93درصدی طراحی شده بود و توانایی تولید
 600گرم پلوتونیوم در سال را داشت .همچنین در سال
 1340شمسی با حمایت كاخ سفید ،عملیات ساختمانی
رآكتور دانشگاه تهران آغاز شد و در آبان  1346به بهره
برداری رسید.
از سوی دیگر آمریكا كه به دنبال ایجاد یك پایگاه قدرت
در ایران بود در سال  1960میالدی واگذاری سلولهای
داغ(اتاقكهای محافظت شدهای كه عملیات جداسازی
پلوتونیوم را به صورت شیمیایی انجام میداد) به ایران
را آغاز كرد ]2[.در توافقنامههای بعدی ،آمریكاییها
واگذاری رآكتور به ایران و نیز آموزش پرسنل ایرانی

الجزایر یكی از مستعمرات مهم فرانسه بود كه پس از پایان
جنگ جهانی دوم ،زمزمه استقاللطلبی در این كشور
آغاز شد و به انقالب سال  ۱۹۵۴بر ضد فرانسه منجر شد.
روابط دو طرف آن قدر به هم پیوسته بود كه پیشنهادهای
اصالحطلبانه فرانسه در فرونشاندن آتش انقالب در الجزایر
مفید واقع نشد و با مخالفت سخت مسلمانان الجزایر و بعضی
از فرانسویهای افراطی روبرو شد و تا به آن حد پیش رفت
كه به سقوط جمهوری چهارم فرانسه و روی كار آمدن ژنرال
دوگل و جمهوری پنجم انجامید .همه پرسی سال ۱۹۵۹
استقالل كامل الجزایر را نشان میداد و ژنرال دوگل با وجود
مخالفت شدید نظامیان و ملیون افراطی فرانسه ،با استقالل
الجزایر موافقت كرد.
در این بین ناگهان آمریكا وارد جریان شد و با حمایت از
چهار افسر افراطی فرانسوی كه در راس آنها ژنرال شال قرار
داشت تالش كرد تا مانع استقالل الجزایر شود .این كودتای
نظامی كه تنها چهار روز طول كشید رویارویی مستقیم با
شال دوگل رئیس جمهور فرانسه محسوب میشد .كلیه
شواهد حاكی از آن بود كه سیا به دو دلیل در این كودتای
نظامی نقش داشته است -1 :نگرانی از اینكه استقالل الجزایر
باعث قدرتگیری كمونیسم شود -2 .امید به اینكه كودتا
سقوط ژنرال دوگل را تسریع بخشد .بدین ترتیب آمریكا بار
دیگر در مقابل سیاستهای فرانسه ایستاد.

-4مشاركت آمریكا در طرح قتل رئیس جمهور فرانسه

در سال  1966میالدی سازمان سیا با برقراری ارتباط با
برخی مخالفان دوگل ،توطئهای را برای به قتل رساندن
رئیس جمهور فرانسه پی ریزی كرد .براساس مذاكرات
میان افراد سازمان سیا و فرانسویان مخالف دوگل ،قرار بر
این شد كه روزی كه دوگل مهمان سربازان قدیمی فرانسه
است قاتلی مزدور با انگشتری زهرآلود در صف سربازان یاد
شده قرار گیرد و هنگام دست دادن با دوگل خار موجود
در انگشتر زهرآگین را در دستان رئیس جمهور فرو كند.
گرچه به دالیل متعدد این طرح به انجام نرسید اما مدارك
و شواهدی در دست است كه نشان میدهد آمریكا به دنبال
طرح به قتل رساندن رئیس جمهور فرانسه بوده است.
آنچنان كه در این نوشتار آمد ،براساس شواهد متقن تاریخی
آمریكا نسبت به چهار متحد بینالمللی خود خیانت كرده
است .این كشور با شیوه امپریالیستی به دنبال گسترش نفوذ
خود در جهان بوده و از هیچگونه پیمان شكنی و بدعهدی
حتی نسبت به دوستان خود نیز ابایی ندارد .آنچه برای
آمریكا مهم است نه حفظ صلح بلكه دستیابی به اهداف
امپریالیستی است.

صفحــه | 19

بدعــــهدی آمــــریکا

در زمینه علوم و مهندسی هستهای را متعهد شدند]3[.
در كنار این تالشها ،امضای توافقنامه همكاریهای
هستهای با سایر كشورها از جمله آلمان ،كانادا ،فرانسه
و انگلستان از دیگر اقداماتی بود كه از سوی محمدرضا
پهلوی دنبال شد .این درحالی بود كه ایالت متحده
هیچگونه مخالفتی با این قبیل توافقات نداشت.
در س��ال  1353س��ازمان انرژی اتمی ایران ()AEOI
تشكیل شد ،مركز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران تحت
نظارت این سازمان قرار گرفت و اكبر اعتماد به ریاست
آن منصوب ش��د .هدف از تاس��یس این سازمان ،منظم
ساختن برنامههای هستهای ایران بود .متعاقب تأسیس
س��ازمان انرژی اتمی تعداد نیروهای شاغل در سازمان
به ش��دت افزایش یافت و در س��ال  1357به  4هزار و
 400نفر رسید.
عالوه بر این ،دهها كارش��ناس جه��ت فراگیری علوم و
آم��وزش های الزم ب��ه عنوان بورس��یه به آمریكا
اعزام ش��دند .به عالوه ،س��ازمان انرژی اتمی
ایران با حمایت مالی و علمی آمریكا ،عهده
دار تعهدات سنگین س��اخت چهار نیروگاه
در بوش��هر و دارخوین ،ایجاد تأسیسات آب
شیرین كن در بوشهر ،تأمین سوخت و پشتیبانی
تكنولوژیكی از نیروگاهها و س��اخت نیروگاههایی در
اصفهان و استان مركزی شد ]4[.آمریكا حتی در اكتبر
 1978میالدی و در واپسین ماههای حكومت رژیم
پهل��وی ،چهار لیزر با فعالیت حس��اس ش��انزده
میكرون را به ایران فرستاد و طی گزارشی اعالم
كرد كه از تالش ایران برای دستیابی به انرژی
هستهای كامال دلگرم است]5[.
طبق اس��ناد موجود در دوران پهلوی ،محمدرضا
پهلوی ش��دیدا به دنبال دس��تیابی به سالح هستهای
بود .اصرار در س��اختن نیروگاههای اتمی ،كه شش برابر
گرانتر از نیروگاههای حرارتی ـ گازی تمام میش��د ،با
هی��چ منطقی قاب��ل تحلیل نبود مگر آنكه فرض ش��ود
پهلوی دوم در اندیش�� ه دسترس��ی به بم��ب اتمی بوده
اس��ت .در این زمینه ،نش��انهای نیز وجود دارد؛ به این
معنا كه در س��الهای واپس��ین رژیم پهلوی ،به دستور
محمدرضا قرار بود در اصفهان دانش��گاهی برای علوم و
فنون نظامی ،با بودجه كافی ،زیر نظر ارتش برپا ش��ود
و به ویژه به پژوهشهای هس��تهای و شیمیایی بپردازد.
كارشناس��ان هس��تهای ایاالت متحده نیز معتقد بودند
شاه با ایجاد زیر س��اختهای هستهای ،تحقیقات برای
تولید س�لاحهای هستهای س��طح پایین را آغاز كرده و
مركز تحقیقات هستهای امیرآباد در تهران محور اصلی
این برنامهها اس��ت .اما از آنجا كه محمدرضا هم پیمان
ایاالت متحده در منطقه حس��اس خاورمیانه محس��وب
میشد ،این موضوع انعكاس چندانی در رسانهها نداشته
و با مخالفت آمریكا مواجه نمیشد.

اهداف آمریكا از اعطای امتیاز هستهای به
محمدرضا پهلوی

زمان��ی كه آمریكا به دنبال تجهیز هس��تهای ایران بود،
جهان به دو بلوك ش��رق و غرب تقس��یم ش��ده بود و
آمریكا و ش��وروی درگیر جنگ س��رد با یكدیگر بودند.
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آیزنه��اور ،رئی��س جمهور وقت آمری��كا ،بارها در دیدار
سران انگلستان ،فرانسه و آلمان غربی ،وحشت خود را از
حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی
ای��ران و افت��ادن ایران به دام كمونیس��م و در نتیجه از
دست رفتن پایگاه مهم غرب در جنوب مرزهای شوروی
اعالم كرده بود .آیزنهاور معتقد بود كه برای حفظ منافع
آمریكا الزم است ایران اتمی شود لذا محمدرضا پهلوی
مورد حمایت هستهای آمریكا قرار گرفت]6[.
در این راس��تا ایجاد پایگاهه��ای نظامی مدرن در ایران
بدس��ت ایاالت متح��ده را میتوان بهعنوان ش��الوده و
اساس تجهیز ایران به تس��لیحات هستهای در راستای
تلقی كرد .بر همین
بازدارندگی شوروی
گفت ك��ه آمریكا
اس��اس میتوان
چنی��ن امتیازی
اعط��ای
از
اهداف��ی كامال
ب��ه ای��ران

داش��ت و
جنگطلبا ن��ه
«اتم برای صلح»
ط��رح مس��ئله
بیش نب��ود .آنچنان
ش��عار دروغین��ی
اعتم��اد آمده اس��ت
ك��ه در خاط��رات اكبر
توس��عه صنایع نظامی
آمریكا در این زمان برای
خود احتیاج به تاسیسات عظیمی به منظور غنیسازی
اورانیوم داشت و این تاسیسات را براساس تكنولوژی ای
كه در زمان جنگ دوم جهانی برای ساختن بمب اتمی
ایجاد ش��ده بود فراهم ساخت .بدین ترتیب آمریكا تنها
كشوری بود كه میتوانست مقادیر بسیار زیادی اورانیوم
غنی شده تولید كند .لذا به جز آمریكا هیچ كشوری به
این تكنولوژی دسترسی نداشت]7[.
از س��وی دیگ��ر در دور ه محمدرض��ا پهل��وی ،فروش و
انتقال تكنولوژی هس��تهای جدا از آنك��ه مانع از بومی
شدن فناوری هستهای توسط متخصصان ایرانی میشد،
س��ود سرشاری را نیز برای ایاالت متحده در پی داشت.
ع�لاوه بر این ،محمدرضا تا حدود زیادی رویكرد تأمین
منافع ایاالت متحده را در خاورمیانه در پیش گرفته بود
و كامال مطیع آمریكا محس��وب میشد .به همین دلیل،
با آنكه ایاالت متحده میدانس��ت رژی��م پهلوی قصد و
قابلیت س��اخت بمب و سالحهای اتمی را دارد ،هیچگاه
با آن مخالفت نكرد .از سوی دیگر وارداتی بودن فناوری

تجهیز رژیم پهلوی به سالح
هسته ای توسط آمریکا

هس��تهای باعث ش��ده بود كه ایران تا قب��ل از انقالب
اس�لامی همواره متك��ی به دانش آمریكاییها باش��د و
تحتالشعاع سیاستهای آنها قرار گیرد و هر آن گونه
كه منافع كاخ سفید اقتضا میكرد رفتار كند.
به عالوه یكی دیگر از دالیل مهم عدم مخالفت آمریكا
با مسئله هستهای ایران در دوران پهلوی ،وجود رابطه
حامی ـ پیرو و به عبارت بهتر ،وابستگی محمدرضا
پهلوی به آمریكا بود كه شاید به كار بردن اصطالح
دستنشاندگی برای این وضعیت بتواند تا حدی این
رابطه را روشن كند .نقطه عطف در رابط ه سلطهآمیز
آمریكا علیه ایران را میتوان كودتای  28مرداد 1332
دانست كه با حمایت آشكار و مستقیم آمریكا صورت
گرفت و در نهایت ،وابستگی استراتژیك نظام پهلوی به
ایاالت متحده را منجر شد.
رویكرد دوگانه آمریكا نسبت به مسئله هستهای ایران
چنانكه گفته شد در دوران محمدرضا پهلوی ،آمریكا
به طور جدی به دنبال انتقال دانش هستهای
كنترل شده به ایران بود و از این موضوع اهدافی
را دنبال میكرد كه از مهمترین آن اهداف،
ایجاد یك جبهه نیرومند در جنوب شوروی و
وابستگی هرچه بیشتر ایران به آمریكا بود .اما
زمانی كه رژیم پهلوی در بهمن  57سقوط كرد،
آمریكاییها به تكاپو افتادند تا از دستیابی جمهوری
اسالمی به دانش هستهای جلوگیری كنند.
در همین رابطه ،در  21اكتبر  2003میالدی،
ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی
از تأسیسات هستهای خود اعالم همكاری كرد
و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای
راستیآزمایی و اثبات صلحآمیز بودن فعالیت
هستهای جمهوری اسالمی ،بصورت داوطلبانه و برای
مدت محدود تعلیق كرد .از این دوران آمریكا تالش
كرد تا این تعلیق را حفظ كرده و با مشكل تراشیهای
حقوقی مانع دستیابی ایران به انرژی هستهای شود.
اما از آنجا كه تالش خود را بیثمر دید تالش كرد
تا با صدور قطعنامههای پیاپی و اعمال تحریمهای
اقتصادی ،ایران را تحت فشار قرار دهد .به روشنی
میتوان دریافت كه مشكل اصلی آمریكا این بود كه
در صورت دستیابی ایران به دانش هستهای منافع كاخ
سفید به خطر میافتاد.
آمریكا كه نگران زوال هژمونی خود در منطقه و حتی
جهان بوده و هست ،با این بهانه واهی كه ایران به
دنبال دستیابی به سالح اتمی است درصدد جلوگیری
از دستیابی جمهوری اسالمی به دانش صلحآمیز
هستهای بود .در دورانی كه آمریكا رژیم پهلوی را
برای ساخت سالح هستهای تجهیز میكرد هیچگاه
نگران اوضاع منطقه ،مردم ایران و صلح جهانی نبود
ولی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و به خصوص در
دوره مذاكرات هستهای ،آمریکا بارها در مورد دانش
هستهای ایران ابراز نگرانی كرد .به عنوان مثال باراك
اوباما به طور متناوب اعالم كرده بود كه هركاری را كه
از دستش برآید خواهد كرد تا ایران به انرژی هستهای
دست پیدا نكند.
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بازخوانی خیانت نفتی آمریکا به
ایران و انگلیس

ادامه از صفحه قبل.
این در حالی بود كه فتوای رهبر انقالب برای حرام بودن
بمب اتم نشانهای واضح بر عدم اشاعه سالح هستهای
توسط جمهوری اسالمی است .در همین رابطه رئیس
جمهور و وزیر امور خارجه ایران نیز بارها با اشاره به
فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی در حرام دانستن
ساخت و استفاده از تسلیحات كشتار جمعی ،اعالم
کردند كه این فتوا مهمترین تضمین صلحآمیز بودن
برنامههای هستهای ایران است .عالوه بر این ،طبق گفته
وزیر امور خارجه ایران ،صنعتی بودن برنامه غنیسازی
ایران نیز نشانه دیگری از صلحآمیز بودن برنامه هستهای
جمهوری اسالمی است.
مرور اجمالی فعالیتهای هستهای حكومت پهلوی و نیز
اسناد موجود ،این مسئله را ثابت كرده است كه مخالفت
غرب و در رأس آن آمریكا ،با مسئله هستهای جمهوری
اسالمی ایران ،بیشتر ناشی از منافع ایاالت متحده بوده
است .بدین معنا كه هر دولت یا حكومتی كه پیرو منافع
و سیاستهای آمریكا باشد ،به همان میزان نیز آمریكا از
علی امینی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم
آن كشور حمایت خواهد كرد؛ همچنان كه از فعالیتهای
هستهای پهلوی حمایت كرد و با آنكه كاخ سفید كامال
اشراف داشت كه محمدرضا پهلوی به دنبال دستیابی به
سالحهای هستهای است ،نه تنها مخالفتی با آن نكرد
بلكه به حمایت از این اقدام نیز پرداخت ،چرا كه رژیم
ضمیمهای به قرارداد  1933افزوده و نفت ایران را پهلوی حامی و مدافع منافع ایاالت متحده در خاورمیانه
همچنان حفظ كند .به همین منظور نویل گس را به و دستنشانده آمریكا محسوب میشد.
ایران فرستاد تا با گلشائیان ،وزیر دارایی ایران وارد
-------------------------مذاكره شود .صرف نظر از اینكه بندهای قرارداد الحاقی
پی نوشت
گس-گلشائیان چه بود ،به دلیل اتمام عمر مجلس
.1كاظم غریبآبادی ،برنامه هستهای ایران :واقیتهای اساسی،
پانزدهم این قرارداد به تصویب مجلس نرسید.
تهران :انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ اول ،1387،ص .36
زمانی كه مجلس شانزدهم آغاز به كار كرد پیشبینی
.2مهدی علیخانی ،سیر تحول پنجاه ساله فناوری هستهای در
میشد كه جریان نفت مهمترین موضوع این دوره باشد.
ایران ،تهران :انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول،
بر همین اساس مبارزه برای خلع ید شركت نفت ایران  ،1388ص .70
و انگلیس كلید خورد و با اتحاد نیروهای ملی و مذهبی .3كاظم غریبآبادی ،برنامه هستهای ایران :واقیتهای اساسی،
نهایتا نفت ایران در آخرین روز سال  1329ملی اعالم صص  38و .39
شد .از این به بعد انگلستان تالش كرد تا با شیطنتها و .4مهران قاسمی ،نیم قرن پرونده هستهای ایران ،تهران :مركز
كارشكنیها ،نهضت را از مسیر اصلی خود منحرف كند اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول ،1387 ،ص 20
و حقیقتا در این امر نیز موفق بود چرا كه با جدا ساختن .5محمدهادی توكل پوركوخدان ،بررسی حقوقی مسئله
نیروهای ملی از نیروهای مذهبی با كمك آمریكا توانست هستهای ایران ،تهران :انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی،
چاپ اول ،ص .115
زمینههای كودتای  28مرداد را فراهم كند.
.6پیشین ،ص .109
در اینجا باید اشاره كرد كه همراهی آمریكا با انگلیس در
.7اكبر اعتماد ،برنامه انرژی هسته ای ایران تالش ها و تنش
كودتای  28مرداد به دلیل حمایت از انگلیس نبود بلكه
ها ،تهران :انتشارات بنیاد مطالعات ایران،چاپ اول  ،1376ص
آمریكاییها از الگو گرفتن دیگر كشورهای نفتخیز از
.175
ایران واهمه داشتند و به دنبال آن بودند تا با حربهای .
نظامی(كودتا) و سپس سیاسی(كنسرسیوم) نفت را به
سود خود مصادره كنند .به این ترتیب میتوان گفت
مهمترین عاملی كه در همراهی آمریكا با انگلیس برای
ساقط كردن مصدق تاثیر داشت مالحظات نفتی بود.
اگرچه آنچه كه در مرداد  1332رخ داد معلول دالیل
فراوانی بود اما اصلیترین دالیل وقوع این كودتا را باید
در وهله اول اشتباهات رهبران جبهه ملی و در درجه
دوم اتحاد آمریكا و انگلیس برای به زیر كشاندن مصدق
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درست یك سال و یك ماه بعد از كودتای  28مرداد،
یعنی در  28شهریور  1333آمریكا و انگلیس موفق
شدند تا قرارداد كنسرسیوم را به ایران تحمیل كرده و
نفتی كه به ظاهر ملی شده بود را از چنگ ملت ایران
خارج كنند .با امضای این قرارداد ،ایران كه پس از كودتا
جوالنگاه آمریكا شده بود بیش از پیش خود را وابسته
به این كشور دید به طوری كه در سالهای بعد تا بهمن
 57همواره محمدرضا پهلوی مهره دستنشانده آمریكا
محسوب میشد .به عالوه قرارداد كنسرسیوم وسیلهای
بود تا استعمار آمریكا با كنار زدن متحد همیشگیاش،
جایگزین آن شده و انگلیس را از صحنه رقابت استعماری
خود در ایران به حاشیه براند.

انگلیس و نفت ایران

گرچه اولین امتیاز نفتی ایران به دوران پیش از مشروطه
بازمیگردد اما سرنوشت پریشان نظام مشروطه باعث
شد كه پس از استقرار مجلس نیز نفت ایران به عنوان
یك امتیاز ،همواره نزد استعمارگران دست به دست
شود .انگلیسیها نخستین گروهی بودند كه موفق شدند
با حربه ،امتیاز نفت ایران را تحت تسلط خود بگیرند .اما
ناشیانهترین قرارداد نفتی ایران در سال  1312شمسی
توسط رضاخان با شركت انگلیسی موسوم به شركت
نفت ایران و انگلیس بسته شد .طول مدت این قرارداد
 60سال تعیین شد و بدین ترتیب نفت ایران در اختیار
استعمار پیر قرار گرفت.
پس از پایان دو جنگ بینالمللی تاثیر نفت در معادالت
جهانی بر همگان كامال آشكار شده بود بر همین اساس
از آنجا كه پس از سقوط رضاخان جو داخلی ایران علیه
انگلیس بود ،استعمار پیر تالش كرد تا با پیشدستی،
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دانست .اما مهمتر از آنكه كودتای  28مرداد چگونه
منجر به بازگشت محمدرضا پهلوی به كشور شد ،نتایج
حاصل از كودتا بود .آنچه كه به عنوان میراث كودتا
برجای ماند عالوه بر اینكه ایران را تحت تسلط ابرقدرت
جهانی قرار داد ،نظام سیاسی و فكری ایرانیان را نیز
دگرگون كرد .اما ملموسترین نتیجه كودتا ،به غارت
رفتن نفت ایران با حربه كنسرسیوم از سوی آمریكا و
انگلیس بود.

كنسرسیوم و تسلط آمریكا بر ایران

گرچه محمدرضا پهلوی گمان میكرد كه با امضای
قرارداد كنسرسیوم مناقشه نفتی را حل و فصل كرده
است اما واقعیت امر چیز دیگری بود .انعقاد قرارداد
كنسرسیوم در واقع نفت به ظاهر ملی شده را از تسلط
ایران خارج كرده و در اختیار شركتهای غربی و در راس
آنها آمریكا قرار میداد .به عبارت دیگر كنسرسیوم
چیزی جز تداوم سلطه استعمار بر منابع ایران نبود.
در این كنسرسیوم  40درصد از سهام به شركت نفت
انگلیس و ایران با نام جدید بریتیش پترولیوم14 ،
درصد به رویال داچ شل 6 ،درصد به كمپانی فرانسوی،
و چهل درصد به شركتهای آمریكایی از جمله گلف،
تگزاكو ،استاندارد اویل نیوجرسی و موبیل تعلق
گرفت.
ب��ا این تركیب ،این كنسرس��یوم نخس��تین
شركتی بود كه هفت خواهران نفتی همگی
در آن شركت داشتند .این قرارداد با بندهایی
مبهم و تاریك بس��یاری از حقوق ایران را زیر
حت��ی
پا گذاش��ت .كنسرس��یوم
درص��دی از نفت صادراتی
را ب��رای فروش مس��تقیم
در اختیار ایران قرار نداد.
فاجعهبارت��ر اینك��ه ایران
را ب��ه پرداخ��ت غرامت به
بر یتی��ش
پترولیوم
نی��ز
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محك��وم ك��رد .در حقیقت كنسرس��یوم در حكم نوعی
امتیازگی��ری بود ك��ه در محیط خفقان ب��ه ملت ایران
تحمیل ش��د و گذش��ته از اینكه حقوق ایران را نادیده
گرفت ،كش��ور را در ابعاد اقتصادی ،سیاس��ی و نظامی
بیش از پیش به غرب وابسته كرد.
قرارداد كنسرسیوم دارای  51ماده و دو ضمیمه بود.
این قرارداد درعین حال مملو از اصطالحات نامفهوم یا
دوپهلو بود .ظاهر قرارداد مالكیت ایران را بر داراییهای
نفتی به رسمیت میشناخت اما این مالكیت بیمحتوا
بود و مالك خود حق تصرف در داراییهایش را نداشت.
حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره
قرارداد به كنسرسیوم واگذار شده بود .نفت در زیر زمین
دارایی ایران محسوب میشد اما وقتی استخراج شده و
به سر چاه میآمد به مالكیت كنسرسیوم درمیآمد!
گرچ��ه این قرارداد ناعادالنه موجب بروز نارضایتیهایی
در كش��ور ش��د ام��ا خفق��ان به وج��ود آم��ده پس از
كودت��ای  28م��رداد اج��ازه خودنمایی را ب��ه مخالفان
نمیداد .هربرت هوور قرارداد را به نمایندگی از س��وی
كنسرس��یوم امضا كرد و رئیس هیئت مدیره ش��ل نیز
به عنوان مدیرعامل كنسرس��یوم انتخاب ش��د .چندی
بعد مجلس هفدهم نیز كه پس از كودتا مجددا توس��ط
محمدرضا پهلوی بازگشایی شده بود در یك جلسه غیر
علنی قرارداد كنسرس��یوم را به تصویب رس��اند .به این
ترتیب رس��ما صنعت نفت ایران ملیزدایی ش��د و نفت
بار دیگر از تس��لط ایران خارج ش��د.عالوه بر این ،ابهام
موجود در قرارداد كنسرسیوم نیز كه ناشی از بیاطالعی
به س��ود
رژیم پهلوی و مجلس بود كفه ترازو را
آورد.
كنسر س��یو م پا یی��ن
ا ی��ن
قرارداد
به نوعی
ی��ادآور

بازخوانی خیانت نفتی آمریکا به
ایران و انگلیس

موافقتنام��ه  1933ب��ود ب��ه ط��وری ك��ه ب��ه اعضای
كنسرسیوم این اجازه داده میشد كه بدون اطالع ایران
ترتیبات��ی در زمینه تغییر قیمت نفت و میزان تولید آن
اتخاذ كنند .مدتها طول كش��ید تا ش��اه به بالیی كه
كنسرسیوم بر سر ایران آورده بود پی برده و متوجه شد
كه كنسرسیوم بدون در نظر گرفتن نیازهای ایران اقدام
به تصمیمگیری میكند.
حتی خود انگلیسیها نیز اعتراف كردند كه كنسرسیوم
حربهای برای كنترل پنهانی نفت ایران بود .به گفته
دنیس رایت :براساس فرمول كنسرسیوم «ایران ظاهرا
حاكمیت بر نفت را در اختیار داشت درحالی كه كنترل
واقعی در دست كنسرسیوم بود ».اما آنچه كه پس از
كودتا در ایران اهمیت داشت ورود آمریكا به صحنه
سیاسی ایران بود به طوری كه ایاالت متحده رفته رفته
بریتانیا را از صحنه رقابت كنار زد و در سالهای بعد
به كلی محمدرضا پهلوی را تحت كنترل خود درآورد.
عالوه بر این ،كنسرسیوم پیش زمینهای برای تحمیل
قراردادهای ناعادالنهتری چون كاپیتوالسیون شد.
این واقعیت تلخ كه كنسرس��یوم از س��ال  1333عمال
كنت��رل نفت ایران را در اختیار داش��ت با وقوع انقالب
اس�لامی دگرگون شد .با س��قوط رژیم منحوس پهلوی
فاجعهای كه كنسرس��یوم بر سر ایران آورده بود كشف
ش��ده و مشخص ش��د كه كنسرسیوم از
سال  33كنترل  90درصد از تولیدات
را در اختیار داشته و منافع سرشاری
را با این طریق از چنگ ایران خارج
كرده است ،بر همین اساس میتوان
گف��ت ك��ه تنها ب��ا وق��وع انقالب
اسالمی بود كه فرایند ملی شدن
نفت ایران تكمیل شد.
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تاری��خ جه��ان ممل��و از ش��واهدی اس��ت ك��ه
بازگو كننده بدعهدی آمریكا به س��ایر كش��ورها
اس��ت و ش��واهد تاریخی به خوبی نشان میدهد
كه ایاالت متح��ده هیچ التزامی نس��بت به انجام
تعه��دات خود ن��دارد و خ��ود را مقید ب��ه وفای
ب��ه عهد حت��ی نس��بت ب��ه متحدان��ش نمیبیند.
ویژه نامـه «بدعهدی آمریکا» به بررس��ی سوابق
بدعه��دی آمری��کا در ط��ول تاریخ می پ��ردازد.
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