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  فصل اول
 لحظه هائى گزنده در آاخ

 
بود آه دو توطئه گرخوش لباس ، آلون دريكى از خانه هاى تعيين هونولولو را پوشانده تاريكى 

آن مرد ، .  ، آليد انقالب را در دست داشت ندمردى آه به مالقاتش رفته بود. آننده ى شهر را آوفتند 
. جان ال. جنگجو يا افسر عالى رتبه ى ارتش نبود ، سرمايه گذار و سياستمدار و دالل اسلحه هم نبود

ر آمريكا در هاوائى بود و آن شب در نقشه اى بى شرمانه براى براندازى ملكه هاوائى  وزياستيونس 
  .  آردن آشور او به اياالت متحده شرآت آرد و ضميمه

ار او رفتند ، آامال جديت د به دي1893 و مردانى آه آن شب چهاردهم ژانويه استيونس 
همند آه عمل آنان چه سايه بلندى بر تاريخ ماموريت خود را درك آرده بودند ، اما نمى توانستند بف

نخستين آمريكائى هائى بودند آه براندازى دولتى خارجى را طراحى و اجرا ، ايشان . خواهد افكند 
آن گروه ، .  عملى بسا فراتر از رقم زدن سرنوشت يك آشور صورت پذيرفت ،آن شب . مى آردند 

ر از آودتا ها ، انقالب ها و دست اندازى ها بود ، قرن آمريكائى پر از آشوب و اغتشاش را آه سرشا
  . پايه گذارى آردند 

فرهنگ بومى و قبيله اى ، . هاوائى در قلب درگيرى هاى سخت ميان سنت و نوگرائى بود 
چند ده خانواده موثر . ريختن بود  زير فشار توسعه ى بى رحمانه ى صنعت شكر در حال فرو

ر اقتصاد و دولت را در دست داشتند و حاآميت خود را از طريق مهار امو، آمريكائى و اروپائى 
  . ه اى از پادشاهى بومى آه چيزى بيشتر از روساى پوشالى نبودند ، اعمال مى آردند لسلس

  اين نظام به طرز اعجاب آورى به گروه ممتاز خدمت مى آرد ، اما بومى ها را در سرزمين 
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 زمره ى آن هائى بود آه دل رملكه ليليوئوآاالنى د. ود خودشان تبديل به مردمى فرو دست آرده ب
د و در آن روز ژانويه ، آابينه اش را فراخوانده بود تا نشان مى خواست به اصالح شرايط بپرداز

ملكه مى خواست قانون اساسى اى را اعالم آند آه بنا بر آن ، . بيانيه اى تكان دهنده را تنظيم آنند 
براساس اين قانون ، داشتن ملك و دارائى براى راى .  راى داشته باشند فقط شهروندان هاوائى حق

  . دادن ملغى مى شد و قدرت نخبگان غير بومى به شدت تقليل مى يافت 
چهار وزير آابينه ملكه وحشت آردند و به او هشدار دادند آه آمريكائى هاى هاوائى هرگز زير 

 پاسخ اصرار ورزيد آه حق دارد هر قانونى را آه مى ملكه در. بار چنين قانون اساسى اى نمى روند 
وقتى گفت و گو ها به مشاجره انجاميد ، دو وزير معذرت خواستند و آاخ را ترك . خواهد اعالم آند 

يكى از آن ها ؛ جان آولبرن آه وزير آشور بود ، سرآسيمه خود را به شهر رساند تا به . آردند 
 وآيلى فتنه انگيز و طراح نقشه هاى ضد پادشاهى بود ، خبر ت قديمى خود لورين تارستون آهسدو

  . بدهد 
نمى . لحظه هاى گزنده اى را در آاخ گذرانديم «  : وقتى به تارستون رسيد ، شتابزده گفت 

   ». دانيد چه آتشى به پا شده بود 
ن مى  ها ؛ آه مردم هاوائى همسايگان سفيد پوست شان را چني  »ه هائول «تارستون و ساير 

. حاال آن بهانه را به دست آورده بودند . ناميدند ، دنبال بهانه اى بودند تا بر پادشاهى بشورند 
در . (بخت يار آنان بود . بيده بود  طرف آن ها بود و پشت سرش ، قدرت اياالت متحده خوااستيونس 

  )  م –  مى گفتند Haoleهاوائى غير پلنزى ها ، قفقازى ها و سفيد پوستان را 
پيش از آن ، هرگز يك . اآنون صحنه براى وقوع رخدادى جديد در تاريخ ، آامال آماده بود 

ديپلمات آمريكائى آه وزير مختار رسمى دولتش بود ، به سازماندهى براندازى دولتى آه در آن 
  ، ودش را به انجام اين عمل رهنمون استيونس ماجراى آن چه . ماموريت داشت ، آمك نكرده بود 

داستانى بازهم بزرگتر آه اياالت متحده را به فكر سلطه ى آامل برهاوائى انداخت ، سرشار از 
مطالبى است آه با غرق شدن آمريكائى ها در ورطه ى عادت ساقط آردن رهبران خارجى ، به 

  . صورت مداوم تكرار شده است 
  

 ، با دور افتادگى و انزوايش از تقريبا پنج ميليون سال پيش آه هاوائى از عمق اقيانوس در آمد
 اين جزاير بودند آه باحتماال نخستين ساآنان هاوائى ، پلنزى هائى از ناحيه جنو. شناخته شده بود 

در طول قرن ها ، به . گذاشتند جا مى گويند همزمان با مسيح ، يا در حدود آن ، به سختى پا به آن 
ه جزاير را محاصره آرده بود بپيمايد تا به آن اين دليل آه آسى نمى توانست وسعت اقيانوسى را آ

هزاران گياه و جانور ، يعنى تقريبا چيزى . برسد ، هاوائى رابطه ى اندآى با خارج از خود داشت 
  . جاى ديگر آره زمين ، در هاوائى وجود داشت هربيش از 

صورت شبكه اى مردم ساآن هاوائى ، به سطح جامعه اى ممتاز دست يافته بودند آه آنان را به 
اگر مجمع الجزاير . طبيعت احترام فوق العاده اى قائل بودند آئينى در مى آورد آه براى به پرآار ، 

هاوائى به طور قطعى بهشت مورد بحث نبود ، بارى ، سرزمينى بود آه مردمش در نسل هاى پياپى 
اين فرهنگ ، آنان را به . تبديل به انسان هائى شده بودند آه از فرهنگى متعادل برخوردار بودند 

 مى  »بسيار موفق «  هاوائى را ى ،  مورخ.لحاظ جسمى و روحى ، سخت به هم نزديك آرده بود 
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نامد و بر آن است آه نسبت به جوامع هم دوره ى خود ؛ حتى آن آشورهاى مدعى اروپائى ، از 
 دنياى متمدن امروز ما را و بسيار آمتر از خيلى از آن هائى آه. وحشى گرى آمترى برخوردار بود 

   .حامل خشونت و توحش بود ، رنگ و لعاب داده اند 
 آغاز شد ، 1778اين وضع و حال ، با يك واقعه ناگهانى و حيرت آور آه روز هجدهم ژانويه 

 منظره اى پدپد آمد آه مردم  » ،  Kauai –ئى آآائو« در سپيده دم آن روز ، در ساحل . تغيير  آرد 
 ناگهان  چهآن. حيرت زده و گيج آرد آه امروزه فرود يك سفينه فضائى مى آند همان قدرهاوائى را 

مردم بر آشفته . دو جزيره شناور بود آه در افق ظاهر شده بودند چيزی مثل در منظر آمده بود ، 
 خيلى ها آارشان را زمين گذاشتند و. بعضى ها با هيجان و حيرت ، بقيه با ترس و وحشت . بودند 

  . گريخته بودند  »  Waimea وى مى « رو به سوى دره هراسان ،  ر امتداد ساحلد
روسا و سران قبايل ، اين منظره ى شگفتى آور را ديدند و در بحر آن فرو « روايتى مى گويد 

بايد درخت باشند آه در : يكى شان از ديگرى پرسيد آن چيزهاى شناور چيستند ؟ جواب داد . رفتند 
  » . مى آنند دست آب حرآت

اشباحى آه در افق پيدا شده بودند ، معموال بايد آشتى هاى انگليسى مى بودند آه فرمانده شان 
 نبومى هاى  وحشت زده ، اولش آاپيتا. آاپيتان جيمز آوك ، يكى از پرآارترين آاشفان قرن بود 

هاى فرهنگى آه ميان  شايد هم به خاطر تفاوت –آوك را به جاى خدا گرفته بودند ، اما خيلى زود 
وقتى خارجى ها جزيره را .  به ورطه ى در گيرى هاى خشونت بارى در غلتيدند –  وجود داشتشان

ذا به هاوائى غ گرسنه و درمانده دنبال آه يك سال بعد اماترك گفتند ، بومى ها خوشحال بودند ، 
ه ، هرچه را احتياج داشتند جمع دريا نوردان گرسن. برگشتند ، مردم با سنگ از آن ها استقبال آردند 

شمشير به . وساى هاوائى را آشتند ، جنگجويان از آنان انتقام خونينى گرفتند رآردند و وقتى يكى از 
بعد هم باقی مانده ی تنش را در اجاقی گلی ،  آاپيتان آوك آشيدند و تن و بدنش را تكه تكه آردند

وانستند بر سفيد پوستى غلبه ه بومى هاى هاوائى مى ترين بارهائى بود آخاين ، يكى از آ .سرخ آردند
  . آنند

او و دريانوردانش توحش و قساوتى را . خيلى پيش از آن ، آاپيتان آوك انتقامش را گرفته بود 
هنوز چند هفته . در حق بومى هاى هاوائى روا داشته بودند آه تا آن زمان ، به آن حد سابقه نداشت 

باط شان با بومى ها نگذشته بود آه مناسبات شان به روابط جنسى آشيد از پياده شدن آنان و ارت
   . انجاميد انقراض تقريبى نژاد هاوائى الجرم بهو

يادداشت هاى روزانه اش مى نويسد ، اپيدمى  دريانوردان آاپيتان آوك ؛ آن گونه آه او خود در
در چند دهه ى . ه آغاز آار بود اين ، تاز. بيمارى هاى مقاربتى را در جزاير هاوائى پخش آردند 

بعدى ، تب ، اسهال خونى ، آنفلوآنزا ، بيمارى هاى مزمن ريه و آليه ، نرمى استخوان ، اسهال ، 
  . مننژيت ، تيفوس و جذام ، صدها هزار را آشت 

. نوردان شد  انواع درياتالقیزمانى آه هاوائى در نقشه جغرافيائى آمد ، تبديل به بندرى براى 
فرقه هاى مسيحى . به اين مجمع الجزاير دوخته بودند طمع نبودند آه چشم تنها آسانى ، نوردان دريا 

 یناخداها ، آتابمثال ،  –اين فرقه هاى مسيحى ، ازمنابع مختلف . نيواينگلند هم آفش و آاله آردند 
 و  ،ن می آورد ايمامى رود و آن جا به مسيح » آنتاآى « معروف آه در آن طفل يتيمى از هاوائى به 

  ، شنيده بودند آه آن – چاپ مى شد  » آنه بك جورنال  « سلسله مقاالتى آه در روزنامه اى به نام 
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 و 1820بين سال هاى . سرزمين دور افتاده ، پراز آافرانى است آه بايد به راه راست هدايت شوند 
اهند بقيه ى عمرشان را در راه اين مسيحى ها ، با اين باور آه مى خواز ، تقريبا دويست تن 1850

 آه آاپيتان آوك آن را جزاير ساندويج  مى دخدمت به خدا بگذرانند ، روانه ى سرزمينى دور شدن
  . ناميد 

جامعه هاوائى ، با آن طبيعت غير . ميسيونرهاى مسيحى ، از يافته هاى خود به وحشت افتادند 
ردمش در اعتقاد به عالم ارواح وجود داشت، منتظره و ساده و روحيه ى زالل و وسيعى آه ميان م

مى توانست سخت با روحيه ى عبوس ، سخت گير و روش سردى آه نيواينگلندى ها به آن عادت 
اصولى مثل جاه طلبى ، شيوه معاش و ثروت اندوزى ، فردگرائى و داشتن . داشتند ، متفاوت باشد 

. مه و همه براى بومى هاى هاوائى ناشناخته بودملك و امالك آه ميسيونرها به آن خو گرفته بودند ، ه
آن مردم باور داشتند آه تپه ها و درخت ها و حيوانات و باد و رعد و برق و حتى شبنم ها ، مقدس 

در اصطالح مذهبى زناى با آه ( حتى بعضى شان با محارم و نزديكان شان همبسترى مى آردند . اند
 ، زن و مردشان ازدواج مكرر مى آردند ، آشتن بچه را قبول  ) م – ناميده می شود محارم و نزديكان

بنابراين عادت ، مادران فرزندان . مى گفتند  » Hanai هانائى  «داشتند و عادتى داشتند آه به آن 
نوزاد خود را به دوستان و خويشان ، يا روساى خود مى دادند تا شبكه ى روابط خانوادگى شان را 

به نظر . و آزادى روابط جنسى ، راحت تر بودند هاشان هم در برهنگى خيلى . گسترده تر آنند 
مبلغان . ميسيونرهاى سرسخت و خيره سر مذهبى ، آنان نفرين شده ترين گناهكاران روى زمين بودند 

 عظمت و ترسناك بودن آار خدا غافل اند و ازقومى به غايت نادان مى دانستند آه « مسيحى آنان را 
ان را در خود فروبرده آه به خون آلوده شده و نهنگى ، فساد و نفسانيات ، چنان آفرومايگى  ، بر

  » . چون جنايت تباه است 
ين و اطمينانى آه فقط مى تواند از اعماق دين در آيد ، ميسيونرهاى مذهبى به قمسلح به چنان ي

 آنند و آن گونه طور خستگى ناپذيرى آار آردند تا ارزش هاى خود را به مردم آن سرزمين تحميل
 به 1825 جهانگردى آه در سال .آه خود معتقد بودند ، آن وحشى ها را از لعنت ابدى برهانند 

آواز . خيابان هائى آه قبال پر از جنبده بود ، اآنون متروآه است « نويسد  هونولولو رفته بود ، مى
 ، بدون برو برگرد سرآوب خواندن مجازات دارد و انجام هر گونه تدارآى به قصد برپا آردن رقص

  » . مى شود 
سال ها آه گذشت ، بعضى مبلغين مسيحى ، حوصله شان از اين آه ديدند اصول اخالقى سفت 

پسران و نوه هاشان هم آه . و سخت شان را نمى توانند جا بيندازند ، سررفت و طاقت از آف دادند 
 باو   ، خستگى ناپذير از سرزمين مادرىبراى تحصيل به اياالت متحده رفتند و سرشار از روحيه اى

 پيدا  به هاوائى باز گشته بودند ، همان وضعى را پيدا آردند آه پدران شانمهارگسيختهرشد تمايلی به 
 به نظر مى . يعنی آه پرداختن به مال اندوزی ، به راحتی جای تبليغ مذهبی را گرفت  .آرده بودند

 چندان در ی برای آاميابی های برق آسای مالی ،  و اقبالفرصتچنين رسيد آه در سرزمين مادرى ، 
اين فرزندان ، در بازگشت به هاوائى به دور و برخود نگاه آردند ، سرزمينى را ديدند  . دسترس نبود

بسيارى از آنان فكر آردند نيشكر آه مردم بومى قرن ها مى  . جان می دهدآه براى آشت و زرع 
  .  ثروتمندشان مى آند  ، آن پى نبرده بودندآاشتند ، اما هرگز به تصفيه

  در هاوائى ) سفيد پوست  ( ههيچ آس بهتر از آموس استارآوك ، مظهر تكامل جامعه هائول
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 به عنوان عضو 1837آانكتيكوت بود ، در سال »   دان برسى  «استار آوك آه متولد . نبود
 بچه هاى ىام و سخت گير مدرسه اى براميسيونرمذهبى به هاوائى رفت و سال ها در مقام مدير بد ن

 ، 1851وسوسه ى ثروت ، رفته رفته او را از ادامه راه مذهبى باز داشت و در سال . اعيان بود 
 يكى از اعضاى  »ساموئل آستل « با   »  آوك  «. تصميم گرفت دستش را به آشت نيشكر آلوده آند 

، شرآت آستل و آوك را بنياد نهاد آه بعدها  ميسيون مذهبى آه دنبال بخت و اقبال مى گشت قبلى
  . تبديل به بزرگترين توليد آننده شكرجهان شد 

به اين . مردانى از اين دست ، براى شروع آار در سطح وسيع آشت ، احتياج به زمين داشتند 
جهت آه مردم بومى هاوائى تصور محدودى از ملك شخصى و مبادله ى پول داشتند ، خريد زمين 

 در   يا هرگونه داد و ستدى ديگر ،–بومى ها در درك اين آه چگونه انتقال زمين . يچيده بود امرى پ
آنان را از زمين خودشان محروم خواهد آرد ، ، صورت مى گيرد و اين عمل  –ى هر مورد ديگر

  . دشوارى بزرگى داشتند 
آه يكى از شاگردان  ى سوم را  » آامه هامه ها  «  شاه  ،  ، آموس استار آوك1840در سال 

قبلى خود او بود ، ترغيب آرد تا اعالم اصالحات ارضى آند و يكى از ستون هاى جامعه هاوائى را 
با اين تدارك ، زمين هاى بزرگ اشتراآى را به تكه هاى آوچك تر تقسيم آردند و بسيارى . بردارد 

زمين ، بر نيانگذارى اصل مالكيت با ب. از زمين هاى باقى مانده تبديل شدند به امالك خالصه ى شاه 
اين رفرم به آشتكاران جاه طلب ؛ از جمله بسيارى از ميسيونرهاى مذهبى و پسران شان ، حق قانونى 

  . خريد زمين را آه در آرزويش بودند ، اعطا آرد 
 اياالت متحده ،بازار شكر. هنوز مانعى تا رسيدن اين آشتكاران به ثروت بزرگ وجود داشت 

ى بر واردات اما اياالت متحده براى حمايت از آشتكاران آمريكائى ، تعرفه هاى بازدارنده بود ، ا
 ، آشتكاران هاوائى سعى آردند با شتاب دادن به تصميم 1980در سال هاى . شكر گذارده بود 

زه با اين حال ، واشينگتن آه هنوز م. ضميمه آردن هاوائى به اياالت متحده ، اين مساله را حل آنند 
مدتى بعد ، . مستعمره ماوراء بحار را نچشيده بود ، به اين اشتياق توجهى از خود نشان نداد 

آه به ؛ آشتكاران شكر آوشيدند تا رهبران آمريكائى را به امضاى موافقت نامه بازرگانى مبادله آاال 
نند ، اما اين آن ها اجازه مى داد شكرشان را بدون تعرفه هاى اياالت متحده بفروشند ، ترغيب آ

  . در هيچ گوشى فرو نرفت ، پيشنهاد آن ها هم 
 ، نسل تازه اى از تجار ، سياستمداران وطراحان نظامى در اياالت ندرسال هاى پس از آ

 آشتكاران هاوائى با ،اين بار. متحده ، عالقه بيشترى به معامالت ماوراى بحار از خود نشان دادند 
اين طرح ، بيان گر آن بود آه به ازاى مبادله . لبى شان را فرو نشانند طرحى تازه پيش آمدند تا جاه ط

ق پر اهميت را به اياالت متحده مى دهند تا درهائيتى پايگاه هاى بازرگانى و حآاال ، آن ها اين 
آه با طرح موافق بود ، نقشه آشيدند  » Kalakaua ا آاالآائو« براى شاه وقت  . نظامى برپا آند 

. مضا آند و براى عرضه ى آن به رئيس جمهورى اياالت متحده ، به واشينگتن برود آه آن را ا
در تابستان سال .  آه از آن در گذرد يافت گرانت ، طرح را اغوا آننده تر از آن .پرزيدنت اليس س

بند تاريخى قرار داد به شرح .  ، قرار داد به موقع تنظيم شد ، به امضا رسيد و تصويب شد 1876
  :بود زير 
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  عليحضرت پادشاه هاوائى موافقت آردند تا زمانى آه اين قرارداد به قوت خود باقى ست ، هيچ يك از بنادر ، ا
 و امتياز داشتن هيچ حقوقى را در آن  ،لنگرگاه ها ، يا ساير نقاط قلمرو خود را اجاره نخواهند داد ، نخواهند بخشيد

هند آرد و به امضاى هيچ گونه قراردادى براى برخوردارى از امتياز  به هيچ آشور ، يا دولتى واگذار نخوا ،ها
مشابه آه حاآى از معافيت گمرآى براى آاال ست و حق آن فقط در انحصار اياالت متحده است ، مبادرت نخواهند 

  . ورزيد 
  

اين عهد نامه ، چهارچوب و نماى خارجى استقالل هاوائى را تضمين مى آرد ،  اما در تاثير 
  ، مورخ آن دوره، ويليام آدامز روس . د ، هاوائى را به قلمرو تحت الحمايه آمريكا تبديل مى آرد خو

 اين عهد نامه عمال هاوائى را در دايره نفوذ اياالت متحده قرار داد ، اما آشتكاران شكر  «مى نويسد 
را مى شود به خوبى نتايج سياسى اين موافقت براى مبادله آاال ... جزاير هاوائى خشنود بودند 

 بر آن  آه سرانجام هاوائى ضميمه ى اياالت متحده شد ، عمال همه 1898در سال . ارزيابى آرد 
اقعيت خود ، الحاق اقتصادى همين قرارداد مبادله آاال بود آه در و، بودند آه نخستين قدم واقعى 

    ».بود
وقتى اعتراض هاى . ن آرد خبرهاى اين معامله ، بسيارى از بومى هاى هاوائى را خشمگي

از مردم به خشونت گرائيد ، پادشاه آه اخطار گرفته بود ، ديد بهتر است جانب احتياط را نگه دارد و 
 تفنگدار 150اياالت متحده به تقاضاى پادشاه پاسخ مثبت داد و . آمريكائى ها تقاضاى حمايت آند

  . حفاظت او گماشتدريائى را به 
در پنج سال اول پس از امضاى قرارداد ، عده ى آشتكاران . آرد صنعت شكر به سرعت رشد 

 21 مجموعا به 1876صادرات شكر به اياالت متحده آه در سال . در هاوائى بيش از سه برابر شد 
 ميليون پاوند و در سال 114 به 1883ميليون پاوند مى رسيد ، سير صعودى پيمود تا در سال 

جريان پول به شدت در حساب آشتكاران سفيد پوست آه اقتصاد  .  ميليون پاوند سرزد225 به 1890
  . هاوائى را در چنگ داشتند ، به گردش درآمد 

رشد صنعت شكر ، نياز به آارگر بيشتر و آار فشرده داشت ، اما نه سفيد پوستان تمايلى به 
ى گزينه هاى آشتكاران پس از بررس. آار در مزارع نيشكر از خود نشان مى داند ، نه بومى ها 

گذاشته »  حمال  «گوناگون ، شروع آردند به وارد آردن آارگران ژاپنى و چينى آه اسم شان را 
از آن جا آه . پس از امضاى قرار داد مبادله آاال ، هزاران آارگر ژاپنى وارد هاوائى شدند . بودند 

 در آن حائز اهميت مى انتخابات عمومى به احتمال قوى باعث ايجاد دولتى مى شد آه غير سفيدها
  .شدند ، ورود اين آارگران قدرت آشتكاران در مخالفت با دموآراسى را تقويت آرد 

   
  

* * * * *  
  

 هشت ساله بود و زمانى آه مدتش به سر آمد ، ىمدت موافقت نامه مبادله آاال ، دوره ا
 هاوائى آه ثروت شان وابسته آشتكاران. آشتكاران شكر لوئيزيانا آوشيدند تا جلو تمديد آن را بگيرند 

 آه تقريبا در  » آاالآائوا  «پس ترتيبى دادند تا سلطان . به تمديد اين قرار داد بود ، تكان خوردند 
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در تمديد قرار داد، . اى امتياز تازه اى را به اياالت متحده بدهد طبست زير نفوذ آنان بود ، پيشنهاد اع
االت متحده بر پرل هاربر بهترين بندر طبيعى شمال اقيانوس آرام نجانده شد آه بنابر آن ، ايگماده اى 

  . تسلط آامل مى يافت   ، »  Oahu اواهو  «در جزيره 
چند سال بعد ، سلطان آاالآائوا با قانون اساسى اى موافقت آرد آه تضمين آننده ى قدرت 

رد ، شاه را بدون موافقت قوه اين قانون ، بيشترين اختيارات را به وزراى آابينه سپ. آشتكاران بود 
مقننه از عزل وزيران منع آرد ، و همه ثروت و امكانات امالك را براى انتخابات در اختيار قوه مقننه 

ه زير تهديد نيروهاى مسلح آ گذاشتند ، براى آن  »  قانون اساسى سرنيزه  «نام آن قانون را . گذاشت 
 ، حتى آنان آه  هاائىپهمه آمريكائى ها و اروبه ،  هم چون اين .صورت مادى به خود گرفت 

. ت در انتخابات داد ، اما آارگران آسيائى را از داشتن اين حق منع آرد آشهروند نبودند ، حق شر
نويسنده ى پيش نويس قانون ، لورين تارستون بود و پس از آن آه  آاالآائوا به اآراه آن را پذيرفت ، 

  . تون را هم بايد به عنوان وزير آشور بپذيرد آشتكاران به او گفتند خود تارس
 مقاومت در مقابل اين تحميل ها ، نشان داد آه چگونه شاه هاوائى ىوانى هاى آاالآائوا  براتنا

سفيد پوستان يك شبه به چنين موقعيتى دست نيافتند ، . آامال در مهار سفيد پوستان قرار گرفته است 
نوشته است » ويليام آدامز روس « .   شتند تا به آن نقطه رسيدندبردا بلكه سلسله گام هاى پى گيرى 

به آرامى و به صورتى نامرئى ،  مثل آرم راه شان را سال به سال در جهت نزديك شدن به شاه  « 
وستد و ثروت  با اعمال سلطه بر داد. پيمودند ، تا جائى آه تبديل به قدرت پشت تاج و تخت شدند 

 آه فقط چند سال پيش به آنان به عنوان مسافر خوش آمد گفته بودند ، تبديل به جزاير، در ميان مردمى
   ». اقليت مسلط شدند 

اين نظام ؛ بيش از يك دهه باعث آاميابى هاى بزرگى براى آشتكاران شكر هاوائى شد ، اما 
 در . بر آنان فرود آمد 1890نخستين ضربه در سال . ناگهان دوضربه وضع شان را به هم ريخت 

اين تعرفه ورود شكر .  رئيس جمهورى وقت را تصويب آرد مك آينلی اين سال ، آنگره تعرفه ى 
را از هر آشورى ، بدون پرداخت گمرآى ، به اياالت متحده مجاز دانست و براى جبران خسارت 

مى را اين مصوبه ، نظا. توليد آنندگان داخلى ، دو در صد در هر پوند براى آنان بخشودگى قائل شد 
آه آشتكاران هاوائى در لواى آن آامياب شده و به ثروت و دولتى آالن دست يافته بودند ، از بين برد 

. مى نامد » اعماق ياس و نوميدى  «  و آنان را در ورطه اى فرو برد آه يكى از رهبرانش آن را 
  .  آاهش يافت ميليون دالر8 ميليون دالر به 13ظرف دو سال ، ارزش شكر صادراتى آنان از 

 1891چنان آه گوئى اين ضربه آافى نبود ، آاالآائوا پادشاه عروسكى آشتكاران هم در سال 
ملكه جديد در . سپرد » ليوئوآاالنى  لى « به خواهر آزاد انديش خود   و تاج و تخت رادر گذشت

اث بومى مدرسه ميسيونرهاى مذهبى درس خوانده و مسيحى شده بود ، اما رابطه اش را با مير
 پرل هاربر را به آمريكائى ها داده بود ، 1887روزى آه برادرش در سال . سرزمينش نگسسته بود 

مدتى بعد ، در » . روز ننگ و رسوائى در تاريخ هاوائى «  در دفتر خاطرات روزانه اش نوشته بود 
وريا شرآت آند ، همان سال ، آه به لندن رفته بود تا در جشن پنجاهمين سال تاجگذارى ملكه ويكت

اين «  را دريافت آرد ، در دفتر خاطراتش نوشت  »قانون اساسى سرنيزه « وقتى خبرهاى مربوط به 
  » .قانون ، لحظه اى انقالبى را اساسى مى آند آه بانى آن خون بيگانگان ، يا خون آمريكائى هاست 

   عالى هاوائى پس از قاضى ارشد دادگاه»  البرت جاد  « آه 1891م ژانويه هروز بيست و ن
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قاضى . دو ساله بود و مراسم اداى سوگند او را ملكه هاوائى اعالم آرد ، لى ليوئوآاالنى پنجاه 
 هريك از اعضاى آابينه آه به  «: ملكه را به آنارى آشيد و پندى را در گوش او زمزمه آرد » جاد«

خطار توجه آرده بود و پذيرفته بود آه اگر او به اين ا» . بله : شما پيشنهادى دادند ، فقط بگوئيد 
 ها همچنان بر هاوائى مسلط باشند ، هرگز  » هائوله  «نقشى عروسكى داشته باشد و اجازه بدهد 

  . سرنگون نمى شد 
بعضى دشمنان جديد ملكه ، سودجويان نو آيسه حقيرى بودند آه آمترين عالقه اى به آن 

ديگران اما ، ساليان دراز در آن .  براى منفعت طلبى سرزمين و مردم دور و برشان نداشتند ، جز
بعضى ها هم هاوائى را دوست داشتند و . جزاير زندگى آرده بودند ، يا اصال آن جا به دنيا آمده بودند 

الرين تارستون از آن جمله  . دچنان جا خوش آرده بودند آه خود را ميهن پرستان واقعى مى دانستن
  .بود 

از ميسيونرهاى مسيحى بودند آه به هاوائى رفته ، و مادر بزرگ تارستون هر چهار پدربزرگ 
يكى از اين مدارس ، .  بودند آه شاگردان بومى هم داشتند درس خوانده مدارس مختلفى و در. بودند 

به خالف بعضى ديگر از دوستان .  را به عنوان ياغى غير قابل تاديب اخراج آرده بود تارستون 
 و حتى نامى بومى برخود نهاده بود آه در آموخته بودزبان هاوائى را به روانى  ، سفيد پوست خود 

هنوز  .  Kakina آاآينا  :طول عمرش همه ى نامه ها و اسناد را به همان نام امضا مى آرد 
 از مدرسه گريخت تا شاهد 1874ود آه غرق در سياست شد و حتى روزى در سال بنوجوانى بيش ن
پس همه عمرش را در مرآز وقايع بزرگ . شاه آاالآائوا آه به شورش انجاميد باشد بازى انتخاباتى 

  . قرار گرفت 
تارستون نتوانست دوره دبيرستان را تمام آند و به جاى آن ، آارى به عنوان منشى وآيل و 

 آند ، جمعبا پولى آه توانست . سرپرست و آتابدار در شرآت شكر ويلوآو براى خود پيدا آرد 
بعد به هونولولو برگشت و در . ش را وارد مدرسه حقوق دانشگاه آلمبيا در نيويورك آرد خود

در مبارزه آه  نگذشت ىدير. مشارآت با دوست خود ويليام اسميت به آار آموزى حقوق پرداخت 
تارستون آه معتقد بود تنها سفيد پوستان مى توانند . به سطح رهبرى رسيد ، عليه پادشاه هاوائى 

ر را با شايستگى اداره آنند ، چنان در اين عقيده غرق شد آه مى توانست اين شكل از ميهن جزاي
  . بيندازد  پرستى را جا

ى آه مى گفت رستون انجمن الحاق را با هدف اعالم شده ى مشخصا ، ت1892در آغاز سال 
نجمن ، به رهبرى در نخستين گردهمائى اين ا. هاوائى بايد ضميمه اياالت متحده شود ، تاسيس آرد 

غيب آرد تا او را براى به صدا در آوردن طبل جلب چيزى نگذشت آه باشگاه را تر.  شد آن برگزيده
  . حمايت ، به واشينگتن بفرستند 

 وزير مختار ايالت متحده در هونولولو را با خود به استيونس . تارستون نامه اى از جان ل
وائى به اياالت متحده را چنان قانع آننده به بنجامين تريسى در واشينگتن ، طرح الحاق ها. همراه برد 

وزير دريا دارى مطرح آرد آه او تارستون  را با خود به آاخ سفيد برد تا با پرزيدنت بنجامين 
    . هريسون مالقات آند 
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. م ظر بمانتآقاى تريسى از من خواست تا او مشغول گفت وگو با رئيس جمهورى است ، در اتاقى ديگر من
:  بعد به من گفت . ق خارج شوم پس از تقريبا نيم ساعت ، وزير برگشت و به من اشاره آرد آه در پى او از اتا

رئيس جمهورى فكر : پاسخ اين است آه . همه ى آن چه را به من گفته بودى ، به رئيس جمهورى توضيح دادم «
،  اختيار داد به شما بگويم اگر شرايط حاآم بر هاوائى نمى آند ضرورتى داشته باشد با شما مالقات آند ، اما به من

، و شما با طرح پيشنهادى الحاق به واشينگتن آمده ايد ، دولت  شما مردم را بر آن داشته است آه چنين بخواهيد
  . من مى خواستم همين را بدانم  »  .  شما عالقه نشان مى دهد به طرح آامال 

  
. دن آن بودند ، به هاوائى برد نيوطئه گرش در اشتياق شتارستون خبرهائى را آه ياران ت

پيش از آن آه . تعجبى نكرد ،  وزير مختار اياالت متحده استيونس اياالت متحده با آن ها بود و 
با هاوانی اق ل در باره مساله الحفص به قصد انجام اين ماموريت ترك آند ، به طورم راواشينگتن
 بحث آرده بود و او را طرفدار مشتاق ضميه آردن هاوائى به اياالت بلو وزير امور خارجه. جيمز گ

به او اطمينان ، فليكس مك آارلى فرمانده نيروى دريائى امريكا در هونولولو نيز . متحده يافته بود 
» .  داد نيروى دريائى هراقدامى از جانب او را مورد پشتيبانى صد درصد قرارخواهد« داده بود آه  
ن ها ، ترديدى براى او باقى نگذاشته بود آه وزارت امور خارجه و دريا دارى از او اين اطمينا

  . ، دست بزندمى داندانتظار دارند براى براندازى پادشاهى هاوائى ، به هراقدامى آه ضرورى 
هاپكينز منشى دادگاه آه روابط  دد ماه پس از بازگشت به هونولولو ، تارستون از ارچيبالچن

بان نفوذ داشت و او را به عنوان نماينده در واشينگتن گمارده بود ، نامه فوق العاده اى خوبى باصاح
مضمون نامه اين بود آه دولت هريسون رئيس جمهورى اياالت متحده به ملكه و . دريافت آرد 

ار به من اختي« نماينده تارستون در واشينگتن ، به او نوشته بود . نزديكان او پيشنهاد رشوه مى دهد 
داده شده تا به شما اطالع بدهم آه دولت اياالت متحده مايل است بابت واگذارى هاوائى به آمريكا ، 

تارستون پاسخ داد   » . لى ليوئوآاالنى و وابستگان او پرداخت آند دويست و پنجاه هزار دالر به ملكه
چهارچوب ذهنى « يرد ، زيرا وجود ندارد آه ملكه اين پيشنهاد را بپذ»  هيچ احتمالى  «آه شوربختانه 
اين خوى بسيار لجوج و خود سر ، طالب آن است آه به جاى واگذارى هر قدرت و ... مستقلى دارد 

  » . را توسعه دهد خود امتيازى ، دارائى ها و قلمرو پادشاهى 
. تارستون و رفقايش ، بيشتر مشتاق دولتى خوب بودند آه زير سلطه اقليت سفيد پوست باشد 

 تن بومى بودند ، 612 40 نشان داد آه از سكنه ى مجمع الجزاير هاوائى ، 1890ارى سال سرشم
  تن آمريكائى ، انگليسى ، آلمانى ، فرانسوى ، نروژى 6220 آارگر چينى و ژاپنى ، و فقط 27391

با چنين آمارى ، بديهى بود آه سفيد پوستان جلو دموآراسى سنگ . و سفيد پوست متولد هاوائى 
 ،  »قانون اساسى سرنيزه « دهه ها جزاير هاوائى را زير سلطه خود داشتند و با تحميل . دازند بين

پس به هيچ وجه سر آن نداشتند با پذيرش نظامى آه به هر يك از . را قانونى آرده بودند قدرت خود 
  . سكنه جزاير حق راى مساوى بدهد ، تسليم شوند 

  
 را به رياست مراسمى گذرانده بود 1893اردهم ژانويه ملكه لى ليوئوآاالنى ، صبح روز چه

با پيراهن بلندى از . آه به عنوان اجالس پايانى مجلس قانونگذارى ، بسيار ماهرانه ترتيب يافته بود 
ابريشم بر تن و نيم تاجى از الماس بر سر ، در حالى آه وزيران ، پيشكاران و بانوان دربار در 
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مى گفتند در  » Kahiliآاهيلى « ان هائى سنتى ساخته از پر را آه به آن التزامش بودند و خدمه سايب
 خود را آه از آار قانونگذاران تشكر مى ىمتن سخنران. اطرافش حمل مى آردند ، وارد تاالر شد 

  . آرد ، خواند و با آنان خداحافظى آرد 
آه در آن داشت اتفاقى رفت   »  Iolaniايوالنى   «  پس از پايان مراسم ، به شاه نشين آاخ 

عده اى از اهالى هاوائى آه اعضاى گروه موسوم به انجمن ميهن پرستان . غير عادى مى افتاد 
هاوائى بودند ، با لباس رسمى و در نمايشى آه حمايت از ملكه بود ، هماهنگ و صف در صف 

 اى از قانون اساسى يكى از آنان ، نسخه. ملكه آنان را در دفتر مخصوص پذيرفت . ايستاده بودند 
جديد را آه قدرت سفيد پوستان را محدود مى آرد ، به ملكه داد و از او تقاضا آرد تا آن را رسما 

لى ليوئوآاالنى با وجد و سرور موافقت آرد و بعد ، به تاالر گردهمائى آه در آن با . اعالم آند 
  . برگشت ، اعضاى آابينه اش قرار داشت 
ستون دريافت آه ملكه مى خواهد قانون اساسى جديد را اعالم آند ، به لحظه اى آه الرين تار

اوائل بعد از ظهر آن روز ، تارستون و گروه دوستانش چهار وزير آابينه را . جنب و جوش در آمد 
آنان بنا : توصيه او به وزيران ، در واقع پيام براندازى بود . آه در بيم و وحشت بودند ، دوره آردند 

از ملكه مى خواستند آه دست از تاج و تخت بشويد و ، صيه بايد به حالت طغيان و سرآشى وبه اين ت
  .  واگذار مى آند  ،مى ناميدند » بخش آگاه جامعه «  اعالم آند آه قدرت را به آسانى آه آن ها را 

لحظه اى بود آه بايد دل به دريا مى زدند ، اما چگونه مى توانستند جلو شورش بومى ، از 
ارد محافظ ملكه را در جهت دفاع از پادشاهى بگيرند ؟ پاسخ اين پرسش ، در آرانه ى ساحل گجمله 

 بوستون آه از مدرن ترين آشتى هاى جنگى نيروى دريائى ىآشتى جنگى سه هزار تن. نهفته بود 
و دودآش، بوستون ، با دو دگل بزرگ ، د. اياالت متحده بود ، در لنگرگاه پرل هاربر پهلو گرفته بود 

 هيبتى داشت آه مى توانست هر نر آن در اهتزاز بود ، چنابتوپ هائى در دوسمت و پرچم آمريكا آه 
اگر وزير آمريكائى . تقريبا دويست ملوان و تفنگدار دريائى ، در عرشه آشتى بودند . زورى بگويد 

  . ژيم جديد حمايت آنند آنان را به ساحل فرا مى خواند ، مى توانستند به طور آامل و دلخواه از ر
آه دفتر ويليام » فورت « ديرگاه آن بعد از ظهر ، تارستون ده ها يار خود را در خيابان 

در اين تجمع ، پيشنهاد . اسميت نزديك ترين دوست و شريك طرح هايش در آن واقع بود ، گرد آورد 
انا آمده بود ، اختيار داده شود تا  اينديزاو اين بود آه به تحت الحمايه ى جديدش هنرى آوپر آه تازه ا

را مورد بررسى قرار » راه ها و ابزارهاى مقابله با شرايط « را آه مى توانست » آميته امنيت « 
 آه خود تارستون ؛آوپر سيزده مرد را از آن جمع انتخاب آرد . همه موافقت آردند. دهد ، برپا آند 

نه تن از آنان ، تبار . اى فعال انجمن الحاق بودند هر سيزده مرد ، از اعض. نيز از آن جمله بود 
   . ندهيچ يك از بوميان هاوائى ، در آن جمع مشاهده نمى شد. آمريكائى داشتند 

آدم هاى . آتاب خاطرات تارستون ، شامل تصاويرى از تك تك اعضاى آميته امنيت است 
خود تارستون ، آن (  شان جوانند همه شان لباس رسمى پوشيده اند و اغلب. موثرى به نظر مى آيند 

همه شان دم خط و سبيل بلند دارند آه مال هر آدام شان شكلى متفاوت . ) زمان سى و پنج ساله بود 
 سبيل تاب دار و ظريف اسميت ، تا ريش سياه و آراسته ى تارستون و ريش و زا. از ديگرى دارد 

هيچ آدام شان .  سبيل و دم خط است وسبيل بلندتر و پرتر آوپر ، صورت ها شان پر از ريش 
  اعضاى اتاق  بازرگانى  يك  شهر  آوچكگوئى  آه  چنان است  ظاهرشان  .  لب ندارند رب لبخندى 
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  . آمريكائى، يا اعضاى هيئتى بودند آه از سرزمين اصلى براى ديدار به هاوائى رفته بودند 
برد ، از بقيه ى گروه خواست محل را پس از آن آه آوپر آار تشكيل آميته امنيت را به پايان 

به محض آن آه در بسته شد ، تارستون رشته . لسه اش را تشكيل دهد جترك آنند تا آميته نخستين 
 درك من از اين گردهمائى آن است آه راه حل شرايط موجود ، الحاق  «سخن را به دست گرفت آه 

  . دون هيچ اختالف عقيده اى پذيرفت آميته ، نظر او را ب» . هاوائى به اياالت متحده است 
در حالى . انقالبيون مشتاق درگيرى بودند ، اما ملكه آه هدف آنان بود ، چنين تمايلى نداشت 

آه تارستون داشت نيروهايش را به خط مى آرد ، ملكه در قصر خود به بحثى گوش فرا مى داد آه 
بعد از ظهر به . سرانجام ملكه تسليم شد  . مى گفت قانون اساسى پيشنهادى او ، خيلى تند روانه است

  . نيمه رسيده بود آه از تاالر اجالس آابينه خارج شد و به ديدن حاميان خود رفت 
 امروز آهمن آماده بودم ، و انتظار هم داشتم  «  :ملكه از بالكن خطاب به طرفدارنش گفت 

موانعى بر خوردم آه مرا از اين آار اما توجه داشته باشيد به . قانون اساسى جديد را اعالم آنم 
 جديد را ، چند ىمن مجبورم اعالم قانون اساس... صلح آميز و آرام به خانه هاتان برگرديد. بازداشت 
  » .  بيندازم تعويقروزى به 

پيشنهاد ملكه به اين . اين بيانات ، به جاى آن آه انقالبيون را آرام آند ، آنان را آتشى تر آرد 
 ، يا آن گونه آه مى شد  »چند روز آينده «  بود آه آارزارش براى قانون اساسى جديد را در ىمعن

يعنى آه از آوشش هايش . از سرخواهد گرفت »  به زودى  «عبارت زبان هاوائى را ترجمه آرد ، 
  ، تا زمانى آه ملكه بر تخت مى بود. براى بازسازى قدرت سياسى بومى هاوائى ، باز نخواهد ماند 

  . سفيد پوستان امنيت نداشتند 
»  مالقات فوق العاده « اعتماد ترين مردان را براى ديدارى آه آن راآن شب ، تارستون مورد 

ويليام آاستل پسر يكى يكی شان آنان فقط شش مرد بودند آه . مى ناميد ، به خانه چوبى خود فراخواند 
عدها آشتكار نيشكر از آار در آمد و تبديل به بود آه ب،  ساموئل آاستل  ،از ميسيونرهاى مسيحى

همه مى دانستند آه آليد پيروزى شان در دست سربازان آشتى . بزرگ ترين زمين دار آشور شد 
ند سربازان را در ساحل پياده  آه مى تواند هر وقت اراده آاستيونس و مى دانستند . بوستون است 

نتيجه رسيدند آه زمان برخوردارى از حمايت استيونس جملگى به اين . ، پشتيبان نقشه آن هاست آند
  . اين فراخوان ، سرنوشت هاوائى را تعيين خواهد آرد . فرارسيده است 

، پنج تن از شش مهمان اجازه گرفتند و به خانه هاشان  » مالقات محرمانه  «پس از پايان 
پس .  بود ، در خانه باقى ماند م توطئه چينىيويليام اسميت دوست تارستون آه شريك مستق. برگشتند 

از بحث محرمانه آوتاهى ، هر دو تصميم گرفتند با وجود ديرگاه بودن وقت ، بى درنگ به مالقات 
  .  بروند ، نقشه ى خود را با او در ميان بگذارند و آمك قطعى و نهائى او را طلب آنند استيونس 

تون برگشته بود و تعجب آرد از آن  تازه از سفر ده روزه خود به آشتى جنگى بوساستيونس 
آن دو مرد و طرح شان را مى شناخت و در را آه باز . آه آن وقت شب در خانه اش را مى زنند 

بنا به گزارشى آه بعد ها آميسيون رياست . آرد ، از حيرت در آمد و به آنان خوش آمد گفت 
   ». رميان گذاشتند آن دو جزئيات نقشه هاى خود را با او د«  جمهورى به دست داد 

  مى .  به آن ها قول داد آه ازشان حفاظت آند استيونس . از دستگيرى و مجازات مى ترسيدند 
   اندازند آه تو دولت او را چنان به وحش  شوند تا طرفداران ملكه  خواستند سربازان در ساحل پياده
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آنان چند اسلحه بيشتر نداشتند و . د با اين اقدام موافقت آرد واز عهده اش  بر آم . مات و مبهوت شوند
توطئه گران و وزير . آن ها اصال قصد جنگيدن نداشتند . سربازان شان هم آموزش ديده نبودند 

آمريكائى قرار گذاشتند آه بيانيه ى عزل ملكه  و استقرار دولتى منطقه اى ، از بالكن ساختمان دولت 
اين آار را بايد سربازان .  رسميت بشناسد  بى درنگ آن دولت را بهاستيونس خوانده شود و 

آمريكائى انجام مى دادند آه سالح هاى آوچك و توپخانه داشتند و در خيابان باريكى آه فقط مى شد 
  . در آن سنگ انداخت ، بايد به وظيفه شان عمل مى آردند 

  
هنوز اميدوار . انويه ، تارستون سپيده دم از خواب برخاست ژ يكشنبه پانزدهم ؛صبح روز بعد 

ساعت شش و نيم صبح ، با دو تن از آنان ؛ . بود آه وزيران آابينه ملكه را با نقشه خود همراه آند 
به آن ها گفت آه او و . مالقات آرد ، وزير آشور جان آالبورن و دادستان آل آرتور پترسون 

براين ، مصمم شده اند آه ملكه  بنا ».نمى توانند تا ابد روى آتشفشان بنشينند « دوستانش فكر مى آنند 
  به شورشيان خواهند پيوست ؟ ، آيا آن دو نجيب زاده عالى قدر . را براندازند 

تارستون با اخم . هر دو يكه خوردند و گفتند بايد در باره چنان پيشنهاد گستاخانه اى فكر آنند 
 شنيده اند با آن دو وزير ديگر هاى در هم آشيده از آن دو جدا شد و هشدار داد آه اگر آن چه را از او

  . آن دو ، به هر صورت زبان در آام گرفتند . در ميان بگذارند ، بد خواهند ديد 
تارستون از آن مالقات ناخوشايند به سمت خانه دوطبقه ويليام آاستل آه آميته فوق العاده در آن 

  ، دو وزير مرتكب شده بود از اشتباهى آه در مطرح آردن نقشه با آن. منتظرش بود ، راه افتاد 
و به دوستانش گفت فردا بايد انقالب در . شرحى داد ، اما تاآيد آرد آه به موفقيت نقشه اطمينان دارد 

اصلى را . همه موافقت آردند، و به اين نتيجه رسيدند آه بعد چه آنند . اجتماعى بزرگ اعالم شود 
ا برانداختند ، هاوائى به رهبرى موقت نياز خواهد پس از آن آه ملكه ر. بايد به رسميت مى شناختند 

تارستون ؛ آتش افروز خستگى ناپذيرى آه انقالب را . داشت تا به سمت اياالت متحده هدايتش آند 
  . جفت و جور آرده بود ، تنها انتخاب بديهى بود 
هى ، از آارزار طوالنى و آين توزانه اش عليه پادشا. در آن لحظه ، تصميمى موذيانه گرفت 

تارستون خود مى دانست آه سخت خود راى و مستبد ، . او منفورترين مرد هاوائى را ساخته بود 
بنابراين ، به خاطر اين نامزدى از دوستانش تشكر آرد . آتشين مزاج ، و به شدت غير ديپلماتيك است 

، نمى تواند آن » بسيارى از امور را بايد سازمان بدهد «   است و  »و خخيلى تند « و گفت چون 
  . پيشنهاد را بپذيرد و دنبال نامزد بهترى خواهد گشت 

اعضاى آميته فوق العاده ، در . روز دوشنبه ، در جامعه ى سفيد پوست هاوائى ولوله افتاد 
آار آميته به نيمه رسيده . خانه آاستل جمع شده بودند تا نقشه را براى اجتماع بعد از ظهر تكميل آنند 

وق او هم هست ، از در درآمد و همه شگهان چارلز ويلسون رئيس پليس ملكه آه مى گفتند معبود آه نا
  : تارستون را صدا زد بيرون و به او گفت . را حيرت زده آرد 

مى خواهم دست از اين آار برداريد و برگرديد . من مى دانم شما چرا اين جا جمع شده ايد « 
  » .به خانه هاتان 

  : كان داد آه تارستون سرش را ت
  ». آار از آار گذشته است . پاسخ شما منفى است « 
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  ويلسون گفت شخصا تضمين مى آند آه ملكه ديگر هيچ گاه از قانون اساسى جديد سخن نخواهد 
رد و از اين آار بازش خواهم حتى اگر الزم باشد او را در اتاق حبس خواهم آ « گفت ، 

  :  و گفت تارستون از جايش تكان نخورد» . داشت
 ويلسون خيلى آوتاه و به  ». ما هيچ فرصت ديگرى به او نمى دهيم . فايده اى ندارد چارلى « 

بعد محل را ترك . گستاخى به تارستون گفت آه او و دوستانش بايد هواى خودشان را داشته باشند 
ا قطع آرد و مذاآرات شان ر. آرد ، با عجله به قصر رفت ، و سرزده وارد تاالر هيئت دولت شد

بايد . بدون هيچ مالحظه اى به آنان گفت تنها يك راه براى نجات دولت و سلطنت باقى مانده است 
  . دستور دستگيرى فورى توطئه گران را صادر آنند 

وزرا آه در وفادارى شان ترديد وجود داشت ، ديدند برداشتن هر قدمى مى تواند با زندگى شان 
ويلسون نفرين . چيزى نگفتند . ستيونس و اياالت متحده وحشت داشتند از خشم و غضب ا. بازى آند 

اما آن ها احساس آرده بودند . شان آرد آه نامردهاى زبونى بيش نيستند ، و ترسوهاى لعنت شده اند 
  . آه پايان ماجرا به آجا خواهد انجاميد 

 آن آه ويلسون خانه به محض. تارستون و ساير توطئه گران ، اخطار ويلسون را جدى گرفتند 
پس در خواستى را . را ترك آرد ، ديدند لحظه ى فراخواندن سربازان آمريكائى فرا رسيده است 

  . خطاب به استيونس نوشتند آه چندان فصيح نبود ، اما به هر صورت منظور را بيان مى آرد 
  

 به عرض مبارك مى رسانيم آه در ما امضا آنندگان زير آه مقيم و شهروند هونولولوايم ، با احترامات فائقه
 از حد گذشته معرض وقايع اجتماعى در اين قلمرو پادشاهى آه شنبه گذشته در اقدامات انقالبى ملكه لى ليوئوآاالنى 

بنابراين ، از .  امنيت اجتماعى مورد تهديد قرار گرفته و زندگى و دارائى ما به مخاطره افتاده است اساسا  ، است
  .اياالت متحده تقاضا مى آنيم آه به فرماندهى خود شما به آمك ما بشتابيد شما و نيروهاى 

 به خشونت و خونريزى ، بر آن بود ی دست ياران او تهديد هابه موازاتملكه ، به آمك نيروهاى مسلح و 
 موقتا آه ، علنا اعالم آرد  زمان از اين عمل باز داشته شدنآه قانون اساسى جديدى را اعالم آند ، و چون در آ

  . اقدامش را به تعويق انداخته است 
ما بدون آمك قادر به .  موقعيت و نتايج رفتارى حاصل شد آه عين اخطار و ترور بود راين سلوك و عمل ، د

  . حفظ جان خود نيستيم ، بنابراين ، چشم اميد به نيروهاى نظامى اياالت متحده دوخته ايم تا به حفاظت از ما بشتابند
  

همه . مردى آه ترآيب آميته امنيت را تشكيل مى دادند ، اين تقاضا نامه را امضا آردند سيزده 
شان سفيد پوست بودند و همه ، جز دو تن ، صاحبان و سهامداران صنعت آشت نيشكر و شرآت هاى 

سلطان و بعضى از ثروتمندترين مردان هاوائى ، از جمله ويليام آاستل . بزرگ آشور بودند 
  . از آن جمله بودند ، ويليام وايلر نيز آشتيرانى 

ى خود رفت   فرستادند ، هر شورشگرى جداگانه به خانهاستيونس پس از آن آه نامه را براى 
تا پس از ناهار در اسلحه خانه هونولو آه اجتماع بزرگ قرار بود در آن برپا شود ، دوباره به يكديگر 

در .  اى رسمى را ديدند آه به در و ديوار زده بودند در خيابان ها نسخه هاى اعالميه. ملحق شوند 
  به او داده  قانون اساسى  به اختياراتى آه  بنا   فقط   «در آينده  آن اعالميه ، ملكه متعهد شده بود آه 

  . تغييراتى در آن خواهد داد »  است
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تواند بيش از هزارتن اين تعهد نامه آه سند تسليم شدن ملكه بود ، ديرتر از آنى در آمده بود آه ب
تقريبا همه شان .  بعد از ظهر آن روز در زرادخانه جمع شوند ، تسكين دهد ورا آه قرار بود ساعت د

 ياد مى آند ، و هيچ يك از  »عناصر سفيد خارجى « از گروهى بودند آه مورخى از آن به عنوان 
بود و هنرى بالدوين يكى از قدرتمندترين وايلدلو گرداننده آن اجتماع . آنان آمادگى مصالحه را نداشتند 

  . سالطين شكرهاوائى ، از سخنرانان بود 
آن گونه آه به گوش . باعث تعجب آسى نبود آه تارستون در آن گردهمائى چهره ى مسلط بود 

يكى از شنوندگان متالطم مى خورد ، تارستون قطعنامه اى را خواند آه اعالم آرد ملكه با اتخاذ 
غير قانونى و مغاير قانون «  مى ناميد ،  » انقالبى و در جوهر خود خائنانه  « را سياسى آه آن

 بايد تدبيرى انديشيد و روش ها و  « در قطعنامه تاآيد شده بود آه . عمل آرده است » اساسى 
راهكارهائى ضرورى را مورد تامل قرار داد تا حفاظت از قانون و تامين زندگى ، آزادى و دارائى 

، من مى گويم آه همين حاال و همين ! آقايان « غريد آه تارستون  » . ر هاوائى را تضمين آند ها د
تارستون صدايش را با هيجان بيشترى باال برد . و حاضران هلهله سردادند »  ! جا وقت عمل است 

 هاى ما به يا خونى گرم و پرمايه را در رگ  ،ى خون ما را سرد و رقيق آرده ئ آيا آفتاب استوا «آه 
من براى . جريان انداخته ؟ خونى آه باعث مى شود انسان به آزادى عشق بورزد و در راه آن بميرد 

  » ! تحقق اين قطعنامه مبارزه خواهم آرد 
همه سخنرانان آن بعد از ظهر ، ملكه را براى آوشش در جهت تحميل قانون اساسى جديد تقيبح 

تارستون پس از پايان آن تجمع . فراخوان به سرنگونى او ندادند با اين حال ، هيچ آدام شان . آردند 
فكر آرده بود طرح آن ضرورى  ، » چون درك عمومى مبتنى بر براندازى نبود «  توضيح داد  

 حتى آن  ضمنا بايد نگران آن مى بود آه اگر او و دوستانش علنا فراخوان به شورش بدهند ،. نيست
با اين حال ، نقشه ى اصلى او . تور دستگيرى آنان را صادر آند هيئت دولت بزدل ممكن است دس

  . شورش بود و توافق عمومى آن گردهمائى با قطعنامه او ، اراده اش را استوار تر آرد 
. آن گردهمائى ، تنها اجتماعى نبود آه بعد از ظهر شانزدهم ژانويه در هونولولو بر پا مى شد 

عده آمى از آنان . ند تا در ميدان آاخ اجتماع خود را تشكيل دهند رفدار ملكه هم در راه بودطصدها 
سخنرانى هاشان محتاط و اغلب مودبانه . مى دانستند آه نقشه مخالفان پادشاهى تا آجا پيش رفته است 

هر مردى آه عليه يك زن سخن بگويد ، به ويژه آن آه آن زن « فقط يكى از آن ها اعالم آرد . بود 
    » . قرار می گيردها خوك در رديف يوان است و فقط ملكه باشد ، ح

طرفداران ملكه ، پس از اجتماع در ميدان آاخ متفرق شدند ، اما شورشيانى آه در زرادخانه 
ساعت چهار بعد از ظهر ، سيزده عضو آميته امنيت در خانه . جمع شده بودند دمى آسوده نماندند 

پس از انجام مباحثى ، به اين نتيجه .  بررسى آنند اسميت جمع شدند تا نقشه ى حرآت بعدى را
اين تصميم ، بدان معنى بود . رسيدند آه دست آم يك روز ديگر مى خواهند تا خود را سازمان بدهند 

تارستون و اسميت  . بايد پياده آردن سربازانش در ساحل را يك روز به تاخير بيندازد استيونس آه 
  . حيرت آردند آه او امتناع آرد . تند تا از او بخواهند چنين آند بيدرنگ به دفتر وزير مختار رف
آقايان ، چه شما آماده باشيد ، يا نباشيد ، نيروهاى آشتى بوستون « :  وزير مختار به آنان گفت 

   ». ساعت پنج بعد از ظهر امروز در ساحل پياده خواهند شد 
  وجه  مى آرد ،  د پيروزى شان را تضمين و ساير انقالبيونى آه او باي  با تارستون استيونس 
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 ، همزمان با ورود نخستين گروه ميسيونر مسيحى به هاوائى 1820در سال . اشتراك بسيارى داشت 
به هم » بالين « پس از آن دوستى گرمى با . به دنيا آمده بود و در جوانى واعظ بود »   ماين  «در 

بالين از . در آمد »  آنه بك جورنال « ه سردبيرى زد ، بعد سياست مدار محلى جاه طلبى شد و ب
مقاله اى » آنه بك « براى نخستين شماره نشريه . طرفداران آتشين الحاق هاوائى به اياالت متحده بود 

استيونس آه با بالين نقطه نظر مشترك داشت، . نوشت آه موضوع الحاق را مورد بحث قرار مى داد 
  . ر آرد مقاله او را ويراستارى و منتش

به عنوان . در سال هاى پس از جنگ داخلى ، بالين به موقعيت هائى در آارسياسى دست يافت 
 نامزد جمهورى 1884نماينده آنگره انتخاب شد ، به رياست مجلس نمايندگان رسيد و در سال 

د ، پنج سال بع. باخت   »آليولند  گروور«  رياست جمهورى بود آه انتخابات را به ىخواهان برا
 نخستين اقدامات بالين ، انتصاب زا. پرزيدنت بنجامين هريسون او را به وزارت امور خارجه گمارد 

   به وزير مختارى اياالت متحده در هاوائى بود استيونس 
.  آه دستور انقالب هاوائى نتيجه اش بود ، اين گونه به هم وصل شده بودند ىحلقه هاى زنجير

او استيونس را به هونولولو فرستاده بود . ارجه اياالت متحده داده بود فرمان حرآت را وزير امور خ
 مستقر شده بود ، تارستون را ولووقتى وزير مختار آمريكائى در هونول. تا مقدمات آار را فراهم آند 

آن دو با هم نقشه آشيدند و شورش را . آرده بود  پيدا ، مستعد داشت و آماده اقدام بودای آه ماده 
  . ان دادند سازم

 نشست پشت ميزش و آن نامه شوم را به استيونس  ، 1893بعد از ظهر شانزدهم ژانويه 
همه جمله هاى اين نامه ، . آاپيتان گيلبرت ويلتس فرمانده سبيل آلفت آشتى جنگى بوستون نوشت 

مريكائى پراز دروغگوئى هاى ديپلماتيك سنتى اياالت متحده ، و سرشار از انگيزه ها و محرك هاى آ
  . است آه در قرن پيش رو ، مدام به گوش خورده است 

  
به دليل وجود شرايط بحرانى و وخيم در هونولولو آه نتيجه ى عدم شايستگى و ناآارآمدى مجريان قانون 
است ، از شما درخواست مى آنم تفنگداران دريائى و سربازان آشتى تحت فرماندهى خود را براى حفاظت از دفتر 

  .ى اياالت متحده و تامين امنيت جانى و دارائى هاى اتباع آمريكائى ، در ساحل پياده آنيد نمايندگ
  

 تفنگدار دريائى و سرباز آمريكائى در اسكله ى انتهاى 162، ساعت پنج بعد از ظهر آن روز 
ك نيروى نظامى آمريكا ، تشكيل مى شد از ي. هونولولو پياده شدند ی    »Nuuna نووانا  «خيابان 

هر سربازى تفنگى و قطار . گدار دريائى و دو گروهان پياده نظام نگروهان توپخانه ، يك گروهان تف
افراد گروهان توپخانه، تفنگ هاى . فشنگى را آه شصت فشنگ داشت ، به گردن انداخته بود 

  .گاتلينگ و توپى آوچك را به دنبال مى آشيدند 
وقتى به دفترش بر مى گشت ، به . ازان را ديد پياده شدن و حرآت سرب تارستون ، از اسكله

آه نماينده مجلس هم بود و سخت ازملكه دفاع مى شكر يكى از مديران آشت  »ريكارد . ه. و « سمت 
د و تكان مى داد وريكارد خشمگين بود و در حالى آه مشت هايش را در هوا گره آرده ب. آرد رفت 

  : فرياد آشيد 
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   »! آار آار توست ، ها ! لعنت بر تو ! لعنت بر تو تارستون « 
  »؟ چه آارى « 
  »! پياده شدن اين سربازان را مى گويم « 

  : تارستون جواب داد 
يعنى من آنقدر نفوذ دارم آه مى توانم سربازان آمريكائى را .  تو مرا خيلى بزرگ مى آنى  «

ن قدر به من مربوط است آه به پياده شدن سربازان آمريكائى در ساحل ، هما. هدايت آنم ؟ نه جانم 
  » .  آه تو  ،من همان قدر مى دانم اين سربازان به چه آارى آمده اند. تو 

در آن روزهاى . او و استيونس ، تنگاتنگ با هم آار مى آردند . تارستون خيلى فريبنده بود 
 ضرورتى هم .تند در تماس مستمر نبودند و نقشه هاى روز به روزشان را به يكديگر نمى گفژانويه ، 
هيچ يك از آن . هريك مى دانست آه ديگرى چه مى آند و حداآثرحمايت را از او مى آرد . نداشت 

فقط از همكارى آن ها مى توانست چنين نتيجه اى حاصل . دو ، نمى توانستند به تنهائى انقالب آنند 
ديدن قدم رو از ،حرآت بودند مردمى آه آن روز درهاى خانه شان را باز آرده بودند ، يا در . شود 

از ميان بومى . مبهوت شده باشند به شدت  بايد و خشك شان زده بود ، ى شنسربازان در آن خيابان 
ها ، به ندرت آسى پيدا مى شد آه شكل نظامى به سبك غربى را ديده باشد ، و انگشت شمار بودند 

فقط وقتى ديدند اعضاى آميته امنيت با . ند آسانى آه اصال فهميده باشند چرا سربازان به خشكى آمده ا
هيئت دولت . قدم رو سربازان هلهله مى آنند ، متوجه شدند آه خصومتى با پادشاهى در راه است 

براى جلسه اى فوق العاده جمع شدند و ديرى نپائيد آه ساموئل پارآر وزير امور خارجه در نامه اى 
  : تحده در هاوائى نوشت گله آميز به استيونس وزير مختار اياالت م

  
چون شرايط آن گونه نيست آه زمينه ى دخالتى از جانب دولت اياالت متحده باشد ، من و همكارانم با نهايت 

 اضافه مى آنم هر  ،احترام از آن عالى جناب مى پرسيم آه به چه مناسبتى اين اقدام صورت پذيرفته است ؟ ضمنا
آمريكائى ها در اين شهر ضرورى باشد ، با آمال ميل منافع دگى اياالت متحده و اقدامى آه براى حفاظت از دفتر نماين

  . از جانب دولت علياحضرت ملكه به عمل خواهد آمد 
  

 مختار رفته بود بيرون تا ترتيب اردوى سربازان ريزو.  به اين پيام نداد استيونس هيچ پاسخى
اين محل ، جاى مناسبى نبود آه . يون مستقر آرد آمريكائى را بدهد ، آه سرانجام آنان را در تاالر آر

از آن جا بتوان آمريكائى ها را مورد حفاظت قرار داد ، براى آن آه فقط چند نفرشان در آن نزديكى 
اما براى همسايگى با محل استقرار دولت و تنظيم آردن برد توپ ها به سمت آاخ . آار مى آردند 

  .  ، بسيار مساعد بود Iolaniايوالنى 
در حالى آه سربازان مشغول برپاآردن اردوى خود بودند ، آميته امنيت در خانه يكى از 

همه . بود ، جشن و پايكوبى راه انداخته بود » تاسمانى « آه متولد » هنرى واترهوس« اعضايش 
 پياده شدن سربازان آمريكائى ، پيروزى شان را. اعضا مى دانستند آه لحظه پيروزى فرارسيده است 

همه آن چه آه براى تكميل آردن جدول انقالب مورد نياز بود ، براى آنان نزديك . تضمين آرده بود 
  به رسميت شناختن آن دولت  تر شدن زمان اعالم دولت جديد ، و براى استيونس فرارسيدن لحظه ى 

  .  سلب مى آردلكه ، يا طرفداران اوسربازان آمريكائى ، جرئت هر گونه مقاومتى را از مورود . بود 
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. دليل اول ، تصادفى غير عادى بود . مالقات خانه واتر هاوس ، به چند دليل جالب توجه بود 
 و  ،  تارستون وآيل آه منشاء تحريكات بود ، آاستل سلطان شكر–سه تن از مهمترين توطئه گران 

ستند در جلسه شرآت  با هم خودشان را به مريضى زده بودند و نمى توان–وايلدر سلطان آشتى رانى 
دليل دوم ، آه شايد ربطى به دليل اول نداشت ، آن بود آه جمع آنان بايد به امر فوق العاده . آنند 

آن مرد ، . تعيين مردى مى پرداخت آه بايد در دوره ى تاريخى بعد ، بر هاوائى حكم مى راند 
. مز ، و قاضى دادگاه عالى بود نوه ميسيونرهاى مذهبى ، فارغ التحصيل آالج ويليا» سنفرد دول  «

 را  Doleمز را گرفت تا آار تشكيل شرآت ميوه يسال ها بعد ، سنفرد دول دست پسر عمويش ج
  . بدهد آه حامل نام خانوادگى آنان بود 

 آن شب در خانه واتر هاوس نبود و عضو انجمن الحاق هم نبود ، دو شب پيش Doleاگر چه 
وقتى آميته امنيت .  حضور يافته بود و در جريان امر قرار داشت از آن در آميته فرعى تارستون

شروع آرد به انديشه آردن آه چه آسى را بايد بر گزينند تا پس از انقالب هاوائى را اداره آند ، يكى 
به « يكى از شرآت آنندگان در آن مالقات ، بعد ها گفت . را برد   » قاضى محترم  «از ايشان نام 

پس نماينده اى فرستادند تا قاضى .  بيدرنگ همه گروه موافقت آردند   نام او ،محض مطرح شدن
  : اتش مى نويسد رسنفرد دول در خاط. ريش سفيد را با خود بياورد 

  
خانم دول و من در اتاق نشيمن نشسته بوديم آه مردى از طرف آقاى واتر هاوس آمد و پيغام آورد آه آن ها 

 چرا خود تارستون چنين مسئوليتى را  «من گفتم » .  نه  «من گفتم . ليتى را بپذيرم از من مى خواهند چنين مسئو
 به من گفته شد آه او بيمار است و به خاطر آار شبانه روزى آه از آغاز اين ابتكار انجام داده ،  »نمى پذيرد ؟ 

  ...با رفتن به آن جلسه موافقت آردم . بسترى شده است 
.  با ما بود نس وزير مختار اياالت متحده فرستادم آه آيا درست است آه او با ماست؟ پيكى را به خانه استيو

  . مسئوليت را پذيرفتم 
تا چشمم . آشفته بودم. خوابم نمى برد . پس از پايان آار و پذيرش پيشنهاد آنان ، برگشتم خانه آه بخوابم 

  . ن گذشت شب بسيار بدى بر م. گرم مى شد ، فكر آن آار بيدارم مى آرد 
  

تارستون و او ، دقايقى در . صبح زود سه شنبه هفدهم ژانويه ، دول بيمار بسترى را صدا زد 
دول به تارستون گفت آه هنوز تصميم نگرفته است آه رهبرى دولت . مورد آينده هاوائى حرف زدند 

شته بود ، به استيونس با اين حال ، پذيرفت تا نامه اى را آه تارستون نو. جديد را قبول آند ، يا نه 
بعد از ظهر آن روز اعالم موجوديت ، آن نامه ، به استيونس اطالع مى داد آه دولت جديد . برساند 

  .مى آند ، و او بايد آن دولت را بدون فوت وقت به رسميت بشناسد 
پس از آن آه دول از مالقات با اسيتونس برگشت ، مدتى طوالنى تنها نشست و از ايوان خانه 

سرانجام تصميم گرفت آه مسئوليت دولت . اش به نخل ها و اقيانوس گرم آن سوى شان خيره شد 
بعد ها نوشت آه آن منصب را موقعيتى چند ماهه تلقى . موقت جمهورى جديد هاوائى را قبول آند 

  . داده شده بود قبال ، آرده بود ، حال آن آه ترتيب آارها براى الحاق هاوائى به اياالت متحده 
  نامه اى را آه . امى شورش بود نخستين اقدام دول به عنوان بخشى از شورش ، مالقات ح
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وزير مختار اياالت متحده نامه را خواند ، سرش را باال .  داد استيونسرستون به او داده بود ، به تا
  » . الئى پيدا آرده ايد طفكر مى آنم فرصتى « آرد و به دول گفت 

آمريكا به دفتر وآالت اسميت آه توطئه گران در آن گرد آمده بودند ى دول از دفتر نمايندگ
بنا به حس . برايش هلهله آردند . به آن ها گفت آه آماده است تا دولت آينده شان را رهبرى آند . رفت

پس از . ذاتى خصوصيت خود ، پس از آن به محل استقرار دولت رفت و از دادگاه عالى استعفا داد 
  .آناره گيرى ، دريافت آه ديگر هيچ مقامى وجود ندارد آه استعفا نامه اش را تسليم او آندنوشتن نامه 

به . چارلزويلسون رئيس پليس ملكه ، هنوز نمى توانست پايان عمر پادشاهى را قبول آند 
 رسيد آه ىمدتى آوتاه چنين به نظر م. نگهبانان آاخ دستور داد تا خود را براى عمليات آماده آنند 

اعضاى هيئت دولت ، پانصد و پنجاه سرباز و پليس در اختيار داشتند آه . درگيرى واقع خواهد شد 
هيچ يك از آنان ، هرگز فكرش را  .اغلب شان مسلح به تفنگ بودند و چهارده توپخانه آوچك داشتند 

 ها بگويد چه آسى را نداشتند آه به آن. نكرده بودند آه تصميم بگيرند اين نيرو را به جنگ بفرستند
همه . نوميد از منبعى براى مشورت ، جمعى از مفسران خارجى مقيم هونولولو را فراخواندند . آنند 

همه نمايندگان آشورهاى . ونس وزير مختار اياالت متحده آه بهانه آورد بيمار است يرفتند ، جز است
  . خارجى ، در مورد مقاومت نظر منفى دادند 

، يكى از توطئه گران ، » جان گود « . ات خون انقالب ريخته شد آن روز صبح ، تنها قطر
وقتى گارى پر از اسلحه و مهمات او از پيچ آينگ . ساعت ها به گردآورى اسلحه و مهمات پرداخت 

جان گود هفت تيرش را آشيد و . استريت مى گذشت ، يكى از افسران پليس به او فرمان ايست داد 
  . احيه شانه زخمى شد و او به راهش ادامه داد افسر پليس از ن. آتش آرد 

در آوشش هاى آخرين لحظه براى دفع آن واقعه اجتناب ناپذير ، ملكه به همه اعضاى آابينه 
وزير مختار اياالت متحده فقط يكى از وزيران . بيدرنگ به ديدن استيونس بشتابند  اش دستور داد تا

.  هنوز تنها دولت رسمى هاوائى استه او گفت آابينه ملكهرا آه پترسون دادستان آل بود پذيرفت آه ب
 اگر  «خطارى به آاخ برگرداند آه اپترسون را با ، وزيرمختار . حرف او تاثيرى در استيونس نكرد 

نيروهاى ملكه به شورشيان حمله آنند ، يا دستگيرشان آنند ، نيروى نظامى اياالت متحده دخالت 
  »  . خواهد آرد 

، ثابت آرد آه سربازان آمريكائى با هدف تضمين پيروزى ياغيان در ساحل پياده اين اخطار 
فقط مانده بود آه اقدام رسمى . وسرنوشت پادشاهى هاوائى را مهر آرد . شده اند ، نه حفظ صلح 

چيزى از دو بعد از ظهر آن روز نگذشته بود آه ياغى ها به آن اقدام دست هنوز صورت پذيرد و 
اختمان دولت ، آه مقرقدرت سياسى هاوائى بود ، جمع شدند و يكى از آنان ؛ هنرى جلو س. زدند 

در دست . ، قدم پيش گذاشت  آوپر ، آه تازه دو سال بود پا به مجمع الجزاير هاوائى گذاشته بود
در حالى آه .  آن را ديكته آرده بود ىآوپراعالميه اى بود آه تارستون آن روز صبح از بستر بيمار

دود شصت سرباز آمريكائى در آن نزديكى بودند ، آوپر متن اعالميه را براى جمع آوچكى آه در ح
  .آن جا ايستاده بودند ، خواند 
   جمله هاى  » نظام پادشاهى هاوائى ملغى اعالم مى شود   « :  آمده بود در مقدمه جوهر متن 

  تا پيوستن به اياالت متحده آمريكا ؛ اين دولت ، « : بعدى متن ، از تشكيل دولت موقت سخن مى گفتند 
  اعالميه از سنفورد دول به »  . آه برسر آن توافق شده است ، اداره امور را به عهده خواهد داشت 
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بود آه همه عناصر دولت قبلى ، به جز  عنوان رهبر دولت موقت نام برده بود و تاآيد ورزيده 
  . نا ، مى توانند در موقعيت هاى خود باقى بمانند ويلسون ، چهار وزيرآابينه و ملكه لى ليوئوآاال

قرائت متن اعالميه آه به پايان . معدودى تماشاگر آه آن جا ايستاده بودند ، هلهله سردادند 
او را تشكيل مى دادند ، وارد خانه » شوراى اجرائى « رسيد ، سنفورد دول و سه مردى آه اعضاى 

وزيران به جائى . ران آار مى آردند ، فقط چند منشى ديدند در عمارتى آه معموال وزي. دولت شدند 
در اين . در نزديكى پاسگاه پليس رفته بودند و مشغول آماده آردن نامه اى ديگر براى استيونس بودند 

وقتى قادر نبودند . آخرين لحظه ، هنوز اميدوار بودند آه ماموران اعدام ، ناگهان به نجات آنان بروند 
  .  مسلحانه بدهند ، آار ديگرى از دست شان بر نمى آمد فرمان مقاومت

هم اآنون « : وزيران ملكه ، در متنى آه آخرين نامه نگارى رسمى بود ، به استيونس نوشتند 
هيئت دولت . خائنانى آه هويت شان مشخص است ، ساختمان دولت را در هونولولو اشغال آرده اند 

پرسد آه آيا آشور شما جريان موسوم به دولت موقت را به علياحضرت ملكه ، با آمال احترام مى 
رسميت شناخته ؟ در غير اين صورت ، دولت ملكه بنا به اوضاعى آه شرحش رفت ، محترمانه براى 

   ». حفظ صلح و امنيت در آشور ، دست يارى به سوى دولت شما دراز مى آند 
نش در خانه دولت ارد دول و ياردر حالى آه وزيران مشغول نوشتن اين نامه بودند ، سنفو

. مى فرستادند   اعالميه ها را به اين سو و آن سوو ها دست به آار شده بودند و داشتند احكام ، نامه 
بعد ، در حدود ساعت چهار و سى دقيقه ، پيكى آمد با . سربازان آمريكائى ، در محوطه آماده بودند 

آن سند ، بيانيه استيونس بود آه فقط در يكه جمله . د مدرآى آه پيروزى توطئه گران را تائيد مى آر
  : بلند تنظيم شده بود 

  
يك دولت موقت ، به درستى و با رعايت اصول در آاخ دولت پيشين ملكه لى ليوئوآاالنى تشكيل شده و اين 

ر هاوائى مسلط دولت موقت ، ساختمان دولت را به تصرف خود در آورده و بربايگانى ها و خزانه دارى پايتخت جزاي
   .است آه من ، بدينوسيله دولت موقت را به عنوان دولت عجالتا غير رسمى جزايرهاوائى به رسميت مى شناسم 

  
نه ملكه هنوز تسليم شده بود ، نه هيئت وزيران او ، و نه حتى از آنان خواسته شده بود تسليم 

كه آه هنوز مناسبات خوبى با ملكه ساموئل دامون ، يكى از توطئه گران و مشاور پيشين مل. شوند 
فاصله آوتاهى را تا پاسگاه . بخواهد آه تسليم شوند داشت ، تصميم گرفت شخصا برود و از آنان 

آنان . پليس طى آرد و ديد آه اعضاى هيئت دولت ملكه دارند بحث مى آنند آه چه چاره اى بينديشند 
ن توضيح داد آه چه  شاآنده در پاسخ اعتراضصاف وپوست . دقايقى او را به اعتراض احاطه آردند 

به آن ها گفت آه اياالت متحده رژيم جديد را به رسميت . چه معنائى مى دهد افتاده و آن اتفاق اتفاقى 
  . چاره اى جزتسليم ندارد ، شناخته و رژيم پيشين 

 البد دل بايد احساس آرده باشند آه دنيا برسرشان خراب شده است ، ودر آن لحظه ، وزيران 
شان مى خواست واآنشى سخت از خود نشان بدهند ، اما با آن آشتى جنگى آه در لنگرگاه پهلو گرفته 

 سرباز آمريكائى آه در ساحل پياده شده بودند ، مى دانستند آه فرصت را از دست داده 162بود و 
عدها وقايع نويسى نوشت ب. پس قبول آردند آه براى خبر دادن به ملكه ، دامون را همراهى آنند . اند
در آن ديدار ، وزيران و ساير آسانى آه آن جا حضور داشتند ، به ملكه تحميل آردند آه مباحثه و « 
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ملكه آنان را مرخص آرد ، . جدل بى فايده است ، زيرا اراده اياالت متحده بر آن قرار گرفته است 
.  دقت انتخاب آرده بود، به روى آاغذ آوردقلمش را برداشت و بيانيه اى زيرآانه را آه آلماتش را با

متن آن بيانيه تسليم بود ، اما به معنى آناره گيرى نبود ، و روشن مى آرد آه فقط زير فشار آمريكائى 
  . ها تن به آن آار در داده است 

  
 رسما به بدينوسيله، من ، لى ليوئوآاالنى ، آه به لطف خداوند ، بنا به قانون اساسى پادشاهى ، ملكه ام 

و همه اعمالى آه عليه شخص من و دولت قانونى قلمرو پادشاهى هاوائى از جانب مدعيان تشكيل دولت  هرگونه اقدام
  . موقت در اين قلمرو صورت پذيرفته است ، اعتراض مى آنم 

. ل.  ابرقدرت اياالت متحده آمريكا تسليم شده ام آه وزير مختارش جان اين جهت بهو مى گويم آه من به
استيونس ، موجب پياده شدن ارتش اياالت متحده در هونولولو پايتخت هاوائى شد و اعالم آرد آه از دولت موقت 

  . پشتيبانى خواهد آرد 
اآنون ، براى جلوگيرى از هر تصادم و منازعه اى ميان نيروهاى مسلح آه ممكن است به قيمت جان مردم 

 تا زمانى آه دولت اياالت متحده متوجه همراه با اين اعتراض ، و بردم ، تمام شود ، زير فشار نيروئى آه از آن نام
 هاوائى مدعى الجزاير را آه من بنا به قانون اساسى مجمعممقام ، واقعيت شود و با خنثى آردن اعمال نمايندگانش 

   .  از سلطنت آناره گيرى مى آنمآنم به من باز گرداند ،
  

 تا پاسگاه پليس و همه سربازخانه دهيئت وزيرانش دستور داپس از امضاى اين سند ، ملكه به 
رئيس دولت . آميته امنيت ، بدون هيچ حادثه اى آن ها را به تصرف خود در آورد . ها را تسليم آنند 

خود را براى به رسميت شناختن »  قدردانى عميق  «موقت ، نامه اى براى استيونس فرستاد و مراتب 
  .  او آرد فورى دولت خود ، تقديم

  
ود ، پادشاهى هاوائى را  از سى تن بر با گروهى مرآزى آه عده شان آمت ،تارستون

شايد فكر مى آردند آه در هاوائى انقالبى آرده اند ، آه تا جائى آه به نقشه هاى توسعه . برانداخت
بدون نقش . انقالبى براى منافع اياالت متحده : طلبانه اياالت متحده بر مى گشت ، چنين هم بود 

. استيونس و ساير وزراى آمريكائى آه هم فكر او بودند ، ممكن بود هرگز دست به چنان عملى نزنند 
ود ، ممكن بود به جاى حمايت بننمی اگر وزيرى از نوعى ديگر مى بود آه در چنان زنجيره اى 

 اقتصادى شان به در اين صورت ، تشكيالت. نظامى از ياغيان هاوائى، آنان را سرزنش هم مى آرد 
  .خطر مى افتاد 

او را به عنوان وزير . اگر چه استيونس فرمانبرى بى شرم بود ، اما مامورى عادى نبود 
پرزيدنت . مختار هاوائى فرستاده بودند تا طرح الحاق آن جزاير به اياالت متحده را پيش ببرد 

همان . ام اين عمل چه الزاماتى دارد هريسون و وزير امور خارجه اش بلين ، دقيقا مى دانستند آه انج
گونه آه بعدها منتقدان او ادعا آرده اند ، استيونس بدون دستور العمل هاى صريح واشينگتن عمل 

وزير مختار اياالت متحده ، به طور يقين و بخصوص با توجه به اين آه مى دانست ادعاى . آرده بود 
قصه اى بيش نيست ، پا را از اختيارات »  تروراد ايجاخطار عمومى و« آميته امنيت در رابطه با 

با اين حال ، همان عملى را انجام مى داد آه رئيس جمهورى اياالت متحده و . خود فراتر گذاشته بود 
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براى ملغى آردن ، استيونس از قدرت خود و ايشان . وزير امور خارجه اش مى خواستند انجام بدهد 
ن اقدام ، او را به عنوان نخستين آمريكائى آه عمليات براندازى اي. پادشاهى هاوائى استفاده آرد 

  . دولتى خارجى را اداره مى آرد ، در تاريخ شاخص آرد 
  
  
  

  : توضيح مترجم 
که مشتمل بر مقدمه مترجم  و  مقدمه مولف بود ، براى سايت قسمت اول اين کتاب 

با فصل اول کتاب هم که .  است ها و آنانی که پست الکترونيکى شان را دارم ، فرستاده شده

تاکيد مى کنم که هر سايت اينترنتى و رسانه خبرى غير . از نظرتان گذشت ، چنين کردم 

دگى اياالت متحده ، اجازه دارد وابسته به جمهورى اسالمى و توسعه طلبان به سرکر

يورش  درج کند و در هر نقطه اى از جهان ؛ بخصوص ايران تحت ستم و را   »براندازى «

جنايتکاران اسالميست ساخت بريتانيا و اياالت متحده و توسعه طلبان جهانى ، هر کسى 

زير . مجاز به تکثير و پخش مقدمات و فصل هاى اين ترجمه است که از اين پس خواهد آمد 

اين تاکيد نيز چند خط مى کشم که جا دارد براى آگاهى توده ها ، به هر وسيله اى که مى 

رابرت دريفوس و براندازى استيفن کينزر  را به دست مردم  مه بازى شيطان توانيم ، ترج

  . برسانيد 

   فريدون گيالنى –پيروزى با مردمى است که آگاه باشند 
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   مترجممقدمه
  

Overthrow و تقريبا در 2006رده ام ، در سال ترجمه آ» براندازی « آه من آن را  ؛ ، 
و آگاهی بخش  جامعه شناسانه ، در اياالت متحده منتشر شده و مثل آار تحقيقی  » بازی شيطان « پی

خرد جمعی داشته نشتر زدن به  ، نقش حساسی در تعميق آگاهی و )بازی شيطان  (رابرت دريفوس 
  . است 

عه طلبی ها ، جاه طلبی ها ، سلطه جوئی ها ، جنگ آه تحقيقی تاريخی در باب توس استيفن آينزر
 ساختار ،  در قالب  ، 1893از را های آشورگشايانه و دخالت های اقتصادی و سياسی اياالت متحده 
قرن آمريكائی تغيير رژيم ها ، از « شكل و بيانی جذاب تدوين آرده است ، با انتخاب عنوان فرعی 

ل دخالت های نظامی ، اقتصادی و سياسی اياالت متحده را در ، مو به مو مراح» هاوائی تا عراق 
بدون اين وجدان آگاه ، انسان ستمديده امروز . امور ملت های ديگر ، به وجدان آگاه گوشزد می آند 

  . آه سهل است ، اساسا نژاد انسانی و مجموعه جهان رو به انهدام می رود 
  

، اين  مطرح آرده است  نخستين فراز مقدمه اشه خود او در پرسش اصلی آينزر ، همان گونه آ
  » چرا ملت های قوی عليه ملت های ضعيف تر بر می شورند ؟ « است آه 

اين سردبير پيشين سرويس خارجی روزنامه نيويورك تايمز و نويسنده آتاب های ديگری از 
سنده معترض نوي» امی گودمن «  در مصاحبه ای آه ، براندازی دست ، همزمان با انتشار آتاب

ديگری با او انجام داده بوده ، و به همين قلم به فارسی ترجمه شده بوده است ، تاآيد می ورزد آه 
مردم آمريكا و ساير ملت های جهان ، بايد بدانند آه جنايت ها و توطئه های جهانی اياالت متحده ، 

 تازگی ندارد و به صد و در مكزيك ،قرن نوزدهم اياالت متحده حتی شصت سال پس از تاخت و تاز 
  .  بر می گردد )، تا تاريخ پايان يافتن آتاب براندازی( چهارده سال پيش 
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  نيز نمونه هائی ...ونمونه های هاوائی ، آوبا ، پورتوريكو ، فيليپين ، نيكاراگوئه ، هندوراس 
يخ اياالت متحده باعث شرمساری تار،   و يكمی نخستين قرن بيست م و دههبيستدر دهه ی پايانی قرن 

شده بوده ، جنگ جهانی اول رخ ناين ، تازه زمانی است آه هنوز نفتی در خاور ميانه آشف . شده اند 
 در مجموعه ی اين وقايع ، دست توسعه طلب هنوزو، شده بوده نداده بوده ، جنگ جهانی دوم واقع ن

شده ن و ساير نقاط جهان دراز اياالت متحده به سوی خاورميانه و آسيای ميانه و آسيای جنوب شرقی
در بستر و نتيجه . بوده تا شرآت های آمريكائی دچار مشكالت توليد مازاد بر مصرف داخلی شوند 
ی بازهم جديدتر و  جنگ های اول و دوم جهانی ، اياالت متحده مناسبات سلطه جويانه و زورگويانه

، درست مثل آخرين دهه ی قرن گسترده تری را به ملت های جهان تحميل آرد و نامش را هم 
اين ، درست همان . آردن ساير ملل ، و تعميم دموآراسی گذاشت !  نوزدهم ، آوشش برای متمدن 

ميراث استعمارگران اروپائی است آه در دهه اول قرن بيست و يكم نيز ، پس از پيمودن مراحل 
  . ت تجربی خود ، دست افزار اياالت متحده در دست اندازی های جديد اس

  
توسعه طلبی های اياالت متحده ، اول از قاره آمريكا شروع شد ، بعد به اطراف و اآناف دو 

تئودور روزولت در » ناوگان سپيد « اقيانوس آتالنتيك و آرام آشيد و به سرعت ، با مانور جهانی 
  .  ، آره زمين را هدف گرفت 1907سال 

ظامی اياالت متحده به آوبا و پورتوريكو در آه مربوط به تجاوز ن» براندازی « در فصل دوم 
 آه زورمندان آمريكای 1840دهه آخر قرن نوزدهم می شود ، نويسنده تاآيد می ورزد در سال های 

نخستين خيز امپراتوری را برداشتند و در جريان خونين آن نيمی از مكزيك را تصرف « شمالی 
ت متحده ، تصرف همه سرزمين های محدود به آردند ، خيلی ها باورشان شده بود آه تقدير اياال

اما . آانادا ، خليج مكزيك ، اقيانوس آرام وآتالنتيك ، و سكنی دادن مردمش در آن سرزمين هاست 
،   تا به فجايع افغانستان و عراق و ايجاد پايگاه » جلوتر رفتن از آن ، نظر و فكری آامال تازه بود 

 نقطه جهان بينجامد و 126 ، در – CNNرستنده آمريكائی  به قول ف–های نظامی اياالت متحده 
  به قول بسياری از –  اگر اصال در چنين شرايط هولناآی وجود داشته باشد –تمدن جهان را 

بديهی است آه ساختن فرقه های مذهبی ، . نويسندگان معترض جهان ، در معرض انهدام قرار دهد 
     و سياستمداران مستعد هر منطقه و خطه و آشوریانراستفاده ابزاری از مذهب و خريدن روشنفك

، به موازات نفوذ در ارتش ها و اقوام و ) مثل ايران در دهه های گذشته و زمان ترجمه اين آتاب  (
 و خريدن آنان به قيمت های ؛) بازهم مثل نمونه ی سابقه دار ايران ( عشاير و اراذل و اوباش 

قشه های معماران سياسی اياالت متحده و بريتانيا و هم پيمانان ، آمك شايانی در اجرای نارزان
  . اروپائی شان ؛ بخصوص آلمان و فرانسه ، آرده است 

نقش مشتی نويسنده و روشنفكر خيالی ، مثل همگنان آنان آه در طراحی تجاور نظامی به 
 يا آسانی با اين عنوان ،) مثال احمد چلبی ( افغانستان و عراق اثر خاص و افشا شده خود را داشتند 

آارشناس ، دآتر، مهندس ، پروفسور ، نويسنده ، شاعر ، تحليل گر سياسی ، روزنامه نگار ( ها 
آه درزمان ترجمه اين آتاب مشخصا از طريق صدای آمريكا به عنوان شاخص ترين ابزار ...) و

پوشش مخالفت با شرايط تبليغاتی سی آی ا ، خط و سياست اياالت متحده را توجيه می آنند و در 
ظالمانه ی حاآم برايران ، به عوامفريبی مشغول اند ،  يا به عنوان سازمان و حزب ، به جای هدف 
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 ساخت بريتانيا و اياالت متحده ی حاآم  بر مردم یگرفتن هر دو دشمن مردم ؛  يعنی اسالميست ها
سرآردگی اياالت متحده و بريتانيا ، فقط  امپرياليسم جهانی به ايران ، و توسعه طلبی های وحشيانه ی 

يك طرف را با توهم  آسب قدرت سياسی می زنند و طرف ديگر ، يعنی اياالت متحده را ، با دريافت 
دستمزد و مذاآرات پشت پرده توجيه می آنند ، يا دست آم از نظر دور می دارند ، در چرخش 

  . يچ نيازی به ذره بين ندارد جهانی برای پايه گذاری امپراتوری اياالت متحده ، ه
نويسنده در فصل دوم آتاب ، استدالل می آند آه نويسندگان و روشنفكران خيالی از اين دست ، 

 فردريك جكسون  «آينزر در اين فصل از نمونه ای به نام . نقش محرك های اصلی را داشته اند 
  :  نام می برد  »ترنر

ستين عمليات براندازی را در هاوائی انجام داد ، يكی  آه اياالت متحده نخ1893در سال ... « 
از آنان به نام فردريك جكسون ترنر ، رساله ای چنان تحريك آميز نوشت آه تا آن زمان هيچ يك از 

جكسون ترنر به عنوان نقطه عزيمت رساله خود ، به آمار ملی سال . مورخان آمريكائی ننوشته بودند 
ترنر اعالم آرد . ديگر مرزی در اياالت متحده وجود ندارد : ه بود  اشاره آرد آه در آن آمد1890

و با اين نتيجه گيری ، آشور را در مقابل انتخابی . نخستين دوره از تاريخ آمريكا به پايان رسيد : آه 
در اين انتخاب ، يا آمريكا بايد به ابعاد موجودش بسنده می آرد ؛ آه البته چنين . جامد قرار داد 

  » ... هرگز حاصل نشده بود ، يا آن سوی آمريكای شمالی دنبال مرزهای تازه ای می گشت رضايتی
نزديك به سه قرن ، واقعيت حاآم بر زندگی :   آينزر با اشاره به اين نقل قول در همان فصل آه 

آمريكائی توسعه طلبی بوده است ، و با اسكان گزيدن در ساحل اقيانوس آرام و تصرف سرزمين های 
دريا نورد فيلسوفی به نام »  تاثير قدرت دريائی بر تاريخ « زاد ، اين تحرك متوقف نشد ، به آتاب آ

مدير ناوگان جنگی جوان اياالت متحده اشاره می آند و به نقل قول از او می »  آلفرد تيلر ماهان  «
  : پردازد آه 

بی به منابع طبيعی آشورهای هيچ ملتی ، بدون سلطه آافی و وسيع بربازارها ، و دست يا... « 
ميراث خواری تاريخ خونين استعمار اروپا ، در همين نزديك به »   ديگر ، به عظمت نرسيده است 

  . بيست آلمه موج می زند 
از اين نظريه دفاع می آند آه يك ملت بايد از « ، ! نويسنده می گويد آاپيتان تيلرماهان فيلسوف 

خوردار باشد تا بتواند از ناوگان های تجاری خود حفاظت آند و چنان نيروی دريائی قدرتمندی بر
  . شايندگآشورهای نا فرمان را مجبور آند آه دروازه های خود را به روی تجارت و سرمايه گذاری ب
فرستنده ! هم اآنون آه اين آتاب را به فارسی برای شما بر می گردانم ، تحليل گران سياسی 

آمريكا ، برمبنای دفاع از همين نظريه ، سنگ را می بندند و سگ را رسمی سی آی ا به نام صدای 
پاسدار دموآراسی « و موهبت های اياالت متحده را آه » اخالق عالی آمريكائی « آزاد می گذارند تا 

است ، به خورد شنوندگان به ستوه آمده شان بدهند و رهبران بعضی سازمان » !و عدالت اجتماعی 
 سودای آسب ه ب ؛ سوی بام افتاده اند ، تبليغ می آنند آه چون خود با اياالت متحدههای سنتی آه از آن

   !معامله آرده اند ، اگر جنگی در بگيرد به نفع مردم ايران خواهد بود ، قدرت سياسی 
  

فجايع زندان های ابوقريب و گوانتانامو و جناياتی آه در نخستين دهه قرن بيست و يكم سربازان 
ر فيليپين و آلمبيا و عراق و افغانستان انجام می دهند ، ريشه ای به طول و عرض تاريخ آمريكائی د
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 در زندان 2004بدتر از آنچه در سال . دارد آه استيفن آينزر نقطه های رابطه را می شكافد 
ابوقريب رخ داد ، و هم اآنون در گوانتانامو و ساير زندان های مخفی اياالت متحده درعراق و 

اروپائی درحال انجام است ، بر می گردد به سال !! ستان و فيليپين و آشورهای پيشرفته ی افغان
در اين تحقيق جامع ، بر ما معلوم می شود آه .  و نيمه دوم قرن نوزدهم و تمامی قرن بيستم 1901

 و فقط وسايل تغيير آرده اند. نه تنها مضمون همان مضمون است ، بلكه شكل هم تغيير نكرده است 
  . اجير تر شده اند و روشنفكران شناور رسانه های اصلی خبر 

 آه سانسور 1901آينزر می گويد سال ها پس از جنايات اياالت متحده در فيليپين ، تازه در سال 
تقريبا برداشته شد ، آمريكائی ها فهميدند آه دولت و ارتش آن ها چه جناياتی در حق مردم فيليپين 

  :  می نويسد 1901در سال » فيالدلفيا لجر « زر از قول خبرنگار نشريه آين . مرتكب شده اند
سربازان آمريكائی ، در نهايت قساوت و سنگدلی ، مردان ، زنان ، آودآان ، زندانيان ، ... « 
از بچه های ده ساله بگيريد تا سنين باالتر را ، چنان قتل عام آردند آه تو گوئی می ... اسرا و 

... سربازان ما ، آب نمك به مردان فيليپينی تنقيه می آردند ... ان را براندازند خواهند نسل انس
زندانيان تسليم شده را روی پل به رگبار مسلسل می بستند و از باال پرت شان می آردند به رودخانه 

  » . تا سايرين جسد غربال شده شان را ببينند و درس عبرت بگيرند 
ی خوانيد آه در آخرين دهه ی قرن نوزدهم ، فرماندهان نظامی در همين فصل از براندازی ، م

را آه بسيار قطور و تو خالی است ، به حلق فيليپينی ها »  يا همان نی هندی « ان رآمريكائی ، خيز
بعد، . فرو می آردند و از آن سری آه بيرون می ماند ، آنقدر آب لجن می ريختند تا شكم شان باد آند 

 مى پريدند روی شكم های باد آرده آنان تا اسيران آب لجن را از همان لوله بيرون سربازان آمريكائی
ای معروف به بدهند و دو باره و دوباره تا اسير زير چنين شكنجه ای آه در آمريكا به طنز و طعنه 

  . شده بود ، جان بسپارد » آب درمانی «
آن وقت . ی را به جهان صادر آند اياالت متحده ، صد واندی سال است آه می خواهد چنين تمدن

مشتی آدمك آه حاضرند نان شان را در هرچيزی بزنند و بخورند ، نه آن همه سابقه را می ببينند ، نه 
و بدون . روز افغانستان و عراق و فيليپين و آلمبيا وساير نقاط تحت سلطه اياالت متحده  را ه امروز

  .  وغ می گويند تا برا ی چنين تمدنی مشتری جلب آنند هيچ آذرمی  به صورت شما نگاه می آنند و در
  

بنا به جزئياتی آه آينزر مورد موشكافی قرار می دهد ، اياالت متحده آه شاگرد خلف سياست 
دانشگاه جنگ فارغ التحصيل و های بريتانيا ، دوره ديده ی تجربه های افسران اس اس ادولف هيتلر ، 

 و بازوی نظامی MI6ما هنوز و همچنان از ساآنان حياط خلوت  ا؛های استعماری اروپاست 
 انگليسی است ، به قول –استعمارگر پير و سازنده فرقه های مذهبی و جريان های سياسی آمريكائی 

وه ها و روش های جديد ، ي منتها با ش؛رابرت دريفوس در آخرين جمله آتاب بازی شيطان ، همچنان 
 ستون های عمال پوشالی و استحكامسر جهان برای حفظ و توسعه به بازی شيطانی خود در سرا

  . امپراتوری جهانی خود ادامه می دهد 
  

و با  آه به هر حال  - » بازی شيطان « را ؛ به خالف » براندازی « دلم می خواست ترجمه 
 بعد فصل  به پايان ببرم و–اآنون آتابی شده است در دوجلد  ترجمه اشهر مشكلی آه در پيش بوده ، 
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به فصل در اختيار سايت های آگاهی بخش بگذارم ، اما بازی های سياسی آنونی آه نمی خواهد 
 ببرند و یی حاآم پابگذارد مردم ايران به استقالل اراده خود برای خالصی از شر اسالميست ه

و آلمانی ها و ، دست افزار آمريكائی ها و انگليسی ها  روزههمين امروزل دوره قاجار تا ث م؛همچنان 
د ، دوباره مرا بر آن داشت تا اين آتاب را هم ، منتها اين بار فصل به نفرانسوی ها و روس ها باش

 مثل –می آه بعضی ها ، و رسانه های دولتی هتو. فصل ، برای سايت های اگاهی بخش بفرستم 
ا نسبت به نادرست ايجاد می آنند ، بدون آگاهی م» اخالق عالی امريكائی «  از –صدای آمريكا 

ونه آه می توانيد و با هر امكانی آه هر گ. بودن اين تبليغات آمريكائی و انگليسی ، برطرف نمی شود 
استيفن آينزر را به » براندازی  «رابرت دريفوس و فصل های » بازی شيطان « در اختيار داريد ، 

 مردم بايد بدانند چه .ی آه می توانيد هر گونه و بر هر وسيله اتاآيد می آنم ،  . دست مردم برسانيد 
آسانی و با چه هويت هائی ، سعی می آنند در مسير مطالبات و مبارزات شان به سود خود اثر 

حاال ، چه اين آسان جيره خواران خارجی باشند ، يا ستمگران داخلی و امپرياليست هائی . بگذارند 
و جملگی در عوام فريبی و بستن راه . انديشندآه جز به توسعه منافع خود به هر وسيله ای ، نمی 

اصرار ورزيدن بر اين واقعيت ضروری است آه توده . آگاهی و اطالعات بر مردم ، چيره دست اند 
ها همواره چوب بی خبری را می خورند آه نخبه نمايان ايشان و ابزارهای امپرياليستی ، در حرآات 

  . ی می آنند شان اثر می گذارند و نقش قيم آنان را باز
  

مرد ضد ارتجاع و ضد امپرياليست محمد حسيبی شد آه ، » بازی شيطان « بانی ترجمه آتاب 
استاد بزرگواری است آه مدت ها    ، براندازی  ه داده بوده است نامش را ببرم ، اما بانی ترجمه زاجا

، اما از ته دل به ز او نام ببرم و اجازه ندارم ا پيش متن انگليسی آن را از اياالت متحده برايم فرستاده 
او درود می فرستم آه از مواهب روزگار برای چنين مردان و زنانی چشم پوشيده و دغدغه اش جز 

 و ، باز هم پشت گرمی ها وتشويق های محمد حسيبی و همسرم . استقالل و آزادی و برابری نيست 
  . ادامه اين آار صيقل می دهد مريم است آه در آنار شما مردم آگاه ، اراده ام را برای 

  
 را در رشد آگاهی شاند وظيفه ن آه می خواه هائی  ؛ به عنوان انساناحرف آخرآن آه م

 سرمايه داریبريتانيا و م ، اين اياالت متحده و ينيستو بريتانيا آمريكا مردم د ، ضد ناجتماعی انجام ده
مان را بزنيم و فرياد » حرف « واهيم  جهانی است آه ضد من و مائی است آه می خعنان گسيخته 

ما مردم بايد حكومت های جابری مثل جمهوری اسالمی را براندازيم ، دست خارجی   : بكشيم آه 
  .! های چپاولگر آوتاه 

  
 اصرار بورزم آه جز سايت های مرتبط با جمهوری اسالمی و محافل اجازه بدهيد بر اين تاآيد

شريه اينترنتی ، بدون هيچ قيد و شرطی ، مجاز است ترجمه آتاب   هر سايت و هر ن امپرياليستی ،
انتشار هر فصل از اين آتاب . براندازی را آه فصل به فصل خواهد آمد ، در اختيار مردم بگذارد 

  . نيز ، در هرجای جهان ، به وسيله انسان های ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم ، آامال آزاد است 
  
  2008اول ژانويه 
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   مولفمقدمه

  
  زمان حال و زمان گذشته 

  شايد هر دو در زمان آينده حاضر باشند 

  و زمان آينده زمان گذشته را شامل باشد 

  اليوت . س. ت    

  
  

   خواهد ايدئولوژىىچرا ملتى قوى به ملتى ضعيف تر حمله مى آند ؟ معموال به اين جهت آه م
جا به جائى هر .  منابع ارزشمند را به چنگ آورد خود را تحميل آند ، به قدرت خود بيفزايد ، يا مهار

و تغييراتى در استفاده از اين ترآيب در توسعه طلبى هاى جهانى قرن گذشته و ، يك از اين سه عامل 
اين آتاب ، مستقيم ترين شكل دخالت هاى . ده است بو اياالت متحده انگيزهزمانى پيشتر از آن ، 

  .  براندازى دولت هاى خارجى باشد ، مورد بررسى قرار مى دهد اياالت متحده در امور جهان را آه
واقعه اى جدا ،  ، در روند توسعه طلبى هاى اياالت متحده 2003اشغال نظامى عراق در سال 

بود آه در )  م –تا تاريخ تدوين آتاب (  ساله 110اين تجاوز ، اوج دوره اى . از وقايع ديگر نبود 
ارده دولت را آه به داليل گوناگون ايدئولوژيك ، سياسى و اقتصادى آن ها چهآمريكائى ها ، خالل آن 
در عراق تا » تغيير رژيم « مثل هريك از اين عمليات براندازى ، . برانداختند   نداشتند ،شرا خو
با اين حال اما ، اآنون روشن شده است آه .  به نظر آار آمد مى رسيد – مدت آوتاهى البته –مدتى 

ساير آودتا . ى نشده بوده است عمليات نظامى عليه عراق ، نتايج هولناآى در پى داشته آه پيش بين
،  ز آنان مى ترسيده، انقالب ها و تجاوز هاى نظامى اياالت متحده براى براندازى دولت هائى آه اها

  . ها اعتماد نداشته نيز ، نتيجه مشابهى داشته است يا به آن 
  

. اياالت متحده از ابزارهاى گوناگونى استفاده مى آند تا آشورها را تشويق به فرمانبردارى آند 
به شگرد احترام هاى متقابل قديمى در ديپلماسى تكيه مى آند ، به دولت ها ، در بسيارى از موارد 

پيشنهادهاى تشويقى مى دهد ، يا آن دولت هائى را آه زير بار نروند ، براى حمايت از عاليق آمريكا 
بعضى اوقات از دولت هاى دوست عليه خشم و خيزش . بيهى مى آند نتهديد به انتقام گيرى واقدامات ت

در چندين آشور ، به آرامى از آودتاها و انقالب هائى آه به وسيله . هاى اجتماعى دفاع مى آند 
و بسترجنگ هاى جهانى ، آمك دوبار ، در زمينه . دهى شده بوده ، حمايت آرده است ديگران سازمان

  . و نظم و قانونى تازه به جايش بنشيند   ،آرد تا نظم و قانون قديمى برچيده شود 
. ، نيست ه است  هاى آمريكائى آه جهان امروزى را شكل دادوشاين آتاب در باره هيچ يك از ر

اياالت متحده ، مواردى آه در جريان آن ها   : روانه ترين موارد است د تنتمرآز آتاب فقط بر
، هيچ ملتى در تاريخ مدرن جهان . رهبران خارجى را از مسند قدرت سياسى به زير آشيده است 

، اصله اى دور از سواحلش داشته انددر آشورهائى آه ف، در چنين ابعادى پى در پى ، چنين عملى را 
   . انجام نداده است 
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اين وقايع ، . ، به طرز خيره آننده اى هيجان انگيز است » تغيير رژيم « داستان هاى عمليات 
سرشارند از ميهن پرستان ، اراذل ، انگيزه هاى باال و بدگمانى هاى اندك ، شجاعت هاى بى نهايت و 

ذارد ، اما فراسوى اين وقايع را در آنار هم مى گ اين آتاب ، براى نخستين بار .خيانت هاى بى ترحم 
ها ن آن با تامل در پيوند اين عمليات ، به جاى نگاه آرد. بيان ساده ى حوادث را جست و جو مى آند 

اين آتاب عمليات . آتاب سعى مى آند به قصد مشترك آن ها پى ببرد  ، طمرتببه مثابه وقايعى نا
سئوال . اين مورد پاسخ بدهد براندازى را مطرح مى آند و بر آن است تا به دو پرسش اساسى در 

اول آن است آه چرا اياالت متحده دست به انجام اين عمليات زده است ؟ پرسش دوم اين است آه 
  نتايج دراز مدت آن ها چه بوده است ؟ 

  
ترسيم فهرستى از دولت هائى آه اياالت متحده آن ها را برانداخته است ، به آن سادگى آه به 

در آن ها ن آتاب تنها مواردى را مورد بررسى قرار مى دهد آه آمريكائى اي. نيست ، نظر مى رسد 
. براى نمونه ، شيلى در اين فهرست قرار مى گيرد . ها براى برانداختن رژيمى نقش قطعى داشته اند 

 ره بردند ، نقش آمريكائى در آن تاثير قطعى و نهائى 1973زيرا اگر چه عوامل مختلفى به آودتاى 
 در ونزى ، برزيل و آنگو در اين فهرست قرار نمى گيرند ، چون ماموران آمريكائىاند. داشت 

هم چون اين مكزيك ، . نقش دستيارى داشته اند ،  1960 سال هاى سقوط دولت هاى آن ها در خالل
در اين سياهه منظور نشده اند ، چون آشورهائى بوده اند آه اياالت ، يا جمهورى دومينيك ، هائيتى 
  .  به آنان تجاوز نظامى آرد ، اما رهبرانش را ساقط نكرد متحده

  
   پادشاهى  با سرنگونى  1893در سال  ، ها قرن تغيير پى در پى رژيم ها به وسيله آمريكائى 

اين ، عملى تجربى ، حرآتى زشت و يك تراژدى فرهنگى بود آه مثل اپرائى آميك . آغاز شد  هاوائى
اوائى عملياتى نظامى نبود ، اما احتماال بدون پياده شدن سربازان سرنگونى شاه ه. به صحنه رفت 

 متحده با اين عمليات موافقت رئيس جمهورى اياالت. آمريكائى در ساحل هاوائى ، موفق نمى شد 
. ، اما بال فاصله پس از وقوع ، رئيس جمهورى ديگرى به آاخ سفيد رفت و آن را تقبيح آرد آرد

  يا نه ؟ ، فكر درستى است ، بودند آه آيا برانداختن رژيم آشورى ديگر  شده آمريكائى ها دچار تناقض
براندازى ملكه هاوائى ، بحثى سياسى را آه نيم قرن پيش از آن در جريان جنگ مكزيك شعله ور 

آن بحث آه در جوهر خود نقش اياالت متحده در جهان را مورد سئوال . شده بود ، دوباره زنده آرد 
به صورت ، ى اين بحث از اشغال عراق ، دامنه پس .  ، تا امروز ادامه يافته است قرار مى دهد

  . را پر آرده است مطبوعات صفحات اول ، انفجارى 
نقطه ى اثبات آن در جنگ .  هاوائى نهفته نبود1893س انقالب تجسم اصيل قدرت آمريكا ، در پ

در واقع دو  اين برخورد ، . ه وقوع پيوست  بنآمريكا عليه اسپانيا متبلور شد آه پنج سال پس از آ
،  جنگ بود آه در جنگ اول اياالت متحده به آمك ميهن پرستان رفت تا عليه استعمار اسپانيا بجنگند 

و در جنگ دوم آه ميهن پرستان پيروز شده بودند ، آنان را زير فشار گذاشت تا بدانند ملت شان آه به 
  . بايد تحت الحمايه آمريكائى ها مى شد ، دن طعم استقالل تازگى آزاد شده بود ، به جاى چشي

از اين آشمكش ها ، انديشه ى تندرو جديد آمريكا از آار در آمد آه از نظر جهانى بسيار جاه 
داشت در هر جاى پنآغاز عصرى بود آه اياالت متحده مى ، نتيجه . طلبانه تر از عقايد پيشين بود 
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نه فقط به صورت نفوذ و زورگوئى به دولت هاى خارجى ، بلكه در جهان حق دخالت دارد ؛ آن هم 
  . عين حال با براندازى آنان 

  
 بر اسپانيا شوريدند ، روساى جمهورى اياالت متحده 1898در هاوائى و آشورهائى آه در سال 

، اگر چه در آن موارد . سياست جديد مداخله جويانه ى خود را آزمايش آردند و توسعه دادند 
نخستين بارى آه . ريكائى ها نسبت به نتايجى آه ديگران ايجاد آرده بودند ، واآنش نشان مى دادند آم

 1909 را براندازد ، سال آشوری ديگرسر خود تصميم گرفت رهبراياالت متحده ، رئيس جمهورى 
   »زاليا خوزه سانتوز«  دستور براندازى رئيس جمهورى نيكاراگوئه   »ويليام هوارد تافت« بود آه 

و ، مدعی شد آه آن عمليات را برای حفظ امنيت ى ئاين رئيس جمهورى آمريكا. را صادر آرد 
درست همان ادعائی آه جرج بوش در دهه اول قرن ( . پيشرفت اصول دموآراتيك انجام مى دهد 

 حق شرآت هدف واقعى او دفاع از  . ) م –بيست و يكم در رابطه با انهدام افغانستان و عراق می آند 
به معنى وسيع تر ، رئيس . هاى آمريكائى بود تا هر گونه مى خواهند در نيكاراگوئه عمل آنند 

 ، اش به آشورهاى خارجى ثبات مورد عالقه ندن اباورجمهورى اياالت متحده از حق اين آشور براى 
  . دفاع مى آرد

  قرن  قرن بيستم و آغازخاللدر . را بدعت گذارى آرد تازه اين روش و تعريف از آن ، الگوئى 
 از نيروى نظامى و سرويس هاى مخفى خود براى براندازى آراتبيست و يكم ، اياالت متحده به 

در هر تجاوزى ، . استفاده آرد ، شانه خالى مى آردند ها  آمريكائى منافعدولت هائى آه از حفظ 
حال آن آه در همه . اند شو آزادى پوبه دخالت نظامى خود لباس لفظى امنيت ملى دولت اياالت متحده 

  و بخصوص ايجاد حق و دفاع از حق آمريكائى ها براى ، موارد ، اساسا داليل اقتصادى مطرح بودند 
  .  در سراسر جهان عمده بود ديگر هيچ گونه دخالتى از جانب آشورهاى عاری از تجارت 
  

يكى از عميق ترين . دادند نيروهاى غول آسا ، در خالل قرن بيستم به جهان شكل ديگرى 
شاخص هاى اين تغيير شكل ، پديد آمدن شرآت هاى چند مليتى و استقرار مراآز عمده ى داد و 

از آن سوى درياها تامين مى ستدهاى تجارى در آشورى خاص بود آه بيشترين در آمد شان را 
بوهى انباشتند و نفوذ اين شرآت ها و آسانى آه آن ها را اداره مى آردند ، ثروت هاى ان. آردند

جنبش هاى مدنى ، اتحاديه هاى اصناف و احزاب سياسى پديد آمدند تا . سياسى وسيعى به هم زدند 
آه تحت   حتى نتوانستند به هرم قدرتى هاده ، اين نهادحتعادل آن ها را بهم بزنند ، اما در اياالت مت

در افكار عمومى مظهر و آمال خود را ت ها آشر. نزديك شوند ، سلطه ى اين شرآت ها بود 
آزادى تجارت ، آار سخت و موقعيت هاى فردى تبليغ مى آردند و در عين حال ، دوستان و مطلوب 

  . حاميان خود را در موقعيت هاى آليدى واشينگتن مى گماشتند 
با چرخشى ناگهانى در تاريخ ، اياالت متحده تبديل به قدرتى بزرگ شد و همزمان با آن ، شرآت 

اين شرآت ها ، چنان رشد . اى چند مليتى به صورت نيروى قطعى در تجارت جهانى در مى آمدند ه
آردند آه از دولت انتظار داشتند از طرف آنان در خارج عمل آند و حتى دولت هائى را آه با آن ها 

ترين راهكار روساى جمهورى پى در پى اياالت متحده ، پذيرفتند آه اين به. آنار نمى آيند ، براندازد 
  .  آمريكا است منافعدفاع از 
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 را ديگردفاع از قدرت شرآت ها ، تنها دليلى است آه اياالت متحده به خاطر آن دولت هاى 
، قبايل و ملت هاى قوى به آن ها آه ضعيف بوده اند ، حمله آرده  از آغازتاريخ . سرنگون مى آند 

 را ى خواهند سهم بيشترى از آن چه وجود دارد اساسى ترين علت اين حمله ها آن است آه م. اند 
 تصاحب ىدر دنياى مدرن ، شرآت ها نهادهائى هستند آه آشورها از آن ها برا. مال خود آنند 

اين شرآت ها ، پيشقراول و مظهر قدرت آمريكائى شدند و مخالفت با آن ها ، . ثروت استفاده مى آنند 
 را آه جرئت اين ديگرقتى آمريكائى ها رهبر آشورى و. مترادف شد با ضديت با اياالت متحده 

نافع خود در آن آشور نمى خود راه مى دهد عزل مى آنند ، تنها به حفظ مذهن مخالفت را به 
  . پيامى هم به آشورهاى ديگر مى فرستند ، كه به اين وسيله ل، بپردازند
  

روزهاى جاه طلبى نفوذى آه قدرت اقتصادى بر سياست خارجى آمريكا مى گذارد ، از 
آشتكاران جاه طلب به اين نتيجه رسيده . آشتكاران شكر در هاوائى ، به صورت فاحشى رشد مى آند 

بودند آه اگرجزايرشان را به اياالت متحده ملحق آنند ، قادر خواهند بود شكرشان را بدون ماليات بر 
  . به بازارهاى سرزمين اصلى بفرستند، واردات 

ستم ، غول هاى صنعت و مدافعان آن ها ، گامى فراتر از نفوذ برسياستمداران با پيشرفت قرن بي
و با آامل ترين شكل مى توانست تجسم ترآيب سياست آه چهره اى . برداشتند و خود سياستمدار شدند 

 اقتصادى باشد ، جان فوستر دالس بود آه يك دهه براى بعضى از شرآت هاى قدرتمند جهان منافع
اين جان فوستردالس بود آه دستور .  و بعد وزير امور خارجه اياالت متحده شده بود آار آرده بود

ه  شاه به قدرت به آمك نمايندنعليه دولت ملى دآتر محمد مصدق ، براى بازگرداند ( 1953آودتاى 
و   ،عده اى چاقوآش ، روح اهللا موسوى خمينى ، دستيارش والقاسم آاشانى باخوان المسلمين آيت اهللا ا
را صادر آرد آه عمدتا به قصد امن آردن خاور ميانه براى شرآت  )  م– سپهبد فضل اهللا زاهدى

دالس دستور آودتاى ديگرى را در گواتماال صادر آرد آه در آن دولتى . هاى نفتى صورت پذيرفت 
به جدال   ،آمريكائى و در جهت استرداد منافع ملى گواتماال   »فروت  يوناتيد  «ملى با قدرت شرآت 

  . برخاسته بود 
خواندن ارتش و ابا نظم دادن به آن همه حمايت اجتماعى و سياسى ، شرآت هاى آمريكائى فر

آه  آشورهائى دررا براى دفاع از امتياز ها و منافع خود ) سى آى ا ( سازمان اطالعات مرآزى 
 اين شرآت ها و روساى اگر . دسان يافتنآ آن ها مشكالت و دردسر درست مى آردند ، نستبا ىبرا

در ميان مى گذاشتند ، آمريكا جمهورى آه با آن ها همكارى داشتند ، رك و راست مسائل را با مردم 
آنان مى خواهند . آمريكائى ها همواره ايده آليست بوده اند .  دست به چنين اقداماتى بزنند دنمى توانستن

آارى بزند و اگر دليل واقعى تجاوزهاى دولت آشورشان در راستاى انگيزه هاى بدون آاليش دست به 
گفته بودند ديگر آه به آن ها  ، از حمايت هر گونه دخالت در امور آشورهاى هاشان را مى دانستند

همواره روساى جمهورى اياالت متحده ، . باز مى زدند  ، سراست دفاع از حقوق مردم آمريكا دليلش 
ت به حداقل اعتراض به دخالت هاشان در امور آشورهاى دو استراتژى را براى اطمينان يافتن نسب

ولت هاى آشورهای ديگر را پنهان گاهى داليل واقعى براندازى د.  مورد استفاده قرار داده اند ، ديگر
امنيت آمريكا و آزاد آردن ملت هائى برای حفظ ، و اصرار ورزيده اند آه عمليات را فقط آرده اند 

  در مواقع ديگر ، بكلى انكار آرده اند آه اياالت .  برده اند انجام داده اند آه از فقدان آزادى رنج مى
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  . ر عمليات براندازى نقش داشته استمتحده د
  

. تاريخ براندازى دولت هاى خارجى به وسيله اياالت متحده را مى توان به سه بخش تقسيم آرد 
، اياالت متحده آم و بيش به در اين بخش . در بخش اول مرحله ى جهان گشائى مطرح مى شود 

هيج يك از آسانى آه پادشاهى هاوائى را .  مى پردازد ديگرصورت آشكار به عزل دولت هاى 
 آمريكا در –جنگ اسپانيا . كوشيدند تا دست داشتن خود در آن اقدام را انكار آنند نآردند ، ون گواژ

ا عملياتى را آه براى براندازى دولت دقيق  » تافت  « پرزيدنت و منظر آامل جهان صورت پذيرفت ، 
 را  »تغيير رژيم « آسانى آه اين دو عمليات . هاى نيكاراگوئه و هندوراس انجام داد ، اعالم آرد 

انجام دادند ، ممكن است رك و پوست آنده توضيح نداده باشند آه چرا به آن اقدام دست زده اند ، اما 
  . مسئوليت عمل شان را به عهده گرفتند 

  
پس از جنگ جهانى دوم ، با شرايط سياسى جهان آه به صورت گسترده اى نسبت به شرايط 
آغاز قرن بيستم پيچيده تر بود ، روساى جمهورى اياالت متحده راه تازه اى براى براندازى دولت 

 نه ديگر مى توانستند به آسانى ادعا آنند آه رهبران، اين روساى جمهورى . هاى خارجى پيدا آردند 
قدرت به زير آمده واقعيت قدرت آمريكائى ها را پذيرفته اند و از مسند ، دوست دولت هاى خارجى 

به سواحل خارجى را نيروى نظامى شان ، دغدغه ى نتايج آار داشتن ، نه مى توانستند بدون اند
 بود آه قدرتى در جهان به وجود آمده، اين نگرانى به آن جهت بود آه براى نخستين بار . بفرستند 

در خالل جنگ سرد ، . اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى   : جلو آزادى عمليات شان را مى گرفت 
اين خطر را در پى داشت آه شوروى ها را تحريك آند آه مى ، هر گونه دخالت نظامى اياالت متحده 

يد ، اياالت متحده در آوك شدن با اين واقعيت جد. توانست به واقعه اى توفانى و بنيان آن بينجامد 
شروع آرد به استفاده از روشى زيرآانه تر آه آودتاهاى زير جلى براى عزل دولت هاى خارجى 

  ، گواتماال ، ويتنام جنوبى و شيلى ، ديپلمات ها و )  م –براندازی دآتر محمد مصدق ( در ايران . بود
  . ن ژنرال ها شدند ماموران اطالعاتى ، به عنوان ابزار دخالت آمريكائى ها ، جايگزي

  
در پايان قرن بيستم ، تدارك آودتا براى آمريكائى ها دشوارترشد ، چرا آه رهبران آشورهاى 

ضمنا ، انجام آودتاها ديگر ضرورى . خارجى ياد گرفته بودند آه چگونه در برابر آنان مقاومت آنند 
، به از صحنه  ارتش سرخ خارج شدنزوال و سقوط اتحاد جماهير شوروى و . به نظر نمى رسيدند 

دست   بنابراين ،. اين معنى بود آه ديگر محظور و مضيقه اى براى ارتش اياالت متحده وجود ندارد 
  . دوباره باز شد ،  پياده آردن نيرو در سواحل خارجى ىارتش آمريكا برا

رار  تجاوز نظامى آمريكا قآشور آوچك گرنادا  و پاناما آه در دهه ى هشتاد مورد هر دو
، به طور سنتى در دايره نفوذ اياالت متحده قرار داشتند ، و هر دو آشور در زمانى آه گرفتند

دو تجاوز نظامى به افغانستان و .  ها پياده شدند ، دستخوش آشوب بودند نسربازان آمريكائى در آ
. ودند  بی برخوردار ترشاخصاز معيار و اهميت تاريخى بسيار   رخ دادند ،نعراق آه پس از آ

به اين جهت آه عمليات افغانستان را واآنشى ضرورى به حضور ، بسيارى از آمريكائى ها 
 آه از  ،آمتر ، اما همچنان قابل توجهىای عده . از آن حمايت آردند ، تروريست ها در آن مى ديدند 
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هانى تهديدى عمليات عراق حمايت آردند ، به اين دليل بود آه به آنان گفتند عراق نيز براى صلح ج
  . تجاوز نظامى آمريكائى ها ، هر دو آشور را در آشوبى خشن فرو برد .  است ىجد

  
براى نمونه ، پيش از آن آه .  ها به هدف هاى آوتاه مدت خود دست يافتند  » تغيير رژيم «اغلب 

شور فروت در آن آ تدي سرنگون آند ، دست شرآت يونا1954را در سال  سى آى ا  دولت گواتماال 
از نقطه نظر تاريخى اما ، آامال روشن است آه بسيارى از . باز نبود ، اما پس از آن آامال باز شد 

اين دخالت ها و تجاوزها ، . را تضعيف آرده است ها اين دخالت ها و تجاوز ها ، امنيت آمريكائى 
 آورد آه تهديد هاى همه مناطق جهان را دستخوش تغيير ناگهانى آرد و گردابى از بى ثباتى به وجود

  . سال ها بعد متبلور شدند ،  شانپيش بينى نشده 
وقتى ماجراهاى . تاريخ خود را تكرار نمى آند ، اما در الگو ها و قرينه ها متبلور مى شود 

به وسيله اياالت متحده را در آنار هم بگذاريم ، بيشتر افشا مى آنند آه چرا » تغيير رژيم « عمليات 
اين مطالعه ، آينده . هاى خارجى را بر مى اندازد و با اين عمل به چه نتايجى مى رسد آمريكا دولت 

  .درس مى دهد به ما را نيز 
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  دوم فصل 
  خيز ناگهانی به سوی فيليپين 

  ) فيليپيين  و توريكوور  آوبا ،  پتجاوز به (
  

 آوبا را فرا گرفته بود ، فراسوی تصور 1898رضايت خاطر و نشاطی آه در روزهای آخر سال 
 ،  و آخرين شورش ها التهاب می سوختو سی سال بود آه آشورشان در معرض تند باد طغيان .بود 

ه اوج خود رسيده بود ، در آن تابستان آه قيام شان به نقط.  هولناك بود یسرشار از رنج و عذاب
 قرن سلطه اسپانيائی ها پايان هسربازان آمريكائی به آمك شان رفتند و ضربه مرگباری زدند آه به س

حاال آه سرانجام پيروزی حاصل شده بود ، ميهن پرستان آوبائی و دوستان آمريكائی شان خود . داد 
  . ه می آردند آردن بزرگ ترين جشن در تاريخ آن جزيره آماد را برای برپا

در هاوانا ، جشن های يك هفته ای را سازمان داده بودند » آميته های ميهن پرستان انقالبی  «رهبران 
برنامه ريزی آرده بودند آه در آن جشن های يك . آه قرار بود در روزهای سال نو برگذار شوند 

مسابقات قايقرانی ، آتش بازی ، رقص گسترده ،   مجالس ، هفته ای ، به افتخار فرماندهان قيام پيروز
 هزاران سرباز قرار بود. سخنرانی های عمومی و ضيافت شام همراه با جشن وسرور ترتيب يابد 

  . آوبائی در خيابان ها رژه بروند تا مردم حق شناس برای شان هلهله سردهند 
فرماندار نظامی ی آغاز جشن ها ، ژنرال جان بروك آه خود را به تازگی  اما ، درست در آستانه

ژنرال آمريكائی همه ی آن برنامه را ممنوع . آمريكا خوانده بود ، اطالعيه ای حيرت آور صادر آرد 
راطالعيه او تاآيد شده بود آه نه تنها سربازان آوبائی اجازه ندارند رژه بروند ، بلكه د. د اعالم آر

  از اين گذشته ، ژنرال اعالم آرده بود . هر آسی راهم آه بخواهد وارد هاوانا شود ، برخواهند گرداند
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  . آه اياالت متحده ارتش شورشی را به رسميت نمی شناسد ، پس بايد منحل شود 
 بخصوص هزارانی را آه ديری استوار و خلل ناپذير برای ؛اين چرخش ناگهانی ، ميهن پرستان آوبا 

مبارزات آنان را آه استقالل بود ، در اياالت متحده ، پاداش . استقالل جنگيده بودند ، به خشم آورد 
سال ها می گذشتند و آن ميهن پرستان و آيندگان شان ، با ابزارهای . از آنان ربود لحظه آخرين 

 ظلم و استبداد آه ارباب جديد برای حفظ سلطه برآوبا به آنان تحميل می آرد ، مدام گوناگونی چون
  . محروم تر و نوميد تر می شدند 

ر زمره ی نخستين مردمی بودند آه تاثير تغييرات عميقی را آه روح آمريكائی را در آوبائی ها د
در اين تغيير شكل آه با حوادثی . احساس آردند ن قرن هجدهم دگرگون آرد ، تا عمق استخوان پايا

 ديگر به داشتن مرزهای خود در سرزمين اصلی شمال آمريكا  هاقابل مالحظه همراه بود ، آمريكائی
می شود نفوذ اياالت بنابرآن ، و به نظريه عريض و طويل و افراطی جديدی رسيدند آه .  نبودند قانع

  . متحده را در سراسرجهان گسترش داد 
 و تحولی وخامت بار سال چرخش«  می گويد 1898در مورد ، لوئيس پرز تاريخ نگار سرشناس 

و تعريف بودند ، هم قطعی و نهائی آه در از تاريخ بود آه نتايج آن ، هم حامل نظريه  لحظه ای. بود
اين لحظه ، . هم پايان بودند و هم آغاز ؛ پايان دوره ای از تاريخ و آغاز دوره ای ديگر ، آن واحد 

نقطه وصل نتايج تاريخی بود آه اغلب در ترسيم تحول يك عصر تاريخی به عصر تاريخی ديگری به 
  » . مدد ما می آمد

از زمانی آه نخستين گروه ها به . عه طلبی های مرزی امر تازه ای نبود برای آمريكائی ها ، توس
 در اين .ز تاون و پليموت وارد شدند و در آن سرزمين ها سكنی گزيدند ، رو به غرب تاختند مجي

 به آن ، يا بومی های اين قاره را ن قاره ای عظيم را مال خود آردند آه در راه رسيدبود آه مرحله 
 آه نخستين 1840در سال های .  ، يا آنان را از سرزمين مادری شان راندند ند آرد عامقتل

خيلی ها باورشان شده بود آه تقدير . خيزامپراتوری را برداشتند ، نيمی از مكزيك را تصرف آردند
تالنتيك ، و آاياالت متحده تصرف همه سرزمين های محدود به آانادا ، خليج مكزيك ، اقيانوس آرام و 

  . اما جلوتر رفتن از آن ، نظر و فكری آامال تازه بود.  دادن مردمش در آن سرزمين هاست سكنی
 در هاوائی ، رهبران شورشی نظر به الحاق هاوائی به اياالت 1893در سال های پس از شورش 

 ، برنامه رئيس جمهوری و وزير امور خارجه وقتو متحده داشتند و اصال به همين دليل هم با نظر 
 آه در ماه –انداخته بودند ، اما رئيس جمهوری جديد گروورآليولند بر، ميت ملی هاوائی را حاآ

او به درستی .  با الحاق موافق نبود –مارس همان سال انتخابات را از بنجامين هريسون برده بود 
اين « اعالم آرد آه اغلب آمريكائی ها زيربار تصرف سرزمين های دور دست نمی روند ، زيرا 

پنج سال »  . ه اساسا مخالف رسالت ملی مردم آمريكاست لكعمل نه تنها مغاير سياست ملی ماست ، ب
تقريبا يك شبه ، اين . فت وا رتوافق عمومی بود ، بخار شد و به ه بعد اما ، اين نظر آه بيان گر

ترين و قطعی ع ياين ، سر. گرايش جای خود را به نعره های ملی توسعه طلبی های ماورای بحار داد 
  . ترين دگرگونی عقيده عمومی در تاريخ سياست خارجی آمريكائی بود 

در سال . ی نويسنده و روشنفكر خيال پرست نهفته بود تشالوده اين چرخش قابل مالحظه ، درمش
 آه اياالت متحده نخستين عمليات براندازی را در هاوائی انجام داد ، يكی از آنان به نام 1893

نوشت آه تا آن زمان هيچ يك از مورخان  یای چنان تحريك آميز هون ترنر ، رسالهفردريك جكس
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 1890به آمار ملی سال   ،جكسون ترنر به عنوان نقطه عزيمت رساله خود . آمريكائی ننوشته بودند 
ترنر اعالم آرد آه . جود ندارد اشاره آرد آه در آن آمده بود ديگر مرزی در اياالت متحده و

و با اين نتيجه گيری ، آشور را در مقابل انتخابی  » .وره از تاريخ آمريكا به پايان رسيدنخستين د«
در اين انتخاب ، يا آمريكا بايد به ابعاد موجودش بسنده می آرد ؛ آه البته چنين . جامد قرار داد 

 در .رضايتی هرگزحاصل نشده بود ، يا آن سوی آمريكای شمالی دنبال مرزهای تازه ای می گشت 
اين رساله و مقاله های بعدی ، ترنر ترديدی برای خوانندگان خود باقی نگذاشت آه قبول عقيده او 

  .  ترين انتخاب است هبرای آنان خردمندان
  

با اسكان گزيدن در ساحل اقيانوس . نزديك به سه قرن ، واقعيت حاآم بر زندگی آمريكائی ، توسعه طلبی بوده است 
بسيار عجوالنه و بی مالحظه بود آه پيش بينی شود . ای آزاد ، اين تحرك متوقف شد آرام و تصرف سرزمين ه

مطالبه و تمايل موجود برای برخورداری از يك سياست خارجی . انرژی توسعه طلبی ، ديگر عمل نخواهد آرد 
وذ آمريكائی به جزاير ميان دو اقيانوس ، احيای قدرت و سلطه بردرياها ، و گسترش دايره نفنيرومند ، ترسيم آانال 

  . دوردست و ضميمه آردن آشورها به اياالت متحده ، نشان دهنده آنند آه جنبش ادامه خواهد يافت 
  

فراخوان را تبديل به نقشه هائی برای عمل می آرد ، آاپيتان آلفرد تيلر  دريا نورد فيلسوفی آه اين
ير قدرت دريائی برتاريخ ، اين ث او به نام تاآتاب. ماهان ، مدير ناوگان جنگی جوان اياالت متحده بود 

مساله را مورد بحث قرار می دهد آه هيچ ملتی ، بدون سلطه آافی و وسيع بربازارها ، و دست يابی 
تيلرماهان از اين نظريه دفاع می آند .  عظمت نرسيده است هبه منابع طبيعی آشورهای خارجی ، ب

درتمندی برخوردار باشد تا بتواند از ناوگان های تجاری خود آه يك ملت بايد از چنان نيروی دريائی ق
فرمان را مجبور آند آه دروازه های خود را به روی تجارت و سرمايه  حفاظت آند و آشورهای نا

ه ای از پايگاه های تدارآاتی در سراسر كناوگانی با اين حد از جاه طلبی ، بايد شب. گذاری بگشايند 
ا بردن اين بحث در دولت اياالت متحده ، براين ضرورت تاآيد ورزيد آه ماهان ب. جهان می داشت 

نه تنها بايد به سرعت آانالی در امتداد آمريكای مرآزی ايجاد آرد ، بلكه بايد بی درنگ پايگاه هائی 
به وجود بايد در آن تجارت آنند ، ها در آارائيب ، اقيانوس آرام و هر نقطه ديگری آه آمريكائی 

  . آورد
خواهی نخواهی آمريكائی ها بايد برنامه چشم دوختن به خارج از آمريكا « : لفرد تيلرماهان نوشت آ

توليد در حال رشد آشور ، نگاه به بيرون را به صورت يك ضرورت پيش روی ما . را شروع آنند 
  » . می گذارد 

ميته های آنگره ظاهر او در مقابل آ.  ، ماهان نان برشته ی واشينگتن بود 1890در خالل سال های 
ج آه سناتور ماساچوست هنری آابوت ال. شد و دوستی هايش با سياستمداران با نفوذ را تعميق آرد 

تئودور روزولت نقد ستايش . از توسعه طلبان پيشاهنگ بود ، نوشته های او را انجيل دنيوی خواند 
آردن جزاير ديگر به اياالت آميزی برآتاب او نوشت و تاآيد ورزيد آه در مورد قدرت و ضميمه 

ه اجرائی و ماهان در ذهن قوج در آنگره ، روزولت در  ال–اين سه تن . هم عقيده است متحده ، با او 
  .  ، به صورت سه گانه ی مقدس توسعه طلبی آمريكا در آمدند -مردم 

  گون به پيش آن سه ، و آسان ديگری آه مثل آنان می انديشيدند ، نقطه نظرهاشان را از طرق گونا
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تا به آند بعضی ها براين عقيده بودند آه اياالت متحده بايد مرزهای تازه ای را مال خود . بردند 
عده ديگری هم بر نقطه نظرماموريت های . چنگ قدرت های اروپائی ، يا شايد هم ژاپن نيفتند 

.  دم می زدند استعماری تاآيد می ورزيدند و از تعهد درجهت مسابقه برای متمدن آردن جهان
فرماندهان نظامی بر آن بودند آه قوی تر شدن وضع نظامی آمريكا ، برای آنان قدرت و بودجه 

به هر صورت ، نتيجه ی نهائی اين نظرها و مباحث ، همواره به نقطه . بيشتری را تامين می آند 
  . اساسی واحدی ختم می شد 

ت متحده ، به ميزان قابل مالحظه ای بيش از  نوزدهم ، مزارع و آارخانه های اياال قرندر اواخر
ملتی آه به سمت ثروت می رود ، به بازارهای . نياز مصرف آنندگان آمريكائی توليد می آردند 

اين بازار ، دراروپا آه دولت هايش مثل اياالت متحده صنايع بومی خود را پشت . خارجی نياز دارد 
آمريكائی ها بايد دنبال آشورهای دوردست ، . دا نمی شد ديوار بلند تعرفه ها حراست می آردند ، پي

آشورهای ضعيف و آشورهائی آه بازارهای مصرف بزرگ و منابع غنی داشتند ، اما هنوز به چنگ 
  . قدرت های بزرك نيفتاده بودند می گشتند 

تار  گرف1898اين جست و جو برای به هم زدن نفوذ گسترده در خارج ، اياالت متحده را در سال 
ساختن ناوگان دريائی قدرتمند ، توسعه دموآراسی ، مسيحی آردن ملت های آافر ، . خود آرده بود 

هرگز به خود ختم  ايجاد پايگاه های نظامی در اطراف و اآناف جهان ، و به انقياد آشاندن دولت ها ،
نان بدهند آه می تواند اين ها همه بهانه ها و راه آارهائی بودند تا به اياالت متحده اطمي. نمی شد 

ربازارها و منابع طبيعی و انسانی ساير آشورها داشته باشد و ظرفيت سرمايه گذاری ددستی گشاده 
  . در سرزمين های دور را باال ببرد 
و پنج سال قرن نوزدهم به صورت خيره آننده ای رشد آرد ، بيست اگر چه اقتصاد آمريكا در آخرين 

شرايط زندگی اغلب مردم .  فقط گير چند هزارتن از اربابان صنايع آمد ثروت افسانه ای جديد آشور
 ، از هر شش آارگر آمريكائی يكی شان 1893در سال . عادی ، مدام رو به وخامت می گذاشت 

سقوط طاقت فرسای . بيكار بودند و بسياری از آن بقيه ، با دستمزد بخور و نمير زندگی می آردند 
.  ، يك نسل از آشاورزان را به طور آامل نابود آرد 1890در سال قيمت محصوالت آشاورزی 

جنبش های . و و آاليفرنيا را در نورديد گاعتصاب ها و قيام های آارگری ، از نيويورك تا شيكا
والتر   « ، 1894در سال . آرده بودند نارشيستی ، توده های وسيعی را به خود جلب آسوسياليستی و 

سراسر آشور را فرا » نشانه های انقالب « ياالت متحده ، با بيان اين آه اوزير آشور   »گرشم 
  . گرفته است ، وحشتی عميق را به نمايش می گذاشت 

بسياری از سوداگران و سياستمداران ، به اين نتيجه رسيده بودند آه تنها راه گسترش سريع اقتصاد 
از آن جمله ، . های جديد در خارج است ت و جوی بازارسآمريكا برای چاره انديشی اين خطرات ، ج

 خود گزارش داده 1894وزير خزانه داری پرزيدنت آليولند ، درگزارش ساليانه   »جان آارليل « 
د را به قيمت هائی آه خالء وآاميابی مردم ما ، منوط به آن است آه بتوانند مازاد توليد خ« بود آه 

هم به  » برت موريج ال« ، اينديانا سناتور» روشند ارهای خارجی بفزموجود را جبران آند ، در با
آارخانه های آمريكائی بيش از ميزان مصرف مردم توليد می « نتيجه مشابهی رسيده بود و می گفت 

سياست ما را برای مان   ،سرنوشت تقدير و . آنند ؛ خاك آمريكا بيش از ميزان مصرف توليد می آند 
  » .  و می تواند متعلق به ما باشد تجارت جهان ، بايد. رقم زده است 
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 * ** * *  

  
آوبا آه بزرگ ترين جزيره آارائيت و زمانی وسيع ترين بخش  در خالل نيمه دوم قرن نوزدهم ،

ميهن پرستان جنگ . امپراتوری اسپانيا در قاره آمريكا بود ، دوره ای پرآشوب را از سر می گذراند 
 ، با متارآه ای بی فرجام 1878سر گذاشته بودند آه در سال استقالل طلبانه ی ده ساله ای را پشت 

سومين تهاجم .  از سرگرفته شده بود 1879ه بود و شورش ها ، دوباره در سال های دبه پايان رسي
خوزه     «سازماندهی اين جنگ آزاديبخش را .  در گرفته بود 1895وسيع استقالل طلبان ، در سال 

خوش قريحه ، ديپلمات ، شاعر و نويسنده عهده دار بود آه از تبعيدگاهش وآيلی فوق العاده  » مارتی 
. به هم پيوند داده بود در نيويورك ، گروه های مختلف ميهن پرست را در ميهن و جامعه تبعيدی 

 –و گومز و آنتونيو ماسه ئو ي ماآزيم–موفقيت او در امر سازماندهی ، دو فرمانده نظامی جنگ اول 
پس از . گيرند   بود آه به دوران بازنشستگی خود پايان دهند و دوباره سالح به دسترا ترغيب آرده

 در ساحل جزيره پياده شدند و حمالت شورشی جديدی را 1895طراحی دقيق ، هر سه در بهار سال 
خوزه مارتی آه اصرار داشت پيشاپيش ستون نظامی بتازد ، در يكی از زد و خورد . سازمان دادند 

 از چوب ایرفقايش آخرين نامه ی نا تمام او را در اردوگاه نظامی خود ، بر صفحه . شد ها آشته 
ی به همرزمان ميهن پرست خود رهنمود داده بود آه نه  در آن نامه ، خوزه مارت. آاج نصب آردند 

لو جد پس از استقالل آوبا باي« كه لتنها بايد آشورشان را از زير سلطه ی اسپانيائی ها در آورند ، ب
اياالت متحده هم آه در جزاير دهانه خليج مكزيك در حال گسترش است تا با اضافه وزن برسرزمين 

  » . های ديگر فرود آيد ، در آيند 
فرمانده اسپانيائی ، تاآتيك های سخت  پيشرفت بود و ژنرال والريانو ويلردر حال ارتش شورشی مدام 

از جمله آن آه به نيروهايش . هن پرستان به آار می برد و فلج آننده ای را برای آند آردن حرآت مي
دستور داد تا انبوه بی شماری ازآوبائی ها را به زور در قلعه های نظامی جمع آنند آه در نتيجه اين 

. و نيز بخش اعظم حومه شهرها را منطقه آزاد ارتش اعالم آرد . عمل ، هزاران آوبائی مردند 
 قتل عام گله های گوسفند و از بين بردن آسياب های شكر ، پاسخ شورشيان با سوزاندن مزارع ،

قحطی و گرسنگی چنان مردم را از پا در آورد آه از هر زمانی بيشتر   چيزی نگذشت آه . دادند
  . تشنه ی استقالل شدند و از مبارزات استقالل طلبانه حمايت آردند

حمايت عاليق تجاری غرب ميانه  ه موردآ،  جمهوری خواه آينلی ، ويليام مك 1897در بهار سال 
د امپرياليست بود ، ضبود ، انتخابات را از گروورآليولند دموآرات رئيس جمهوری اياالت متحده آه 

، مانع  آه حاآميت اسپانيائی ها بر آوبامك آينلی هم ، مثل بسياری از آمريكائی ها ، بر آن بود. برد 
رئيس . اش بود تصوير آوبای مستقل ، بيشتر باعث دغدغه اما ضمنا . رشد و پيشرفت آوبائی هاست 

 يك پا مدعی شود و تابع خواسته خودجمهوری اياالت متحده نگران آن بود آه آوبای مستقل ، برای 
  . های واشينگتن نباشد

رهبران مبارزات آزاديبخش آوبا وعده داده بودند آه وقتی .  داليلی داشت  برای دغدغه خودمك آينلی
نند و اقدام به تقسيم اراضی ب قدرت نائل شدند ، دست به اصالحات اجتماعی گسترده ای بزبه آس
  اين وعده ها ، سوداگران آمريكائی را آه پنجاه ميليون دالر در آوبا سرمايه گذاری آرده بودند و . آنند
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  . دچار وحشت آرده بود ، بود صرف شده  رقم آن هم در بخش آشاورزی ينبيشتر
 فكر آرد زمان دادن اخطار به هر دو طرف درگيری فرارسيده مك آينلی ، 1898سال در اوايل 

  . به سمت هاوانا حرآت آند ، تالنتيك آاز ناوگان » مين « پس دستور داد تا رزم ناو . است 
به هاوانا می رفت ، اما هيچ آس در » ديداری دوستانه « در سطح رسمی قضيه ، رزم ناو مين برای 

در سواحل آوبا ، » مين « همه فهميدند آه حضور رزم ناو . وضيح را جدی نگرفت آوبا اين ت
سه هفته ، . اخطار جنگی است و مظهر تصميم آمريكا برای تسلط بر روند وقايع در آارائيب است 

، 1898فوريه بعد ، شب پانزدهم . رزم ناور مين بدون هيچ حادثه ای در لنگره گاه هاوانا پهلو گرفت 
 ت سرباز نيروی دريائی به هالآ250بيش از . جاری مهيب تكه پاره شد و به هوا رفت در انف
مسئول واقعه همه حدس زدند آه اسپانيا . اين حادثه مصيبت بار ، آمريكائی ها را از جا پراند . رسيدند
ا بود ، حدس ه»   انفجاری بيرونی  «وقتی نيروی دريائی گزارشی را منتشر آرد آه حادثه . است 

  . تبديل به يقين شد 
آوبای « بسياری از آمريكائی ها ، آينه ای سخت نسبت به استعمار اسپانيا و پيوندی رومانتيك با 

احساسات آمريكائی ها را گزارش های هيجان انگيز روزنامه ها آه مجموعا مقطعی .  داشتند  »آزاد
ويليام رندولف هرتس . آردند می  شرم آور از تاريخ مطبوعات آمريكا را به دست می دهند ، مشتعل

صاحب نيويورك جورنال و سلسله ای از روزنامه های ديگر در سراسر آشور ، ماه ها خوانندگان 
. ی در مورد استعمارگران اسپانيائی ، جذب مطالب خود آردند ئشان را با داستان ها و بدگوئی ها

ند اياالت متحده را به جنگ بكشانند ، لف هرتس ، مثل بسياری از مردم آمريكا آه فكر می آردندور
می دانست آه بايد آدم شروری را برای تكميل داستان خود پيدا آند تا بتواند خشم عمومی را متوجه او 

پادشاه اسپانيا پسری چهارده ساله بود و نايب السلطنه هم ، آن زمان . آرده و بهانه ی الزم را بسازد 
ن ترتيب ، هيچ يك از آن دو نمی توانستند نقش آن قهرمان شرور به اي. مادرش شاهزاده اطريشی بود 

 ، سلسله داستان های برگزيدپس ژنرال ويلر را . داستان را آه هرتس به آن نياز داشت ، بازی آنند 
  . خونين و پر از ترس و وحشتی را از او منتشر آرد و از او مظهر شيطان ساخت 

يز و وحشتناك خود ، چهره ای را آه می خواست از ژنرال هرتس در يكی از داستان های هيجان انگ
ويلر ساخت تا خشم و نفرت مردم را متوجه او آند و به خواست عمومی ، اياالت متحده را به مسير 

 ...  می آند زنان ستمهويلر حيوان صفت است ، ويران آننده امالك است ، ب « :   جنگ با او بكشد 
هيچ چيز . ل آوه يخ است و مردان را قلع و قمع و نابود می آند رحم و مروت سرش نمی شود ، مث

درنده خوئی شهوانی او را بگيرد و مانع مغز حيوانی او در شكنجه آردن و انجام جلو نمی تواند 
   ».  ها و هرزگی های او شود یاعمال زشت و عياِش

هفته ها پس . دا آرد را شنيد ، فرصت بزرگش را پي» مين « وقتی هرتس خبر غرق شدن رزم ناو 
از وقوع انفجار ، صفحه پس از صفحه را پر آرد از خبرهای دروغين و مصاحبه های ساختگی با 

» خائنانه نابود آرده اند « آشتی جنگی را مقام های بی نام و نشان دولتی و بيانيه هائی آه می گفتند 
،  تيراژ روزانه نيويورك جورنال» . يك ماشين نامرئی شيطانی دشمن آن را به دونيم آرده است « و 

روزنامه های ديگر هم به اين دروغ پردازی های ديوانه وار پيوستند . ظرف چهار هفته دوبرابر شد 
با چنين احساسات شديدی آه . و رقابت ميان آنان ، آمريكائی ها را به مرزهای هيستريك آشاند 

رای رد پيشنهادات مكرر نخست وزير جديد  بمك آينلیسراسر اياالت متحده را در نورديده بود ، 
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اسپانيا پرخيدس ساگاستا در جهت يافتن راه حل صلح آميز خاتمه دادن به درگيری آوبا از طريق 
ساگاستا ليبرال نو انديشی بود آه می دانست سياست های استعماری . مذاآره ، هيچ مشكلی نداشت 

نخست وزير جديد اسپانيا ، پس از آن آه در . آشورش ، امپراتوری را به لبه پرتگاه آشانده است 
 متصدی آار شد ، بيدرنگ ژنرال ويلر منفور را آنار گذاشت ، بعد هم آوشيد تا 1897سال 

شورشيان آه احساس می آردند پيروزی در يك قدمی است، . شورشيان را با پيشنهاد استقالل آرام آند 
ا را در جست و جوی  راهكاری برای صلح ، مشتاق اين برخورد ، ساگاست. پيشنهاد او را رد آردند 

 مك آينلی.  به اياالت متحده در اين مورد پيشنهاد مذاآره داد 1898 و بارها در بهار سال  ، تر آرد
 آه آاسه صبرشان لبريز شده و ند و اصرار ورزيدندو حاميانش گفتند اين پيشنهاد ها صادقانه نيست

  .به زور اسلحه تغيير دهند تصميم گرفته اند شرايط آوبا را 
انجام مذاآره برای يافتن راه حلی صلح آميز ، به . پشت اين پاسخ خشن ، واقعيت آشكاری نهفته بود 

احتمال قوی به آوبائی مستقل ره می برد آه ديگر نه اياالت متحده می توانست در آن پايگاه نظامی 
چنين نتيجه . داشت ، اين نبود  انتظارش را آينلینتيجه ای آه مك . داشته باشد ، نه آشوری ديگر 

 تا آن جا الج .  و ماهان را دچار وحشت می آرد الج تئودور روزولت ، ، توسعه طلبانی مثل ای
 هشدار داد اگر در آوبا دخالت نظامی نكند ، فرصت و اقبال جمهوری مك آينلیپيش رفت آه به 

  . خواهان را در انتخابات آينده از بين خواهد برد 
اگر جنگ آوبا بدون هيچ اقدامی به تابستان آشيده شود ، ما بزرگ «  به رئيس جمهوری گفت الج 

   ». ترين شكست خود را خواهيم خورد 
سال ها بعد ، تاريخ نگاری به نام ساموئل اليوت موريسون ، تالش های اسپانيا را برای يافتن راه حل 

هر رئيس جمهوری آه يك «  مطالعه قرار داد و نوشت صلح آميز خاتمه دادن به بحران آوبا ، مورد
اما چنين » . جو عقل می داشت ، اين پيشنهاد را برای يافتن راه حل شرافت مندانه روی هوا می قاپيد 

آن غنيمت ها، . پيشنهادی ، اياالت متحده را از غنيمت هائی آه انتظارش را داشت ، محروم می آرد 
 متوجه اين نكته شد و روز يازدهم آوريل از مك آينلی. حصول بودند فقط با پيروزی در جنگ قابل 

  .  در آوبا را برای او به تصويب برساند  »دخالت نظامی « تقاضا آرد تا اختيار آنگره 
می گفت ،  »ماچه ئو « آنان ، همان گونه آه ژنرال . اين حرآت ، به رهبران انقالبی آوبا هشدار داد 

بهتر است بدون آمك گرفتن ، برخيزيم و بيفتيم ، اما زير بار «  باور بودند آه از مدت ها پيش بر اين
  هوراتيو روبنس مشاور قانونی شورشيان در نيويورك ، هشدار ». منت همسايه ای چنين قلدر نرويم 

  ». چيزی آمتر از اعالم جنگ اياالت متحده عليه انقالب آوبا نخواهد بود « داد آه دخالت آمريكائی 
با « و عهد آرد آه اگر آمريكائی ها قصد داشته باشند جزيره را بگيرند ، نيروهای استقالل طلب 

  » . قدرت اسلحه ، به همان شدت و عزمی با آنان خواهند جنگيد آه با ارتش اسپانيا جنگيدند 
  

 های قلب» آزادی آوبا « اين گونه اعتراض ها ، تاثير عميقی بر واشينگتن آه در آن فرياد های 
مادامی آه مردم آوبا با دخالت اياالت متحده . بسياری را تكان داده بود ، از خود به جا گذاشتند 

پس از آن آه .  رای بدهند مك آينلیمخالف بودند ، اعضای آنگره اآراه داشتند به قطعنامه جنگی 
اند ، زير بار اعضای آنگره متوجه شدند مردم هاوائی مخالف الحاق آن جزاير به اياالت متحده 

حاال ، پس از پنج سال ، آمريكائی ها اآراه مشابهی از خود . قطعنامه ضميمه آردن هاوائی هم نرفتند 
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 بسياری شان راضی به اعزام سربازان برای آمك آردن به جنبشی نبودند آه نيازی .نشان می دادند 
شگفت انگيز پيشنهاد اصالحی برای تامين حمايت آنگره ، مك آينلی . به آمك آمريكائی ها نداشت 

مردم جزيره « در مقدمه اين پيشنهاد اصالحی آمده بود آه .  را پذيرفت تيلرسناتور آلورادو  هنری 
 به پايان می رسيد با اين لحن  اليحه اصالحی » . آوبا آزاد و مستقل اند ، و حق شان هم همين است 

ونه تمايل ، ياقصد خدشه دار آردن تماميت ارضی بدينوسيله ، اياالت متحده ادعا در مورد هر گ «آه 
تفی می داند ، جز برای حفظ آرامش در آن ن، حاآميت حقوقی براين جزيره ، يا سلطه برآن را م آوبا

خطه اقدام نخواهد آرد و تعهد می آند آه به محض آرام شدن اوضاع و پايان آار ، حاآميت و اداره 
 هاين وعد. سنا اين اليحه اصالحی را به اتفاق آرا تصويب آرد و » . جزيره را به مردم آن بسپارد 

ژنرال .  معروف است ، باعث شد آه نگرانی های شورشيان فرو بنشيند تيلرآه به اليحه اصالحی 
درست است آه آمريكائی ها با « :   نوشت تو گارسيا يكی از رهبران جنبش استقالل طلبانه سآاليك

  »، اما حق آزاد بودن ما را به رسميت شناختند و همين برای ما آافيست دولت ما به توافق نرسيدند 
   

اعضای . روز بيست و پنجم آوريل ، آنگره ميان اياالت متحده و اسپانيا وضع جنگی اعالم آرد 
صحن مجلس را ترك آردند ، به باده گساری و . مجلس نمايندگان به افتخار رای شان جشن گرفتند 

منشی پرزيدنت مك آينلی . ته جمعی و خواندن سرود رزمی جمهوری پرداختند سردادن آوازهای دس
به نظر می رسيد آه روح وطن پرستی متعصب و سرشار از  «       :در خاطرات روزانه اش نوشت

  » . الف و گزاف ، بر آالبد اين اندامی آه معموال محافظه آار است ، مستولی شده است 
زخم های جنگ داخلی تلخ خود بود ، سرانجام بهانه ای پيدا آرده بود آه  در آار ترميم زملتی آه هنو

 هزار داوطلب نظامی داد و 125پرزيدنت مك آينلی فراخوان به احضار . احساس سرزندگی آند 
نشريه نيويورك جورنال پيشنهاد آرد آه .  مراآز ثبت نام به صف ايستادند دربيش از دو برابر آن 
 نجيب  «و جيم آوربت قهرمان » بيسبال    «سی ورزِشی مثل آپ انسون قهرمان قهرمانان دلير و حما

نشريه ديگری به . پيش واحدی از نخبگان به حرآت در آيند نام نويسی آنند تا پيشا،  ی بكس » زاده
نام نيويورك ورلد ، برای آن آه در رقابت با نيويورك جورنال عقب نماند ، مقاله ای را به قلم بوفالو 

اسپانيائی ها را از آوبا ، ر وچگونه می توان با سی هزار دال« يل آدی منتشر آرد با اين سرخط آه ب
ولت اعالم آرد آه از منصب خود به عنوان معاون وزير درياداری و تئودور روز»  ! ردبيرون آ

  . دست خواهد آشيد تا واحدی رزمی را سازمان بدهد و آن را فرماندهی آند 
جنگی بود آه بدون هيچ گونه رنج و عذابی، « والتر ميليس مورخ امور نظامی نوشت سی سال بعد ، 

سری را  تاريخ به ندرت چنين تجاوز نظامی بدون درد. در نجيب ترين چهار چوب ذهنی در گرفت 
  » . ثبت آرده و به ندرت جنگی چنين در گرفته آه عميقا به عادالنه بودن خود يقين داشته باشد 

تئودور روزولت به دريا دار جرج . ی بعد ، حوادث پی درپی و به سرعت رخ دادند در هفته ها
ل در فيليپين پيشروی آند و ناوگان اسپانيائی را آه آن جا مستقر نيديوئی دستور داد به سمت خليج ما

دريادار ديوئی ، فقط ظرف يك روز ؛ روز اول ماه مه ، پس از صدور . شده بود ، در هم  بكوبد 
متن آن فرمان معروف . ن معروف خود ، به صورت حيرت آوری ماموريت خود را انجام داد فرما

   »! شليك آنيد ، وقتی آماده ايد «  چنين بود 
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فقط سه .  شرقی آوبا پياد شدند بشش هفته بعد ، سربازان آمريكائی نزديكی سانتياگو در ساحل جنو
ن ، روزولت در لباس نظامی فرمان حرآت به سه روز آامل آه در معروف ترين آ. روز جنگيدند 

را صادر آرد تا در نهايت به آتل هيل آه بعدها تپه سان خوان ناميده شد »  بروآس برادرز  «سمت 
 اسپانيائی را آه در سودهروز سوم ژوئيه ، آشتی های جنگی آمريكائی چند رزم ناو فر. برسد 

چيزی نگذشت آه نيروهای اسپانيائی دست از مقاومت  . سانتياگو پهلو گرفته بودند ، بكلی نابود آردند
 فرماندهان آوبائی و آمريكائی ، اعالم آمادگی آردند آه طی شفترآشيدند و ژنرال گارسيا و ويليام 

آمريكائی با  فرمانده شفترپيش از مراسم اما ، ژنرال ويليام . مراسمی مراتب تسليم آنان را بپذيرند 
در اين پيام ، فرمانده آمريكائی به فرمانده . يا فرمانده آوبائی را متعجب آرد ارسال پيامی ژنرال گارس

اين ، نخستين . نمی تواند در مراسم شرآت آند ، و حتی نمی تواند وارد سانتياگو شود گفت آوبائی 
  قانونی بود وتيلرموقعيتی بود آه اياالت متحده به تعهد آنگره آه با تصويب اليحه اصالحی سناتور 

  . بايد به آن پايبند می ماند ، عمل نكرد 
 آوبا می گذشت ، لروز دوازدهم اگوست آه دو ماه از پياده شدن نيروهای آمريكائی در ساح

 را امضا آردند آه به جنگ  »قرارداد صلح « نمايندگان سياسی اسپانيا و اياالت متحده در آاخ سفيد 
ن رقم ، چيزی بيش از سرخپوستان اي. شته شدند  آمريكائی آ385در آن جنگ ، فقط . پايان داد 

ين درگيری عمده نظامی آشور در در آخری داآوتا نبود آه بيست و دو سال پيش از آن ، » سو«
دو هزار سرباز ديگر هم آه زخمی و بيمار شده بودند ، بعدها . آشته شده بودند » ليتل بيگ هورن  «

 از تعدادی بود آه بعد از ظهرها در ين رقم هم آمتراما ، حتی ا. در اثر آن عوارض آشته شدند 
سياستمدار » جان هی « به قول . جريان شدت صحنه های نبرد جنگ های داخلی آشته شده بودند 

  . بود » جنگ آوچك با شكوهی « آن در گيری ، آمريكائی 
  

ت متحده عقب نشينی با آسب پيروزی ، زمان آن فرا رسيده بود آه بنا به اليحه اصالحی تيلر ، اياال
» . دولت و اداره امور را به مردم جزيره واگذاريد « در آن اليحه اصالحی تاآيد شده بود آه . آند 

  . اياالت متحده اما ، درست به خالف آن مصوبه قانونی عمل آرد 
وايت الريد ناشر . در اياالت متحده ، شور و شوق برای استقالل آوبا ، به سرعت فروآش آرد 

يورك تريبون و روزنامه نگاری آه از همه به پرزيدنت مك آينلی نزديك تر بود ، مدعی شد آه نيو
با اين را اليحه اصالحی تيلر و  » .سلطه بر آوبا ، در حكم ضرورت مطلق دفاع از خويش است «

  ». دما غلبه آنامر انكار خويش تنها زمانی امكان پذير است آه هيستری ملی بر« استدالل رد آرد آه 
در زمان تصويب آن ، دچار « گفت اين قانون ما را مقيد نمی آند ، برای آن آه »  لوريج « سناتور 

نيويورك تايمز مدعی شد آه تعهد آمريكائی  »  .انگيزه ناگهانی ی ناشی از سخاوت نا به جا شده بوديم 
 آمريكائی.  وفادار بمانند ها باالتر از آن است آه نسبت به قول و قرارهای ناشی از نظريات نادرست

در صورتی آه آوبائی ها ثابت آنند نمی توانند از عهده اداره خود برآيند ، آوبا را برای «  بايد ها 
  » . هميشه به تصرف خود در آورند 

 معلوم ناين ارآان دموآراسی آمريكائی ، آامال آشكارا می گفتند در صورتی آه پس از تصويب قانو
اقالنه نبوده است ، اياالت متحده هيچ تعهدی در مورد انجام قول قرارها و شود آه اساس آن ع

يك سال بعد ، اين جماعت و ديگرانی آه به آنان پيوسته بودند ، اين . تعهدهای قانونی خود ندارد 
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همه آن طرح ها و . مقوله حائز اهميت را در سلسله نظريات خود ، توجيه آردند و به آرسی نشاندند 
ها ، برای تسكين وجدان اجتماعی مطرح می شدند و اغلب آن ها ، يا تمام شان ، دروغی بيش پيشنهاد
  . نبودند 

از آن بود آه رزمندگان آمريكائی اسپانيائی ها را از نخستين نظريات توجيهی از اين دست ، حاآی 
خود گفتند وقتی خبرنگاران مطبوعات به خوانندگان ساده لوح . آوبا بيرون راندند ، نه آوبائی ها 

، »  در شرف انهدام  «، » ت نوميد به شد« ارتش اياالت متحده وارد آوبا شد ، شورشيان آوبائی را 
واقعيت اما ، » .  داشتند به طرز غم انگيزی مات می شدند  «و در حال و وضع پريشانی يافتند آه 

ن آوبائی ، پس از سه سال جنگ استقالل طلبا. آامال در جهت مخالف اين گزارش های رياآارانه بود 
بی امان ، آنترل بيشترين قسمت جزيره را به دست گرفته بودند ، ارتش گرسنه و بيمار اسپانيا را 
وادار به عقب نشينی به نواحی تحت محاصره آرده بودند ، و بر آن بودند تا به سانتياگو و شهرهای 

ياده شدند ، استقالل طلبان آوبائی چندان فاصله وقتی آمريكائی ها در ساحل آوبا پ. ديگر هجوم ببرند 
  . ای تا پيروزی نداشتند 

دومين اسطوره ای آه آمريكائی ها برای خودشان ساخته بودند ، اين بود آه انقالبيون آوبائی آدم های 
ترسو و مهملی بودند آه با حيرت و تحسين ناظر شكست خوردن ارتش اسپانيا به دست ارتش اياالت 

اين متحد ما آارچندانی « يكی از خبرنگاران از جبهه جنگ گزارش داده بود آه . دند متحده بو
 آوبائی ها متحدان ضعيفی  «خبرنگار ديگری آشف آرد آه » . صورت نداد و پشت جبهه ماند 

يا سهم مختصری در نبرد ، يا اصال جنگ نكرد «  خبرنگار سومی ، نوشت ارتش شورشيان  ».بودند
  » .  نتوانست عالقه اش به آزاد آردن آوبا را ثابت آند « و  ». داشت 

در طول سال هائی آه شورشيان حمايت وسيع مردم را به خود . اين گونه خود فريبی ، قابل فهم بود 
جلب آردند ، و ضربات سنگينی در جنگ چريكی به اشغالگران اسپانيائی وارد آوردند ، در آوبا 

به نظر اغلب اين خبرنگاران ، جنگ از زمانی آغاز شد آه نيروهای . بودند تا ناظر بر وقايع باشند 
هيچ يك از آنان ، نفهميدند آه واحدهای آوبائی، .  در سواحل آوبا پياده شدند 1898آمريكائی در بهار 

سواحل آوبا را برای پياده شدن سربازان آمريكائی در نزديكی سانتياگو ، از وجود اشغالگران 
اين خبرنگاران ، حتی توجه نكردند آه دريا ساالر ويليام سمپسون فرمانده . رده بودند اسپانيائی پاك آ

به صورت « نيروی دريائی آمريكا ، پس از آن گفته بود آه عدم وجود سربازان اسپانيائی در سواحل 
ئی ها تازه ، آوبائی های ديگر به نقش پيشاهنگ و منابع اطالعاتی آمريكا» . معمائی باقی مانده است 

عمل آردند ، اگر چه وقتی مكررا از آنان خواسته شد آه به عنوان باربر و آارگر هم برای آمريكائی 
  .فتند ه رها آارآنند ، اجرای آن را در شان خود نيافتند و طفر

   
برای اغلب آمريكائی ها ، جنگ مجموعه ای از نبردهای پراآنده بود آه در آن ارتش ها به مصاف 

آه در آن چند » سن خوان « مردم دوست داشتند در مورد حمالتی مثل يورش تپه ی . هم می رفتند 
جنگ طوالنی و فرسايشی آوبائی ها عليه ارتش اشغالگر . هم شرآت داشتند ، مطالبی بخوانند  آوبائی

تند اغلب آنان ، نمی دانس. اسپانيا ، از نظر بسياری از افسران و خبرنگاران آمريكائی مخفی مانده بود 
  .  نقشی تعيين آننده داشت 1898آه اين آارزار ، در پيروزی سال 

  وقتی آمريكائی ها خودشان را قانع آردند آه آوبائی ها آدم های ترسوئی هستند آه از سازماندهی 
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مطبوعات . ارتش سر در نمی آورند ، به آسائی می توانستند بپذيرند آه آوبا قادر به اداره خود نيست 
 آوبا ، آه بعضی شان تحصيالت عالی داشتند و با ی هرگز چيزی در باره رهبران انقالبآمريكائی ،

اين واقعيت ها ، چهره ای از نيروهای و به جای بيان . تجربه و خيال انگيز بودند ، نمی نوشتند 
شورشی ترسيم می آردند آه به خواننده القا می آرد آنان مردمی پست و جاهل اند آه عمدتا تشكيل 

در نتيجه ، پرزيدنت مك آينلی و . ده اند از سياهانی آه چندان از وحشی گری پيشتر نرفته اند ش
متحدانش در دولت و تجارت ، بدون هيچ گونه اشكالی می توانستند آنان را در نادانی و حماقت ، هم 

  . بدانند ، طراز بومی های هاوائی آه چنين تصويری از آنان به دست داده بودند 
 شفتر در پاسخ يكی از خبرنگاران آه از توانائی آوبائی ها در اداره خودشان پرسيده بود ، ژنرال

می دانيد چرا ؟ اگر . اسخ شما منفی است پ» « ! حكومت بر خودشان « خرناسه ای آشيد و گفت 
  » . باروت به درد جهنم بخورد ، اين مردم هم به درد حكومت آردن برخودشان خواهند خورد 

 وعده  یتسليم شدن اسپانيائی ها ، مقامات آمريكائی به گوش آوبائی ها خواندند آه بايد پنبهپس از 
پرزيدنت مك آينلی . استقالل را آه در اليحه اصالحی تيلر آمده بود ، از گوش شان بيرون بياورند 

ی خواهد برآوبا حكمران» بنا به حق نيروی متخاصم در آشور مغلوب « آه اياالت متحده اعالم آرد 
جان گريگز دادستان آل اياالت متحده به معاون دولت موقت آوبا گفت آه ارتش آمريكا در . آرد 

ارتش فاتحی است آه حق حاآميت اياالت متحده را در سرزمين های مغلوب اعمال خواهد   «هاوانا 
   ».آرد 

  
برای روزهای اول وقتی ژنرال بروك اجازه نداد ارتش رهائی بخش آوبائی ها در جشن هائی آه 

 تدارك ديده شده بود شرآت آند ، حيرت بسياری از آوبائی ها آه با شنيدن اين خبرها گيج 1899
زبان خيلی . آننده شده بود ، تبديل به آن گونه خشمی شد آه در نتيجه تحمل اهانت به وجود می آيد 

هيچ يك از ما فكر « نوشت »  و گومز يماآزيم  «ژنرال آوبائی . هاشان از فرط حيرت بند آمده بود 
نمی آرديم دخالت نظامی آمريكا به دخالت نظامی آشوری ختم شود آه ما آن را متحد خود می 

نمی آرديم با ما طوری رفتار آنند آه قادر به اداره امور خود نيستيم ، هم اصال فكرش را .  ميپنداشت
ال ديگر در نتيجه شرايطی آه به ما تحميل ما را تا حد فرمانبر و  زيردست و حقيری تنزل دهند آه حا

  » . پس از سال ها نبرد ، اين نمی تواند سرنوشت ما باشد . شده است ، نياز به قيم هم داريم 
اغلب آمريكائی ها اعتنائی چندانی به آوبائی ها نداشتند ، پس طبيعی بود آه چنين اعتراض هائی را 

وبائی عصبانی بودند از اين آه چرا آ.  فراتر می رفتند خيلی ها ، حتی از اين هم. هم جدی نگيرند 
خبرنگاران . اند تا بابت آزاد شدن شان از اياالت متحده قدردانی آنند ها در مقابل شان زانو نزده 

مطبوعات گزارش می دادند آه آوبائی ها به جای غنيمت شمردن ارتش اياالت متحده و گرامی داشتن 
 به نظر  »مغرور و حسود « ، » ازخود راضی « ، » عبوس « ، » و ترشر« سربازان آمريكائی ، 

 هيچ  ». آوبائی ها ما را ستايش نمی آنند چرا « يكی از آنان نوشته بود تعجب می آند آه . می رسند 
 احساس آوبائی ها چقدر منطقی يك از خبرنگاران ، تمايلی نداشتند ، يا اصال قادرنبودند درك آنند آه

آه در آوبائی ها از آنان ايجاد شده بود ، دليل ديگری بود بر خام بودن و جهالت آمريكائی نفرتی . بود
ميهن پرستان آوبائی ، سال ها وعده داده بودند آه پس از استقالل ، به آشورشان با استقرار . ها 

وود  ناردژنرال ليو. آمريكائی ها اما ، چيز ديگری می خواستند . عدالت اجتماعی ثبات خواهند داد 
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اشتی به پرزيدنت مك دياد  ، در1900فرماندار نظامی جديد ، بال فاصله پس از آسب قدرت در سال 
من به آن ها می گويم وقتی بتوانند با نرخ بهره معقول پول قرض آنند و وقتی آه « آينلی نوشت 

 در آشور قابل سرمايه داری تمايل به سرمايه گذاری در جزيره پيدا آند ،  آن وقت است آه ثبات
در آن  فرماندار نظامی اياالت متحده ، حتی با لحنی تندتر ، موجز و بی ادبانه  ». حصول خواهد بود 

ثبات چيست ، به آن ها می  باوقتی مردم از من می پرسند منظورم از ثبات و دولت« يادداشت نوشت 
  » . ثبات يعنی پول شش در صدی : گويم 

ستور انتخابات نمايندگان برای تدوين قانون د، ژنرال ليونارد وود  ، 1900بيست و پنجم ژوئيه 
آمتر از يك سوم واجدين شرايط اقبال نشان دادند آه تازه آن ها هم از . اساسی آوبا را صادر آرد 

ژنرال وود چنين تصويری . باز زدند  حمايت بسياری از نامزدهای مورد پشتيبانی آمريكائی ها ، سر
شود مردان درجه اول به حساب  تقريبا ده نفرشان را می   «:   نده به دست داد از سی و يك نماي

در صالحيت و شخصيت پانزده نفرشان جای ترديد وجود دارد و شش نفرشان از رذل ترين و . آورد
   ».  آوبا هستند یآالهبردارترين آدم ها

رهبران اتحاديه وآالی نيويورك وزير جنگ اياالت متحده آه از   »اليهو روت « در پائيز آن سال ، 
آوبا در سنا هم بود ،  رئيس آميته روابط آه  ،  »  اورويل پالت «بود ، به اتفاق سناتور آانكتيكوت

اليحه پيشنهادی پالت معروف طرح آه به اين . قانونی را آه بايد آينده آوبا را شكل می داد ، نوشتند 
اين اليحه ، راهی را برای .  از اسناد شرم آور است شد ، در تاريخ سياست خارجی اياالت متحده ،

اياالت . اياالت متحده تامين می آرد تا با ايجاد رژيم محلی فرمانبردار ، غير مستقيم آوبا را اداره آند 
متحده به تعميم اين نظام در بسياری از نقاط آارائيب و آمريكای مرآزی ادامه داده است آه امروزه به 

  . است پالتيسم معروف 
بنا به قانون پالت ، اياالت متحده موافقت آرد تا به محض آن آه آوبائی ها قانون اساسی پيشنهادی را 

اين قانون ، به اياالت متحده حق می داد آه در آوبا پايگاه های . ند ، به اشغال آوبا پايان دهد پذيرفت
رهای ديگر را وتو آند ، خزانه داری نظامی داشته باشد ، هرگونه قرارداد و پيمانی ميان آوبا و آشو

حق داشته باشد برای حفظ استقالل ، يا تامين دولت شايسته در جهت حراست از « آوبا را اداره آند و 
قانون پالت ، در جوهر خود تا زمانی حق »  . زندگی ، امالك و آزادی فردی ، در آوبا دخالت آند 

االت متحده اجازه می داد هر گونه تصميم آنان را وتو حاآميت آوبا را به رسميت می شناخت آه به اي
  . آند 

آمتر از سه سال آه اعضای آنگره نمی توانستند انكار آنند آه با گذراندن اين اليحه ، التزامی را 
هر يك از سناتورها ، بايد خود را با پرسش . پيش از آن تاريخ به آوبا سپرده اند ، زيرپا می گذارند 

می ديدند آه نشريه نيويورك ايونينگ پست ، آن را در سرمقاله ای پرمغز چهارچوب دردناآی مواجه 
 چگونه من می توانم تعهدی رسمی و غير قابل اشتباه را برای استقالل به آوبا  «: بندی آرده بود 

بسپارم ، بعد زيرش بزنم و هنوز بروم به آليسا و از خداوند سپاسگزار باشم آه من با ساير موجودات 
 سناتورهای آمريكائی اما ، بدون احساس شرمساری و مشكلی بديهی ، اين  » ؟ روی زمين تفاوت دارم

 ، با چهل و سه رای موافق ، در مقابل 1901روز بيست و هفتم فوريه . مساله غامض را حل آردند 
داده آرای موافق را جمهوری خواهان . بيست رای مخالف ، به اليحه پيشنهادی پالت رای دادند 

بعد هم مجلس نمايندگان به آن رای داد آه بازهم بنا به خط حزبی ، جمهوری خواهان رای . بودند
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پرزيدنت مك آينلی ، روز دوم مارس مصوبه را امضا آرد و آن را به صورت . مثبت داده بودند 
ان آن را  فروبرد آه يكی از مورخاين قانون ، آوبا را در موقعيتی. قانون الزم االجرا در آورد 

  . می نامد » توفان تحريك «
  

مشعل ها به حرآت در آمده بودند تا در مقابل آاخ ژنرال وود، دادخواست . شب دوم مارس ، هاوانا در آشوب بود 
محل استقرار نمايندگان مجمع قانون جمعيت ديگری نيز ، تظاهراتی در مقابل . اعتراضی مردم را به گوش او برسانند

ا در برابر خواسته ها و ادعاهای آمريكائی ها به طور جدی به  بودند و از آنان می خواستند تاساسی برپا آرده
بيرون از پايتخت ، فرمانداران شهرهای مختلف سراسر . تظاهرات مشابهی نيز ، شب بعد رخ داد . مخالفت برخيزند 

اهرات  بود آه جرقه های تظجزيره ، سيل پيام های اعتراضی خود را به سمت پايتخت سرازير آردند و اين ، در حالی
شب پنجم مارس ، سخنرانان تظاهرات گسترده در يكی از حرآات رو به رشد .  در همه جا زده می شد اعتراضی
هشدار دادند آه اگر اياالت متحده بر ادعاها و خواسته هايش اصرار بورزد ، آوبائی ها بار ديگر وارد ، سانتياگو 

  . جنگ خواهند شد 
  

. ساسی بايد تصميم می گرفتند آه قانون پالت را بپذيرند ، يا نه نمايندگان آوبائی در مجمع قانون ا
مقامات آمريكائی ، آب پاآی را روی دست نمايندگان ريختند آه اياالت متحده نمی خواهد بر امور 
داخلی آوبا نفوذ مستقيم داشته باشد ، اما اگر زيربار قانون پالت نروند ، آنگره قوانين سخت تری را 

پس از مباحث طوالنی ، آه اغلب پشت درهای بسته صوت گرفت ، . د ر خواهد آبه آنان تحميل
  . نمايندگان آوبائی با رای پانزده به چهارده تسليم شدند 

بود در ها يك سال بعد ، در انتخاباتی آه از شگفتی های آمريكائی بود ، توماس استرادا پالما آه سال 
. ستين رئيس جمهوری آوبا انتخاب شدخرد ، به عنوان ن نيويورك زندگی می آ » سنترال ولی  «شهر 

ژنرال وود فرماندار نظامی اياالت متحده درآوبا ، در نامه ای خصوصی به واقعيتی اشاره آرد آه 
با قانون پالت واجرای آن ، می  «     :هر آمريكائی و آوبائی حساسی ، آن واقعيت را می دانست 

  » . وبا باقی مانده ، يا اصال استقاللی باقی نمانده است شود گفت آه استقالل اندآی برای آ
  

* * * * *  
  

آه سال ها در آوبا زندگی آرده بود ، در يكی از » لوال رودريگو دوتيو   «شاعر پورتوريكوئی 
. جزيره آوبا و پورتوريكو را ؛  تشبيه آرده است  »دو بال يك پرنده « آثارش اين جزيره ها را به 

 از 1898زمانی آه تئودور روزولت در بهار سال . اياالت متحده ، برهمين باور بودند توسعه طلبان 
طريق دريا به سمت آوبا می راند ، نامه ای برای سناتور هنری آابوت الج فرستاد و هشدار داد آه 

ن  سناتور الج به او جواب داد نگرا ».  را هم بگيريم پورتوريكود تا ما يقرارداد صلح امضا نكن« 
  . نباشيد 

 از قلم نيفتاده و قصد ما  پورتوريكو« سناتور الج به دوستش تئودور روزولت اطمينان داد آه 
 دارم آه سياست دولت ، ندقيقا اطمينا«  و خيالش را جمع آرد آه  ». تصاحب آن جزيره هم هست 

  » . اآنون آامال بروفق مراد هر دو ماست 
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. انه نزد ح آوباست ، هرگز عليه اسپانيا دست به شورش مسل آه آمتر از يك دهمپورتوريكوجزيره 
تجسم ناسيوناليسم بودند آه در نيمه   در عين حال اما ، روشنفكران انقالبی اين جزيره نيز ، مثل آوبا ،

ساليان دراز ، . دوم قرن نوزدهم ، قلب های بسياری را در مستعمرات ماالمال از خود آرده بود 
 زير بار تقاضای آن ها برای خود مختاری نمی رفت ، اما در  و با هيچ منطقی به هيچ وجهاسپانيا 

نخست وزيری رسيد ، اوضاع تغيير مقام  ی اصالح طلب به  » يدس ساگاستاپرخ«  آه 1897سال 
ری آوبا و پوتوريكو پيشنهاد خود مختا ساگاستا به محض نشستن برمسند نخست وزيری ، به. آرد 
، آه سال ها جنگيده بودند و هزاران نيروی مسلح داشتند ، متكی به پيروزی شورشيان آوبا . داد

رنگ پورتوريكوئی ها اما ، بيد . دنظامی بودند و اعتنائی به پيشنهاد نخست وزير جديد اسپانيا نكردن
  .پيشنهاد ساگاستا را پذيرفتند

دريافت خبرهای « ده نوشت آنسول آمريكا ، در پيامی محرمانه به دولت اياالت متح» فيليپ هانا « 
بومی ها . ی ها را به وجد آورده است ئمربوط به خودمختاری سياسی ، به طور آلی پورتوريكو

عموما قبول آرده اند آه اسپانيا به آنان اجازه خواهد داد اداره امور آشورشان را خودشان به عهده 
    ». بگيرند و اين ، باعث رضايت خاطرشان شده است 

ق را می داد تا مجلس نمايندگانی را با قدرت گسترده حختاری ، به پورتوريكوئی ها اين حكم خود م
، پورتوريكومردم . انتخاب آنند ، از جمله آن آه بتوانند دولتی را برای اداره امور جزيره تشكيل دهند 

ال يبرثريت شان به حزب ائتالف لآا.  به پای صندوق های رای رفتند 1898بيست و هفتم مارس 
 مزاج جنبش خود نو رهبر آتشي» الدموآراسيا « سردبير روزنامه مبارز    »لوئيس مونوس ريورا «

  . مختاری طلبانه رای دادند 
هنوز دولت خودگردان مشغول به آار نشده بود آه در ساعات پيش از سپيده دم دوازدهم ماه مه ، يك 

پايتخت پورتوريكو موضع » ان خوسان « ناوگان آمريكائی با شش آشتی جنگی ، رو به روی 
»  آيووا  «به آشتی حامل پرچم دريادار ، فرمانده ناوگان » سمپسون « سپيده آه زد ، دريادار . گرفت

آمريكائی ها . خانه ها در گرفت پجنگ سهمگين تو.  آند يكلفرمان داد تا به مواضع اسپانيائی ها ش
 گلوله توپ و گلوله 441مدافعان اسپانيائی با . د  گلوله توپ شليك آردند و ده ها تن را آشتن1362

پس از سه . فقط يك سرباز آمريكائی آشته شد ، هائی از پياده نظام خود پاسخ دادند آه در نتيجه 
 نبرد حداقل بود ، اما، در اصطالح نظامی ، اين تبادل آتش . ساعت و نيم ، آتش گلوله ها خاموش شد 

 آمريكا – قادر نيست از گيرافتادن در جنگ اسپانيا پورتوريكو  :  حامل پيامی قطعی بود ضمنا 
  . اجتناب ورزد

  
در خالل دوماهی آه از نخستين مرحله تبادل آتش گذشت ، آمريكائی ها توانستند راه را بررسيدن 

اسپانيائی هم آنقدر درگير وقايع آوبا بودند آه نمی . ی تازه برای اسپانيائی ها ببندند وآمك و نير
 با استفاده از اين .آمريكائی ها هم همين طور . انستند توجه چندانی به جزيره ای آوچك تر بكنند تو

تازه تاسيس پورتوريكو ، توانستند نخستين اجالس خود را روز هفدهم ژوئيه موقعيت ، اعضای مجلس 
.  تشكيل داد ت جديد را به رياست موتوس ريورا ولدر همان روز ، مجلس نمايندگان د. سامان بدهند 

  . دولت فقط ظرف هشت روز فعال شد 
   توپدار یساعت هشت و چهل و پنج دقيقه صبح روز بيست و پنجم ژوئيه ، دسته ای از سربازان آشت
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بادله مپس از .  جنوب غربی پورتوريكو به دريا زدند لدر ساح، » گوانيسا « نزديك » گالوسستر « 
 را تسخير آردند و پرچم آمريكا را برفراز ربار نياورد ، شهآتش مختصری آه تلفاتی برای آن ها به 

ست نسيم استوائی به اهتزاز در آمد ، اياالت دلحظه ای آه پرچم آمريكا در . اداره گمرك باال بردند 
همه نهادهای حاآميت اسپانيا ، از جمله دولت خود مختار . متحده پورتوريكو را باال آشيد 

  .دپورتوريكو، نقش بر آب شدن
اميدوار بودند در بيست . بعِض پورتوريكوئی ها ، به آينده تحت حاآميت آمريكائی ها چشم دوختند 

ست نسال آينده بتوانند ساختمان ملی پورتوريكو را بسازند آه بسته به موقعيت سياسی آينده ، می توا
فرمانده ی وتمندانه بيانيه خيلی هاشان تحت تاثير آلمات سخا. استقالل باشد ، يا الحاق به اياالت متحده 

  . قرار گرفتند آه در پايان ماه ژوئيه صادر شد » نلسون مايلز « آمريكائی ژنرال 
  

به عكس ، ما آمده ايم تا برای شما امنيت و تامين . قرن ها تحت ستم بود  ما نيامده ايم با مردم آشوری بجنگيم آه
است آه از طريق سلطه نظامی و نيروی دريائی ، مزايای تمدن اين جنگ ، ويرانگر نيست ، بلكه جنگی ... بياوريم 

   .آگاهی بخش را به شما ارزانی خواهد داشت 
  

جنگ عليه پورتوريكو ، صورت فرعی به خود گرفت و تقريبا به طور آامل در تاثير مناقشه آوبا 
ل و شش زخمی فقط نه آشته و چه. تلفات آمريكائی ها ، به طور حيرت آوری سبك بود . رنگ باخت 

 اسيران بسيار ، مجموعا از سربازان و و زخمی ها  هاپورتوريكوئی ها ، عالوه بر آشته. داده بودند 
يكی از خبرنگاران معروف آمريكائی آه ، » ريچارد هاردنيگ ديويس « .  آشته دادند 460شان 

ياد » جشن وسرور   «و » پيك نيك « گزارش های اين جنگ را می نوشت ، بعدها از آن به عنوان 
  . آرد 

 تشكيل شد و شرايط تسليم مشخص شد ، اسپانيا با مطرح 1898در آنفرانس صلح پاريس آه دسامبر 
آردن اين بحث آه اياالت متحده پيش از آن هرگز از مالكيت خو بر پورتوريكو چيزی نگفته است ، 

رد جزيره ديگری را در نقطه ای اسپانيا حتی پيشنهاد آ. سعی آرد مانع بلعيده شدن اين جزيره شود 
پرزيدنت مك آينلی اما ، همه . ديگربه اياالت متحده بدهد ، شايد بتواند پورتوريكو را نگه دارد 

در حاشيه آنفرانس پاريس ، رئيس جمهوری اياالت متحده گفت به . پيشنهادهای اسپانيا را رد آرد 
ی اسپانيائی های شكست خورده » .وده شوده قلمرو اياالت متحده افزپورتوريكو بايد ب« نظر او 

  . ضعيف ، راهی جز تسليم نداشتند 
صورت » سن خوان « هيجدهم اآتبر همان سال ، در مراسمی تشريفاتی آه در بالكن آاخ فرمانداری 

 نيويورك  «. پورتوريكو را به اياالت متحده واگذارآردند گرفت ، فرماندهان اسپانيائی مالكيت 
بی  يك ساعت پس از انتقال مالكيت ، جز. هيچ هيجانی وجود نداشت «   نوشت  »اوينينگ پست 

هيچ اثری از آن وجود نداشت آه اتفاق مهمی افتاده و در آن مراسم . تفاوتی چيزی به چشم نمی خورد 
   ». آوتاه ، قدرت اسپانيا برای هميشه در پورتوريكو به پايان رسيده است 

  
* * * * *  

  



16 

. اسپانيا رفته است  آسی در آمريكا شكی نداشت آه چرا اياالت متحده به جنگ  ، 1898در سال 
شرايط آوبا به آن جنگ منجر . جنگ فقط برای اين رخ داده بود تا معلوم شود آوبا متعلق به آيست 

اما وقتی ديپلمات های .  آوبا فقط يك غنيمت جنگی بود . آوبا فقط صحنه زور آزمائی بود .شد 
 اسپانيائی در پاريس گرد آمدند تا در باره پايان جنگ مذاآره آننده ، بايد در مورد آمريكائی و

سرزمينی بسيار بزرگ آه برای آمريكائی ها ناشناخته . سرنوشت سرزمينی ديگر هم بحث می آردند 
  . بود و فاصله اش تا سواحل اياالت متحده ، بسيار زياد بود 

.  آمريكائی آه به سال های خيلی پيش از آن بر می گشت اهایيآوبا بهانه ای شد برای بروز رو
. وار است روزی آوبا قسمتی از اياالت متحده شود دحداقل به زمانی آه تامس جفرسون نوشت آه امي

 آه اصال می دانستند فيليپين آجاست ، انگشت ئیآمريكائی ها. جزاير فيليپين ، موضوعی ديگر بودند 
در مانيل ، اياالت متحده ناگهان به فكر » ديويی « در نتيجه پيروزی ناخدا با اين حال ، . شمار بودند 

اين پرزيدنت مك .  پيش نقشه ای برای اين خوراك نريخته بود ازهيچ آس ، . بلعيدن فيليپين افتاد 
  . آينلی بود آه بايد تصميم می گرفت اياالت متحده با آن مجمع الجزاير گسترده چه آند 

. موردی به خاطر مرموز بودنش شهرت داشت هرمهوری اياالت متحده ، بيش از مك آينلی رئيس ج
، او را مورخان  اغلب. اد فكر او را بخوانندبه ندرت حتی به نزديك ترين مشاورانش اجازه می د

در مهی از را نظرياتش « و » خوب پنهان می آرد « آه ذهنياتش را می آنند  ئی تعريف  »معما «
   ». سنت گرائی ، يا ابهاماتی مثل غيبگوئی می پوشاند عبارت پردازی ، 

در آغاز ، چنين به نظر می رسيد آه مك آينلی می خواهد قسمتی از فيليپين را برای ساختن پايگاه 
بعد به اين فكر افتاد آه احتماال با تضمين بين . ل به تصرف اياالت متحده در آورد نيدريائی در ما

  . در پايان اما ، تصميم خود را ديكته آرد . يليپين استقالل اعطا آند المللی به مجمع الجزاير ف
به يكی از گروه ، بعدها .  می آرد یزندگ بود آه در دوره احيای مذهبی مومنیمك آينلی مسيحی 

شب  تبليغ مسيحيت گفت زمانی آه در گير يافتن پاسخی برای مساله فيليپين بود ،انديش های خشك 
از درگاه خداوند بزرگ می خواست تا او را در اين مورد « خ سفيد زانو می زد و های بسياری در آا

  ». راهنمائی آرده و راهش را روشن آند 
مومن آه بی اختيار آدم را به ياد جرج واآر بوش ، رئيس جمهوری ( رئيس جمهوری اياالت متحده 

بطه با تجاوز نظامی به افغانستان و  با آليسا و دين و خدا در رامناسباتش اول قرن بيست و يكم و دهه
  : گفته بود)   م–عراق و به آتش آشيدن جهان با هدف تامين منافع اقتصادی اياالت متحده می اندازد 

در يكی از شب هائی آه در آاخ سفيد زانو زده بودم و دعا می آردم آه خداوند قادر متعال راهی « 
هيچ راهی برای ما . قت شب بود آه راهش را پيدا آردم در مورد فيليپين پيش پای من بگذارد ، ديرو

باقی نمانده بود جز آن آه همه فيليپين را تصرف آنيم ، به فيليپينی ها آموزش بدهيم ، آنان را رو به 
تعالی ببريم ، آنان را بشارت به مسيح بدهيم ، و به ياری خداوند ، همان گونه آه مسيح برای 

  » . هيچ آاری برای آنان آوتاهی نكنيم همنوعان ما مرد ، از انجام
ران اتاريخ نگ. از اين گونه بود آه رئيس جمهوری اياالت متحده ، تصميم های برق آسا می گرفت 

رئيس جمهوری . هنوز هم در حيرت اند آه چگونه مك آينلی اين تصميم های فوری را می گرفت 
قعيت داشته باشد آه فكر می آرد همه چيز مثل اياالت متحده عميقا مذهبی بود و اين امر ممكن است وا

ديگری می گفت و از  اما در هيئتی آه برای مذاآره به پاريس فرستاد ، چيز. آيه بر او نازل می شود 
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، »  تواند نسبت به آن بی تفاوت باشدسياست آمريكا نمی« د آه  دم می ز»موقعيت های بازرگانی « 
يكی از مورخان می گويد قدر مسلم .  در فيليپين است ین موقعيتچنيپس اقدام او برای به دست آوردن 

 تصميم های یاصال فيليپينی ها را نمی شناخت و با اصرار مصيبت بار« آن است آه مك آينلی 
خدا ديوئی در مانيل فاتح  نا آه شنيدهاين خبر را خود او اعتراف آرده آه وقتی » نادرست می گرفت 

اياالت متحده ، اصال در  جزاير در فاصله دوهزار مايلی از سواحل نمی دانست آن «، است شده 
ياری شان قبال فيليپينی ها ، آه بس» مسيحی آردن « التهاب شديد برای » .آجای جهان واقع شده اند 

به طور يقين رئيس جمهوری .  شرايط آن جزاير بود از، نشان دهنده بی اطالعی او آاتوليك شده بودند
خبر نداشت آه فيليپينی ها در حال از سر گذراندن رنج های نخستين انقالب ضد اياالت متحده 

  .استعماری در تاريخ جديد آسيا ، در تب و تاب اند 
اين حادثه ضمنی ، نقطه ای محوری را در تجربه « در تاريخ فيليپين می نويسد » استنلی آارنو «

ان آمريكائی در آن سوی اقيانوس ها می برای نخستين بار ، سرباز. تاريخی آمريكا ثبت می آند 
و برای نخستين بار ، آمريكائی ها سرزمينی را در فراسوی سواحل خود به اشغال در می . جنگيدند 
  » . مستعمره قبلی ، اآنون خود مستعمره چی می شد . آوردند

اخدا ديوئی از  ، آه سه هفته از نابود آردن ناوگان اسپانيا می گذشت ، ن1898روز اول ماه مه سال 
نقطه . رهبر چريك های فيليپينی در عرشه آشتی فرماندهی المپيا استقبال آرد »  آگينالدواميليو« 

 گفت آگينالدو  .  نظرهای آنان ، نسبت به آن چه در مورد اين مالقات منتشر شده است ، تناقض دارد 
گند و پس از آن جمهوری مستقل فيليپين عليه اسپانيائی ها بجن، آن ها به توافق رسيدند آه به اتفاق هم 

هيچ يك از آن دو مرد به زبان مشترك . ديوئی سوگند خورد آه چنين توافقی نكرده بود . تاسيس شود 
بنابراين ، سوء تفاهم ناشی از اين وضع ، قابل درك . حرف نمی زدند و مترجمی هم در آارنبود

استقالل فيليپين را اعالم آرد ، نه آگينالدو وئيه واقعيت هرچه آه باشد ، وقتی روز دوازدهم ژ. است
  .ناخدا ديوئی در آن مراسم حاضر بود ، نه هيچ نماينده ديگری از طرف اياالت متحده 

 و ساير رهبران فيليپين را ترساند آه مبادا اياالت متحده استقالل آشورشان آگينالدواين بی اعتنائی ، 
آهنه سرباز جنگ های داخلی آه نخستين فرمانده ، » آندرسن تامس « ژنرال . را به رسميت نشناسد 

پس در . از اين بابت به آنان اطمينان دهد آه های آمريكائی در فيليپين بود ، در صدد برآمد نيروی 
 ، و اميدوارم يمدلم می خواهد روابط دوستانه ای با هم داشته با ش«  نوشت آگينالدو چهارم ژوئيه به 
  » .  ارتش اياالت متحده و عليه نيروهای اسپانيائی برخوردارباشيم از همكاری شما با

آندرسن صادقانه بوده باشد ، اما زمانی آه داشت اين نامه را اين احتمال وجود داشت آه آلمات ژنرال 
پرزيدنت مك آينكی آه به قول خودش مطيع احكام . می نوشت ، سياست واشينگتن در حال تغيير بود 

ت اياالت متحده نه تنها بر مانيل ، بلكه بايد بر تمامی يخدای خود رهنمود گرفت آه مالكخدا بود ، از 
آه بابت تملك آل دستور داد پس به مذاآره آنندگانش در پاريس . مجمع الجزاير فيليپين تعلق گيرد 

اياالت  شنهاداسپانيا در وضعی نبود آه پي. بيست ميليون دالر به اسپانيائی ها پيشنهاد آنند ، فيليپين 
و اسپانيائی ، روزدهم دسامبر موافقت نامه ای را امضا و ديپلمات های آمريكائی . متحده را رد آند 

بنا به اين قرارداد ، مالكيت آوبا ، پورتوريكو و مجمع . آردند آه به پيمان پاريس معروف است 
جمعيت بود ، به اياالت  ميليونالجزيره دوردست فيليپين آه مشتمل بر هفت هزار جزيره و هفت 

  . متحده تعلق گرفت 
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روز بيست و يكم دسامبر آن سال ، رئيس جمهوری اياالت متحده دو اعالميه اجرائی مالكيت بر 
مجمع تدوين قانون اساسی را انتخاب . شورشيان فيليپين راه خود را می رفتند . فيليپين را صادر آرد 

 جمهوری فيليپين 1899 اجرای خود ، سيزدهم ژانويه آردند آه قانون اساسی را نوشت و در مسير
دوازده روز بعد ، اين ملت جديد عليه نيروهای اياالت متحده در .  تاسيس آرد آگينالدو را به رياست 

در نظر او ، فيليپينی ها همانی بودند آه . مك آينلی اعتنائی نكرد . جزاير فيليپين اعالم جنگ داد 
  » .  مردمی بی نظم و درمانده   «می گويد به آنان ولش مورخ  ريچرد

  
احتماال در مورد ارزيابی وسعت قلمرو . و هدف هاشان را خوب می شناخت آگينالدو شورشيان  مك آينلی آم و آيف

 اهميتی نداشت آه وسعت قلمرو تحت اودچار اشتباه محاسبه شده بود ، اما به عقيده ، آگينالدو تحت سلطه نيروهای 
 آنقدر احمق آگينالدورئيس جمهوری اياالت متحده نمی توانست باور آند شورشيان ... اغی چقدر بود تسلط دولت ي

به نظر می رسيد آه مك آينلی باخودش سوء تفاهم . باشند آه در مقابل قدرت و خيرخواهی اياالت متحده مقاومت آنند
ان است و رئيس قبيله ای تبهكار طشيآگينالدو پيدا آرده و چنان گرفتار تصورات متناقض شده بود آه اطمينان داشت 

  .همان گونه رفتار آند آه با آارمندی در اوهايو، مثل آب خوردن ، است آه می تواند با او 
  

عهد نامه پاريس حاآميت برفيليپين را برای اياالت متحده تامين آرد ، اما پيش از تصويب در سنا قابل 
مخالفان عهد نامه پاريس ، با اين .  بسيار طوالنی و داغ بود مباحث سنا در اين مورد ،. اجرا نبود 

استدالل آه آن قرار داد تسخير امپرياليستی سرزمين های دور دست است آه برای ايده آل های 
اتور سن. نرفتند   زير بار،آمريكائی شرم آور است و قدرت آمريكا را بيش از اندازه گسترش می دهد 

تبديل به آشوری را اين اقدام اياالت متحده « هشدار داد آه »   وارجرج فريسبی ه« ماساچوست 
پست می آند آه می خواهد با به انقياد در آوردن اتباع نژادهای ديگر و خراج گزار آردن ساير 

 آه تبعا مضمون آن حاآميت هميشگی يك طبقه و تبعيت بی چون و چرای طبقه ای ديگر ؛آشورها 
حاميان پيمان پاريس ، بر سه    ». ختن نوعی امپراتوری به اثبات برساند است ، قلدری خود را در سا

در استدالل اول ، می گفتند وقتی ملتی به نام فيليپينی اصال وجود . مبحث اصرار می ورزيدند 
دليل دوم شان اين بود آه . خارجی ندارد ، به رسميت شناختن استقالل فيليپين اسباب مضحكه است 

ن آه مالكيت بر مجمع الجزاير آسه ديگر . تمدن آردن فيليپينی های عقب مانده است وظيفه آمريكا م
  .فيليپين ، برای اياالت متحده متضمن فوايد سرشار بازرگانی و استراتژيك خواهد بود 

آن بود آه با داغ تر شدن » تقارن حيرت آور« بنا به خبری آه در نشريه نيويورك ورلد منتشر شد ، 
. سنا ، خبر رسيد آه شورشيان فيليپين به مواضع آمريكائی ها در مانيل حمله آرده اند اين بحث در 

بعدها گفته شد آه درگيری با شليك يكی از آمريكائی آغاز شده بوده ، اما به هر صورت اهميتی 
با انتشار اين خبر ، خيلی از سناتورها اعالم . با چه مقدمه ای رخ داده و نداشت آه حمله چگونه 

آردند آه حاال ديگر احساس می آنند وظيفه دارند برای حمايت از سربازان آمريكائی آه در قسمت 
تا سسناتور مينو. ديگری از جهان به محاصره در آمده اند ، به پيمان امضا شده ی پاريس رای بدهند 

 نقش ستمگرما نقش فرشته نجات را داريم ، نه « به همكارانش اطمينان داد آه ، » آنوت نلسون « 
آه از دو سوم ل قانع شدند و با اآثريت پنجاه وشش به بيست و شش سناتورها با اين استدال» . را 

  . اآثريت آرا برای تصويب هم بيشتر بود ، پيمان پاريس را به تصويب رساندند 
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االت  مشيت الهی بر آن قرار گرفته است آه ايه بود آه به احتمال قوی پرزيدنت مك آينلی باور آرد
  . » مسيحی آند « برساند و » تعالی « متحده مردم فيليپين را به 

به موازات مطالب داغ ، ريس سخنرانی های سناتور ها در جريان مباحث سنا بر سر پيمان پا
هر دو عامل فضا را آامال ملتهب آرده بودند تا . ، تصرف فيليپين را بيشتر توجيه آرد مطبوعات

بازرگانان ، غرق در جاذبه آينده ای شده بودند آه . دست ، منطقی جلوه آند مالكيت بر سرزمينی دور 
 با ژاپنی ها ، 1895در جنگ شدن پس از مغلوب . فروش آاال هاشان را در چين ميسر می آرد 

دو اتفاق همزمان ، . چين ضعيف شده بود و ديگر قادر نبود در مقابل مداخله خارجی مقاومت آند 
اتفاق اول آن بود آه در پيدا آردن بازارهای . ی بازرگانان آمريكائی به بار آوردند نتايج درخشانی برا

جديد به شدت نوميد شده بودند ، اما اتفاق دوم آه استثمار سرزمينی گسترده را برای آنان امكان پذير 
  . شرايط را تغيير داد و نتيجه ای فوق العاده به بار آورد ، می آرد 

در پيامی آه از آنگره می خواست پيمان پاريس را تصويب آند ، ،  متحده ترئيس جمهوری اياال
اين . ما نمی توانستيم فيليپين را به فرانسه و آلمان ، رقبای تجاری خود در شرق واگذاريم « گفته بود 

  » . آار باعث بی آبروئی ما می شد و برای تجارت ما زيانبخش بود
. ا بر فيليپين زد ، وارث جدال های ارتش شورشی با اسپانيا شدوقتی اياالت متحده مهر مالكيت خود ر

و بجز استثنای قابل بحث .  سربازان آمريكائی ، تا آن زمان خارج از آمريكای شمالی نجنگيده بودند 
جنگ با سرخپوستان ، هيچ وقت عليه ارتشی آه از استقالل آشورش دفاع می آرد ، جنگ نكرده 

شتند آه در جدال با فيليپينی ها به چه نتايجی خواهند رسيد ، اما حمالت هيچ تصوری هم ندا. بودند 
  . شان را با اعتماد به نفس آامل سازمان دادند 

از همان آغاز ترديد . با نبرد تن به تن برای تصرف مانيل آغاز شد ،  1899آن جنگ ، در فوريه 
به آمريكائی برتری نيروئی داشتند ، شورشيان نسبت . داشتند آه آن نبرد چه سرانجامی خواهد داشت 

از نظر اسلحه و مهمات در تنگنا آگينالدو سربازان . اما آمريكائی ها در مقياس های ديگر برتر بودند 
ده ها هزار سرباز . محاصره دريائی آمريكائی ، راه رسيدن تسليحات به آنان را بسته بود . بودند 

به جنگش می روند چه انگيزه هائی دارد ، با اشتياق در موج ، بدون آن آه بدانند دشمنی آه آمريكائی 
اين سربازان ، در نامه هائی آه برای دوستان و خانواده هاشان نوشتند ، به آنان گفتند . ها پياده شدند 

آنقدر می جنگيم تا همه آاآا « و غريدند آه » .پياده شديم تا همه آاآا سياه ها را به درك بفرستيم « 
   » . ا مثل سرخپوست ها بكشيم سياه ها ر

در برخورد با اين آدم های عقب افتاده ، چريك ها تاآتيك هائی را به آار بردند آه آمريكائی ها تا آن 
برای سربازان آمريكائی تله و دام هائی گذاشتند آه خود به خود تيراندازی . زمان به چشم نديده بودند 

سم ، آتش روشن آردند .  را می گرفت و قفل می آرد شكاف هائی درست آردند آه پا. می آردند 
آمريكائی آه . های آشنده در مسيرشان گذاشتند و زندانيان دست و پا بريده را سرراه شان قرار دادند 

. بعضی افسران شان آارآشته های جنگ عليه سرخپوستان بودند ، نمی دانستند با آن دام ها چه آنند 
در جنوب شرقی مانيل آمين گذاشتند ، » لويد وتين « ندهی ژنرال د تحت فرماحوقتی برای دو وا
همه روستاها را نابود آنند و همه ساآنان شان را از دم ،  تا فاصله دوازده مايلی  آهوتين دستور داد

  . تيغ بگذرانند
  در خالل نيمه ی اول جنگ فيليپين ، فرماندهان آمريكائی خبرنگاران خارجی را سانسور آردند تا 
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 1901فقط زمانی آه در سال . مطمئن باشند خبرهائی از اين دست به گوش آمريكائی ها نرسد 
آن وقت بود آه . سانسور برداشته شد ، آمريكائی ها فهميدند آه چه وقايعی در جنگ رخ داده است 

 در» لجر  فيالدلفيا« روزنامه ها شروع آردند به چاپ گزارش هائی آه نمونه اش گزارش خبرنگار 
   . ود ب1901سال 

  
 سربازان آمريكائی ، در  .ی و صحنه های مضحك نيستآاردغل ، خونريزی وحشيانه چيزی جز جنگ آنونی ما ، 

نهايت قساوت و سنگدلی ، مردان ، زنان ، آودآان ، زندانيان ، اسرا ، شورشيان و مردمی را آه به آنان سوء ظن 
 باالتر ، چنان قتل عام آرده اند آه تو گوئی می خواهند نسل انسان را بگيريد تا سنيندارند ، از بچه های ده ساله 

 ، مخرب و زيانبخش و آريه دبه اين سربازان تلقين شده است آه فيليپينی ها چندان تفاوتی با سگ ندارن. بردارند 
ونه ها جانوران پا آوتاهی بنا به اين تلقين ها ، سربازان آمريكائی باور آرده بودند آه فيليپينی ها در بعضی نم. اند 

 نمك به مردان فيليپينی ب وسربازان ما ، آ. هستند آه در بهترين حالت خود ، مشتی اشغال آپه شده بيش نيستند 
 و بدون در گيری  زندانيانی را آه دست شان را باال برده ». دن بكنند زآنان را وادار به حرف « تنقيه می آردند تا 
ی بعد ، بدون آن آه آمترين دليلی برای ربط دادن آنان به شورشيان داشته باشند ، روی پل ، ساعتتسليم شده بودند

به رودخانه تا سايرين جسد غربال  نگه می داشتند ، آنان را به رگبار می بستند و از باالی پل پرت شان می آردند
  . شده شان را ببينند و درس عبرت بگيرند 

  
در آن بعد از ظهر ، .  رخ داد 1901 بيست و سوم مارس نقطه عطف اين جنگ ، بعد از ظهر

، يكی از وحشيانه ترين عمليات ضد چريكی » فردريك فانستون « سرتيپ سی و شش ساله ای به نام 
فانستون آه سه سال پيش از آن در جنگ آوبا مدال . را در تاريخ نظامی اياالت متحده سازمان داد 

سرتيپ آمريكائی ، پيكی را . بود » الزون « ه ای در اطراف جزيره افتخار گرفته بود ، فرمانده منطق
 در يكی از روستاهای آن منطقه آگينالدو آه سربازانش دستگير آرده بودند ، زير شكنجه مقر آورد آه 

پس به اين فكر افتاد تا گروهی از پيشقراوالن فيليپينی را با او به محل استقرار . اردو زده است 
اين پيشقراوالن آه . رستد تا امكان ورود او را به صورت نفوذی به آن روستا فراهم آورند  بفآگينالدو 

فريب خورده ی و می توانند ياد آور پيشمرگه های ( به خدمت مهاجمان آمريكائی در آمده بودند 
اتحاديه ميهنی آردستان عراق به رهبری جالل طالبانی و حزب دموآرات آردستان عراق به رهبری 

 اياالت متحده به عراق ، در شمال 2003سال  دسامبرعود بارزانی باشند آه در تهاجم نظامی مس
بودند آه خود » ماآابيه « ، متعلق به گروه قومی )  م –عراق راه را برای ارتش آمريكا باز آردند 

تعلق به  و بسياری ديگر از چريك ها ، مآگينالدو. می پنداشتند » تاگالوگس « را رقيب گروه قومی 
  . اين قوم بودند 

نه پيشقراول ماآابيه به و ژنرال فاستون وچهار افسر ديگر واحد تحت فرماندهی او ، به همراه هفتاد 
نقشه شان اين بود آه پيشقراوالن قوم ماآابيه خود را شورشی جا بزنند و به . اين ماموريت رفتند 

وقتی گروه به ده مايلی اردوی . رت گرفته اند را به اساها  ئی بگويند آه گروهی از آمريكاآگينالدو
ن نزديك تر شوند ، اما ، فرمانده چريك ها پيام داد آه آمريكائی ها نبايد از آرسيد آگينالدو 

 به آنان خوشامد گفت ، آگينالدو به محض آن آه گارد احترام . می توانند وارد شوند » شورشيان«
  . پيشقراوالن ناگهان بر آنان آتش گشودند 
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مهمات تان را حرام ! د يآار احمقانه نكن« از درون ستاد فرماندهی خود فرياد آشيد آه آگينالدو 
  » !دينكن

 او  به رو   هجوم برد ، هفت تيرش را آگينالدو  يكی از پيشقراوالن برگشت ، به ستاد فرماندهی 
يا تسليم شو ، يا ! ی هستيم ما آمريكائ. ما شورشی نيستيم . تو زندانی ما هستی « نشانه رفت و گفت 

  » !می آشيمت 
در چشم به هم زدنی پيشقراوالن . گيج شدند آه نتوانستند واآنش نشان دهند چنان  و افسرانش آگينالدو

ژنرال فاستون بيدرنگ پيدايش شد و خودش را به رهبر . آن ها را گرفتند و خلع سالح آردند 
  . شورشيان معرفی آرد 

    » نز نمی ماند ؟طاين بيشتر به يك «  گفت يرت زدهح، آگينالدو 
از حيرت ديوانه شده « فاستون بعدها گفت .  را دستگير آردند و به مانيل بردند آگينالدو. طنز نبود 

 آه به وطن باز گشتند ، از وجود قهرمان جديد شان غرق در هيجان و غرور  آمريكائی هائی ». بود 
 از يك ماه پس از رآمتآگينالدو ر زمانی بيشتر شد آه ديدند اين هيجان واحساس غرو. شده بودند 
در بيانيه ای حاآميت آمريكائی ها را قبول آرد و از يارانش نيز خواست آه به مقاومت ، دستگيری 
   . پايان دهند 

فرمانده آل نيروهای » آرتور مك آرتور « اين باعث شد آه ژنرال . هزاران شورشی پذيرفتند 
مك » . می شود گفت آه شورشيان بكلی از پا در آمده اند «  اعالم آند آه  يليپين ،آمريكائی در ف

در . شورشيانی آه هنوز در ميدان بودند ، ابعاد بی رحمانه ای به نبرد دادند . آرتور عجله آرده بود 
ت ، تاختند و در قساو» سامار «  ، گروهی از آنان به مواضع آمريكائی ها در جزيره 1901ستپامبر 

  . ت آمريكائی ها را هم از پشت بستند آ
اين واقعه ، زمانی رخ داد آه افراد پياده نظام طبق معمول با خيال راحت در ساحلی نزديك روستای 

به . بعضی ها شك برشان داشته بود آه آن جا قلمرو مطمئنی نيست . پياده شدند » باالنگيگا « 
ندهان به منظره رو به رو خيره شد و به ديگران گفت  نزديكی های ساحل آه رسيدند ، يكی از فرما

  » . االن داريم به سمت فيليپين خيز بر می داريم «
بنا به شهادت هائی آه بعدها داده شد ، آمريكائی ها هفته ها پيش از آن باالنگيگا را تصرف آرده 

سپيده دم . ده بودند بودند و با زندانی آردن بومی ها ، شكنجه و تجاوز جنسی ، بر منطقه مسلط ش
عده ای در . باش از خواب بيدار شدند بيداربيست و هشتم سپتامبر ، طبق معمول با صدای شيپور 

رئيس پليس شهر به . محل های نگهبانی و ديده بانی مستقر شدند و بقيه به صرف صبحانه رفتند 
گهان آاردی بزرگ را در سمت يكی از نگهبانان رفت ، چند آلمه دلنشين به زبان آورد و بعد ، نا

. بيدرنگ زنگ های آليسا به صدا در آمدند . آورد و با ضربات پی درپی نگهبان را از پا انداخت 
ديوانه وار به . گروه های شورشی آه در شهر نفوذ آرده بودند ، از مخفی گاه شان ريختند بيرون 

چند دقيقه بعد ، پادگان . شان آردند آمريكائی های غير مسلح هجوم بردند و با ضربات آارد تكه پاره 
 فرار آنند و خودشان را با قايق هائی به پايگاهی در دبعضی آمريكائی ها توانستن. يكسره خونين شد 

از هفتاد و چهار سرباز آمريكائی آه در باالنگيگا مستقر بودند ، فقط بيست . سی مايلی برسانند 
  . سرباز زخمی زنده ماندند 

  اين خبر ها ، ملتی را آه .  باالنگيگا ، به سرعت به اياالت متحده رسيد   قتل عامهخبرهای مربوط ب
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.  چه جنگی شده است ، حيرت زده آرد دتازه داشتند متوجه می شدند آه آشورشان در فيليپين وار
، اما در وضع و  فرماندهان آمريكائی هم آه در آن جزاير بودند ، از شنيدن آن خبرها يكه خوردند

به سرهنگ ياآوب .  و چه واآنشی هم نشان دادند . قعيتی بودند آه می توانستند واآنش نشان بدهند مو
بود، دستور » داآوتا « در منطقه » وونددنی  «  آه ده سال پيش از آن از عوامل قتل عام  اسميت

ردن حرآت آند و به هر اقدامی آه ضروری می داند ، برای مقهور آ» سامار « دادند به سمت 
سربازخانه های باقی مانده را راه انداخت ، و به . اسميت به سامار رسيد . شورشيان دست بزند 

نيروهای تحت فرماندهی خود فرمان داد تا همه انسان های باالی ده سال را بكشند و آن جزيره را 
  . آنند »  ويرانه ضجه و سوگواری « تبديل به 

فقط از شما می خواهم بكشيد و . من اسير نمی خواهم   « : سرهنگ ياآوب اسميت به افرادش گفت 
سربازان »  .نيد ، مرا خشنود تر خواهيد آردهر چه بيشر بكشيد و بيشتر آتش بز. آتس بزنيد 

با ويران آردن باالنگيگا شروع آردند و ديوانه وار . آمريكائی ، با لذت فراوان فرمان را اجرا آردند 
چون می دانستند آه مهاجمان واقعه باالنگيگا خود را به صورت . دند به جان روستاهای ديگر افتا

چنان . بومی های معمولی در آورده اند ، هيچ فرقی ميان رزمندگان و آدم های عادی نگذاشتند 
درخشم انتقام خون دوستان شان می سوختند آه صدهاتن از مردم را آشتند ، اجساد شان را آتش زدند، 

  . ا قصابی آردند و از مراآز زندگی شان تنها ويرانه و شيون به جا گذاشتندرمه گوسفندان شان ر
 به جنگل زدند ، يازده سرباز یسرگردان با در جست و جوی چريك هاوقتی با تصوری بيمار گونه ، 

آاپيتان آه آارش به جنون و . نيروی دريائی در اثر گرسنگی و نداشتن پناهگاه به هالآت رسيدند 
آشيده بود ، حدس زد آه باربران فيليپينی با سرقت سيب زمينی ، نمك و ساير مواد هذيان گوئی 

فت و به ازای هر ريازده تن از باربران را گ. غذائی و تدارآات واحد ، باعث مرگ سربازان شده اند 
  . سربازی ، آن ها را تير باران آرد 

  
 شدند ، و برای ارتكاب آن جنايات ، آمريكائی ها از آغاز جنگ فيليپين مرتكب جنايات حيرت آوری

شگردهای عجيب و غريبی به آار زدند ، اما اعدام يازده فيليپينی آه برای خود آن ها آار می آردند 
و مرتكب هيچ جنايتی نشده بودند ، به عنوان شرم آورترين سند فرماندهان اياالت متحده در تاريخ ثبت 

نتيجه محاآمه، برائت .  قتل در دادگاه نظامی محاآمه شود دستور دادند افسر فرمانده به اتهام. شد 
  . افسر آمريكائی بود ، اما اين مساله جامعه اياالت متحده را به خشم آورد 

تا وقوع اين جنايت هولناك ، خيلی از آمريكائی ها فكر می آردند سربازان شان با ديگران فرق می 
عه باالنگيگا اما ، جپس از فا.  اخالقی عمل می آنند آنند و چون هدف خوبی دارند ، در باالترين حد

جست و جوی آهنه خبرنگاران مطبوعات به . سيل افشاگری ها خالف اين ادعا را ثابت آرد 
از مجموعه گزارش های اين افسران وسربازان . سربازانی پرداختند آه از جنگ برگشته بودند 

رسواترين نوع اين . همه اشكال شكنجه متوسل شده اند فهميدند آه سربازان آمريكائی در فيليپين ، به 
آه به ( در اين نوع شكنجه ، قسمت های از خيزران را . معروف بود » آب درمانی « شكنجه ها به 

، به زور به حلق زندانی فرو می آردند ، بعد از لوله آن آب آثيف  )  م– نی هندی هم معروف است
وقتی معده پر می شد و باد می آرد ، سربازان مى پريدند روی . می ريختند تا معده زندانی پر شود 

و آنقدر اين آار را تكرار می آردند تا يا زندانی . شكم زندانی تا آب را با فشار از معده او خارج آنند 
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تر آن شكنجه ! شيوه شكنجه در دهه شصت ويتنام ، و نوع پيشرفته . ( اطالعات بدهد ، يا بميرد 
 اول قرن بيست و يكم در زندان ابو غريب بغداد در جنگ عراق ، نمونه های تكامل جنسی مدرن دهه

اخبار اين شيوه ی شكنجه ، با چنان وسعتی . )  م –آمريكائی به شمار می روند ! يافته تر اخالق عالی 
  . در باره آن جوآی چاپ آرد »  پلين ديلر   آليولند «در اياالت متحده پيچيد آه حتی نشريه 

  
   چيه ويلی ؟ ب اين صدای شرشر آ    :ادر م

آب رو ريختيم . داريم يه آژان برفی رو آب درمانی می آنيم . هيچی مامان ، ما پسرها داريم بازی می آنيم    : ويلی 
  . تو حلقش ، االن داريم درش می آريم مامان 

  
واقعا رفته ايم «  نوشت  هنامور امريكن ، سوگوارينشريه بالت. ديگران موضوع را خيلی جدی گرفتند 

نشريه اينديانا پوليس نيوز افزود آه اياالت متحده » . در دوردست ها به جنگ تا از خود دور شويم 
سربازان آمريكائی سياست « و نيويورك پست نوشت » . شيوه های وحشی گری را بروز می دهد «

اعالم آرد ، س دانشگاه استانفورد جردن رئيديويد استار » . جنايت وسيع و عمدی را اجرا می آنند 
مسئوليت آغاز « بنابراين ، . نكرده اند » سلطه خارجی « آه فيليپينی ها آاری جز مقاومت در برابر 

آشيش ويليام جيمز پروفسور دانشگاه » . اين جنگ ، فقط و فقط بر دوش اياالت متحده است 
و در يكی از سخنرانی . شده اند » گر قتل فرهنگی دي« هاروارد، گفت آمريكائی ها مرتكب گناه 

مال شرم آورش در حق فيليپينی ها ، لعنت عخداوند اياالت متحده را به خاطر ا« هايش اعالم آرد آه 
مارك تواين طنز نويس معروف آمريكائی پيشنهاد آرد زمان آن رسيده است آه پرچم آمريكا » . آند 

 راه راه سفيد را رنگ سياه بزنند و به جای ستاره خطوط« را دوباره به اين صورت طراحی آنند آه 
ها جمجه ای بگذارند و تصوير دو استخوان متقاطع را آه نشانه دزدان دريائی است ، زير جمجه نقش 

  ». آنند 
   

تشنج ناشی از وارد آردن اين اتهامات ، چندين ماه ادامه يافت ، اما ديری نپائيد آه ضد آارزار آغاز 
است آمريكا آه در آغاز هيچ پاسخی برای حمالت افشاگرانه نداشتند ، سرانجام مدافعان سي. شد 

آنان اصرار ورزيدند آه شرايط فوق العاده دشوار ، سربازان آمريكائی .  راهكار دفاع را پيدا آردند
افسران شجاع « نيويورك تايمز قال چاق آرد آه . را مجبور آرده بود آه دست به چنان اعمالی بزنند 

ی فيليپينی ها پاسخ داده » قساوت و جنايت آموزنده « ، با درك درست از شرايط ، به » وفادار و 
گفت سربازان آمريكائی به عملی بيش از آن چه در » سنت لوئيس گلوب دموآرات   «نشريه . اند

ر آن حد وقتی زمينه های تحريك آننده د« و اين آه . جنگ داخلی انجام داده بودند ، دست نزده اند 
باشد آه در فيليپين بود ، چاره ای نمی ماند جز آن آه طبيعت خاص انجام وظيفه ، آار خودش را 

پرويدنس « نشريه . بايد گفت آه با توجه به آن شرايط ، تخلفات بسيار اندك بوده اند ، تازه . بكند
  . پذيرند ب» د پاسخ دادن آتش با آتش را رخ« از خوانندگانش خواست تا اصل  »جورنال 

دومين مقوله ای آه در مطبوعات منعكس شد ، اين بود آه در مورد جنايات ارتش اياالت متحده در 
اين گونه تبليغات « نوشت آه » سنت پاول پايونير پرس « نشريه . فيليپين ، اذهان را گمراه آرده اند 

اما به هر حال اصول « و نتيجه گرفت آه » منفی برای گمراه آردن اذهان ، واقعا اسف انگيزند 



24 

نيويورك تريبيون گفت فقط چند سرباز آمريكائی مقصر » . سياست ملی را خدشه دار نخواهند آرد 
  » .  محاآمه فقط بايد مربوط به همان چند سرباز باشد ، نه سياست ملی اياالت متحده  «بودند و 

 آينلی ترور شد و جايش را  پرزيذنت مك1902با اوج گيری اين مباحث ، درنخستين ماه های سال 
روزولت آه خود سرآرده متجاوزان بود و حاال به آاخ سفيد . ودور روزولت داد تئدر آاخ سفيد به 

ه آنان عشق می ورزيد قيام آرد و جنگ فيليپين و آن حجم از  بآمده بود ، به وظيفه دفاع از يارانی آه
و گفت هرگز چنان به وجد نيامده بود . رد جنايات را ، عملياتی بسيار ارزشمند و گرامی توصيف آ

رئيس جمهوری جديد دوست و متحد نزديك خود هنری آابوت الج را . مد آآه با عمليات فيليپين 
ج در نطقی بلند و الهنری آابوت . انتخاب آرد تا رهبری دفاع از عمليات فيليپين را به عهده بگيرد 

 شكنجه  «مواردی مثل نمايندگان بايد به آنه آه  آرد ريحن سنا ايراد آرد ، تصصحفصيح آه در 
 مردمی نيمه وحشی ، با اران برای استقرار قانون در ميان، تهديد به تيربدرمانیمعروف به آب 

  .  گرفته است ، پی ببرند  مباحثی آه دردر» تمايالت و خصوصيت های آسيائی 
و ، خودمان را بشناسيم ، م ئييائيد به خود آه ، بآبيائيد ، « الج خطاب به سناتور ها ، از آنان خواست 

به پيشنهاد تئودور روزولت ، الج ترتيبی داد آه سنا در مورد بدرفتاری » ! ت آم خودمان باشيم دس
آميته تحقيق را خود الج اداره می آرد . حرآت زيرآانه ای بود . در فيليپين آميته تحقيق تشكيل بدهد 
شهادت بسياری در مورد . سخ ها را ، با دقت محدود آرده بود آه مفاد و چهارچوب پرسش ها و پا

از سياست جامع و تاآتيك های عمليات ارتش اياالت متحده در فيليپين داده شد ، اما هيچ حرفی 
آميته تحقيق سنا ، حتی گزارش نهائی آار خود را . صريحی آه پشت آن خوابيده بود ، به ميان نيامد 

آه نوعی ماست مالی بود « مورخان آمريكائی در وصف اين بازی می گويد يكی از . هم منتشر نكرد 
  » .با تردستی آامل صورت پذيرفت 

پرزيدنت روزولت   ، هنوز چيزی از خاتمه آارآميته تحقيق سنا نگذشته بود آه1902چهارم ژوئيه 
ر به پايان رسيده  ها ، او را قانع آرده بود آه آایگزارش ارتش. رد فيليپين آرام شده است آاعالم 
مهم ترين رهبران چريك ها ، يا آشته شده بودند ، يا به اسارات ارتش اياالت متحده در آمده . است

بهائی آه اياالت متحده پرداخته بود ، بيش از آنی بود آه در آغاز . فته بود ياو مقاومت پايان . بودند 
 سرباز 4374سرشار از شكنجه ، در سه سال و نيم جنگ . وحشی گری آمريكائی حدس می زدند 

شانزده هزار چريك فيليپينی و دست . آمريكائی آشته شده بودند آه در مقايسه با آوبا ، ده برابر بود 
فيليپينی ها ، آن سال ها را به عنوان خونين ترين . آم بيست هزار شهروند عادی آشته شده بودند 

ه سرعت فراموش آردند آه اصال چنان جنگی رخ آمريكائی ها ب. روزهای تاريخ خود ثبت آرده اند 
بانی هوائی و دريائی ياآنون آه اين ترجمه صورت می پذيرد ، بزرگترين پايگاه پشت( . داده بوده

بيش از چهارصد سال از مقاومت آزاديخواهان فيليپين در مقابل . اياالت متحده در فيليپين مستقر است 
 یفيليپين هرگز دولت و رئيس جمهور. آمريكائی می گذرد  های استعمارگران اسپانيائی و امپرياليست

نظامی های آمريكائی فيليپين را قرق آرده اند و در . نداشته ، مستقل و غير وابسته به اياالت متحده 
  ، بنا به گزارش رسمی جبهه2007در سال . واقع فيليپين از اياالت غير رسمی اياالت متحده است 

، به رهبری حزب آمونيست فيليپين و مرآب از هجده گروه و سازمان ليپين  فيدموآراتيك  ملي 
سربازان و درجه داران و افسران آمريكائی چنان دست بازی در مانيل پايتخت فيليپين دارند آه 

آخرين نمونه در .  به آنان تجاوز گروهی می آنند و  رباينددختران زيبا را به زور از آافه ها می 
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 ، دختری بود آه به وسيله پنج نظامی آمريكائی ، علنا در رستورانی ربوده شد 2007نيمه دوم سال 
 و پشتيبانی هوائی و یمرآز تقويت نظام. آه پس از تجاوز گروهی ، او را در خيابان رها آردند 

با اين حال ، . دريائی در جنگ عليه افغانستان و عراق  و طرح خاور ميانه بزرگ ، فيليپين است
  ، با سازماندهی منظم  و نبرد چريكی آزاديخواهان ، همچنان پس ازچهارصد سالی سياسمقاومت

  )  م – ادامه دارد
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  سوم صل ف
  

  رياست جمهوریه خانه تا آاخ فاحشاز 
  

يك تمبر پستی باعث شد آه اياالت متحده برجسته ترين رهبری را آه نيكاراگوئه تا آن زمان به خود 
 در پی داشت آه انعكاس شان را تا امروز ااين تمبر ، وقايعی زنجيره ای ر. ديده بود ، سرنگون آند 

اگر اين . تماال در تاريخ تاثير گذارترين نمونه از نوع خود بود می شود مشاهده آرد؛ تمبری آه اح
اما . تمبرمنتشر نمی شد ، شايد نيكاراگوئه ديرگاهی پيش تبديل به آشوری آرام و خوشبخت شده بود 

فشرد و  اربه جای اين نيك بختی ، فقر و تيره روزی و نا آرامی های مزمن تاريخی گلوی اين آشور 
  . آرد تبديل آماده برای دخالت های اياالت متحده ابت های جوشان و بستری آن را به صحنه رق

رنگش .  قابل اهميتی به نظر نمی رسيد يزدر چشم هائی آه تصادفی به اين تمبر افتاده بودند ، چ
دور حاشيه . ارغوانی است و تصويری از آتشفشانی فعال در حاشيه درياچه ای بر آن نقش بسته است 

ز نوشته است به چشم می خورد و زير آن ، با حروف ري» نيكاراگوئه پست « ت درياچه آلما
زمانی آه اين تمبر پستی منتشر شد ،  »  . سنتاوس10 « »  نيويورك–شرآت اسكناس امريكا «

  امروز اما ، تنها خاطره ای جگرسوز . نيكاراگوئه داشت از گردنه انقالب تجدد خواهی باال می رفت 
  . انست باشد به جا مانده است از آن چه می تو

  
در آخرين دهه های قرن نوزدهم ، گرايش به اصالحات اجتماعی و سياسی ، سراسر آمريكای مرآزی 

رهبران رويائی ، تحت تاثير فلسفه اروپائی و ملت سازان ، به سرافت افتادند تا . را در نورديده بود
خوزه سانتوس ، يكی از ايشان . د نه بود ، برچيننظام فئودالی را آه آشورشان را از پيشرفت باز داشت
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زاليا اصول ناسيوناليستی خود را چنان جدی گرفته بود آه . زاليا رئيس جمهوری نيكاراگوئه بود 
  . اياالت متحده احساس آرد مجبور است او را سرنگون آند 

نيكاراگوئه است ،  ، مثل عكسی از او آه امروزه زينت بخش اسكناس ده آورده بائی  زالياتصاوير
سيمائی قدرتمند را از او در منظر می گذارد با سبيلی به ظرافت در دوسمت تاب خورده و چشم هائی 

پدرش آه سرهنگ ارتش و مزرعه دار قهوه بود ، . نافذ آه گوئی با قدرتی نا آرام به آدم می نگرند 
. ار انجام نيت پدر می دانست او را در جوانی به مدرسه ای اروپائی فرستاد و او ، خود را وامد

درسش آه تمام شد ، با همسر بلژيكی خود به وطن برگشت و به حزب ليبرال آه عقايد سكوالر و 
 آه حاآميت دراز مدت 1893در سال . پيوست ، اصالحات ارضی راديكال را نمايندگی می آرد 

ضای حزب ليبرال عليه محافظه آاران دچار انشعاب و درگيرهای درونی شد ، او و گروهی از اع
چند ماهی نگذشت . آنان شوريدند و راحت تر از آن چه تصورش را می آردند ، سرنگون شان آردند 

  . آه خوزه سانتوس زاليا رهبری آشور را به دست گرفت 
جمهوری نيكاراگوئه سوگند ياد آرد ، شش هفته مانده زمانی آه خوزه سانتوس زاليا به عنوان رئيس 

رئيس جمهوری جديد نيكاراگوئه برنامه انقالبی اعالم آرد تا آشورش را از . ساله شود بود آه چهل 
 ساختن جاده ، بندر ، خط آهن ، ساختمان هائی برای اداره های دولتی و هب. خوابی طوالنی بيدار آند 

  را هموار آرد ، در امتداد خيابان ها چراغماناگوآخيابان های .  مدرسه پرداخت 140بيش از 
گذاشت، به صدور نخستين اتومبيل ساخت آشور پرداخت ، ازدواج و طالق را قانونی آرد و حتی 

 یو نام آن ديگر» جوانان « اسم يكی از تيم ها . بيسبال را بنيان گذاری آرد  نخستين تيم ملی
در . وه ، تشويق آرد و رونق داد تجارت راهم ، بخصوص در صنعت جديد قه. بود  »شورش«

ارجی ، بانی اتحاديه ای مرآب از پنج آشور آوچك آمريكای مرآزی شد و از پروژه سياست خ
اقيانوس آه نيكاراگوئه را به جهان وصل می آرد ، با حرارت و اشتياق استقبال دو بزرگ آانال بين 

  .آرد
گرانت ، همه روسای جمهوری اياالت متحده در پی پروژه . تا زمان رياست جمهوری اوليسس س

رهای آانال به ي در مورد امكان مستی ، يك آميسيون دول1876در سال . ين آانال بودند ايجاد ا
از امالك نيكاراگوئه بگذرد ، از نظر « مطالعه پرداخت و به اين نتيجه رسيد آه اگر مسير آانال 

ساختمانی ، نگهداری و مزايای ديگر ، از مسيرهای ديگر بهتر است ، اشكاالت فنی و مهندسی 
رفته رفته پروژه آانال » .  دارد و از نقطه نظر تجاری و اقتصادی نيز ، به صرفه تر است آمتری

آنگره اياالت متحده امتياز حفاری را به يك شرآت ،  1889در سال . سرعت بيشتری گرفت 
 ز را در نزديكی های سواحل نيكاراگوئه در اقيانوس آتالنتيك آغاحفرخصوصی واگذار آرد تا آار 

  ،دچار آسری سرمايه شد و چيزی نگذشت آه حتی پيش از به قدرت رسيدن زاليا، ين شرآت ا. آند 
   . متوقف شد 

  اين . آنان از اعضای سنديكائی بودند آه مرآزش در پاريس بود . عده ای از اين واقعه خوشحال شدند 
انسوی در ساختن سنديكا ، صاحب زمين های باريكه ای در امتداد پاناما بود آه آوشش مهندسان فر

فقط دولت اياالت متحده برای ايجاد آانال باقی مانده بود ، اما به . آانال از طريق آن ، موفق نشده بود 
ر ، نياز به آارزاری اغوا آننده ياشينگتن برای تغيير مسوترغيب . مسير نيكاراگوئه نظر داشت 

تعداد نيويورك را آه در نسل خودش از برای اداره اين آارزار ، سنديكا يكی از وآالی با اس. داشت 
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ونه توجه دولت را به فوايد اين آار جلب آند ، به استخدام خود گهر آس ديگری بهتر می دانست چ
  . در آورد 

 آردند ، با انبوهی از مسائل یدر اواخر قرن نوزدهم آه شرآت های آمريكائی ابعاد وسيعی پيدا م
ان ، برای گرفتن آمك به ويليام نلسون نبسياری از آ. د سازمانی و سياسی نيز رو به رو می شدن

چشم هايش به رنگ آبی . ظاهر آرامول ، تقريبا غيرعادی می نمود . آرامول متوسل می شدند 
ی بود ، از دو سمت شانه ها و پشت فروشن بود ، موهايش را رنگ زده بود و دسته هايش آه سفيد بر

.  و غريب ، مغزی درخشان و تيزهوش خوابيده بود پشت اين ظاهر عجيب. سرش آويخته بود 
  . موفقيت های آرامول در تجارت ، از نمونه های ماندگار اياالت متحده است 

   شيرينی دختری زيبا می تواند به«   خبرنگار يكی از روزنامه ها ، در باره او نوشته است آه 
 تجارتی بزند آه او را در گره های بخندد ، اما در همان حال قادر است چنان ضربه ای به حريف

  » . مالی در هم بپيچد 
چه به عنوان استاد قانون تجارت ، يا در مقام موفق ترين نيروی واشينگتن ، آرامول شريك دلخواه 

 ، فيليپ بونوواری رئيس سنديكا او را استخدام آرد و 1898در سال . سنديكای فرانسوی آانال بود 
االت متحده را قانع آند آه آانال را به جای نيكاراگوئه ، از امتداد پاناما حفر به او ماموريت داد تا اي

  . آنند 
ی بحثی آه در مورد حفر آانال از  روند آهسته ، اما پيوسته نخستين شگرد آرامول اين بود آه بر

حث در اقدام برای متوقف آردن اين ب. نيكاراگوئه در آنگره اياالت متحده مطرح بود ، اثر بگذارد 
. آنگره ، مدام از طرف آرامول و دوستانش در آنگره و وزارت امور خارجه اياالت متحده تكرار شد

 ، تئودور روزولت آه از مشتاقان پر حرارت قدرت 1901 از قتل پرزيدنت مك آينكی در سال پس
آسان تر ، ل ماورای بحار اياالت متحده بود ، به آاخ سفيد رفت و پيشرفت را به نفع طرح های آرامو

  .آرد 
. سير باشد مروزولت مصمم بود آه آانال به سرعت ساخته شود و برايش هم فرقی نمی آرد از آدام 

 ميليون دالر بودجه آرد تا 140 ، رئيس جمهوری جديد از آنگره تقاضای 1902در اوائل سال 
  . ند زاقيانوس را از امتداد نيكاراگوئه بسادوآانال بين 

 عده ای از چهره های با نفوذ ، از جمله سناتور مارك هانا يكی از رهبران ارشد آرامول آوشيد تا
و برای استحكام متحدان خود ، به عنوان امری . وارد جبهه خود آند ، حزب جمهوری خواه را 

اگر چه اين  ی حزب جمهوری خواه آمك مالی گرفت ، هزار دالر از شرآت آانال برا60تجاری 
 308نهم ژانويه ، مجلس نمايندگان با اآثريت قاطع . د مانع اليحه نيكاراگوئه شوند دوستان هم نتوانستن

  .  ، اليحه را به تصويب رساند 2به 
از آار گذشته  آه آار حاال . آرامول سال ها سعی آرده بود تصويب اين اليحه را به تعويق بيندازد 

  و . يارش باشد  آه اين وسط اتفاقی بيفتد و بخت   اين بود چارهتنها .  براو نمانده بود ِیبود ، ديگر حال
  .تنم پيش آمد غدر شكل شرآت بانك اسكناس آمريكا ، آن فرصت م

   
برهای پستی خود را به م آشورهای آوچك ، طراحی و چاپ تزنيكاراگوئه هم ، مثل بسياری ديگر ا

  الب توجه طبيعت طراحان آن شرآت ، عموما تصاوير ج. شرآت معروف نيويورك سفارش می داد 
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سلسله نقش هائی از . نيكاراگوئه را برتمبرهائی آه برای آن آشور طراحی می آردند ، نقش می زدند 
از طرح هائی بودند آه اغلب مورد استفاده طراحان شرآت نيويورآی » موموتومبو « آتشفشان عظيم 

روزی يكی از . ران می آرد  فوظقرار می گرفتند و از دهانه آن هم ، هميشه آتش مذاب و دودی غلي
سناتورهائی آه برای البی سنديكای آانال فرانسه آار می آرد ، با زيرآی به تمبر نامه ای آه از 

و به او الهام شد آه جريان تاريخ با آن تمبر تغييرآرده . نيكاراگوئه به دستش رسيده بود ، خيره شد 
  . است 

در فوران های ماه مه . وزه آارائيب بود ح های  فصل فعال شدن آتشفشان1902دست برقضا ، سال 
آه آتشفشانی ديگری در چيزی نگذشت .  ، سی هزار تن در جزيره مارتينيك آشته شدند 1902سال 

روزنامه های آمريكائی ، پرشده بودند از خبرهای هولناك ويرانی هائی آه . سنت وينستت رخ داد 
تشفشان ها ، ذهن مردم را تسخير آرده  آ ، ترس و وحشتو ماه ها. آتشفشانی ها به بار آورده بودند 

  . آرامول دريافت آه می تواند نانش را در اين روغن بزند . بود 
غ و اغراق وبعد آه معلوم شد مطلبش در. فرود آورد » نيويورك سان « اولين ضربه را در نشريه 

بعد . رزه های بسياری شده است آميز بود ، گزارش داد آه آتشفشانی آوه موموتومبو ، باعث زمين ل
جمع آرد ، آن ها بر ورقی آاغذ ، تمبرهائی را آه آوه آتشفشان موموتومبو بر آن ها نقش بسته بود 

از » . شاهد رسمی فعاليت آتشفشان های نيكاراگوئه « آنار هم گذاشت و روی شان عنوان گذاشت آه 
، حامل پيامی اين ورقه ها . ه سناتورها فرستاد به تعداد آافی ساخت و آن ها را برای هماين ورقه ها 
در آشوری با اين موقعيت جغرافيائی نا مطمئن آه حتی تصوير آتشفشان های در   : روشن بودند 

عده انگشت شماری در . حال فورانش را بر تمبرها نقش می زند ، ساختن آانال عين ديوانگی است 
ومبو نه تنها فعال نيست ، بلكه بيش از صد مايل با محل واشينگتن می دانستند آه آوه آتشفشان موموت

پيشنهادی عبورآانال فاصله دارد و اصال تصوير روی تمبر را طراحان نيويورك آشيده اند ، نه 
وقتی اين تمبرها در واشينگتن دست به دست گشت ، تازه وزرای نيكاراگوئه و . طراحان نيكاراگوئه 

ه ی آشيدن آانال از نيكاراگوئه بدون هيچ مشكلی تبديل به قانون پورتوريكو آه فكر می آردند اليح
زمانی آه بحث و گفت و گو در باره اليحه به صحن سنا . خواهد شد ، فهميدند آه مغلوب شده اند 

آشيد ، مارك هانا سخنرانی آتشينی در حمايت از مسير پاناما ايراد آرد و نشان داد در صورتی آه 
گوئه بگذرد ، دچار عوارض زلزله های ناشی از آتشفشانی ها خواهد شد آه مسير آانال از نيكارا

سخنرانی او و فعاليت های پشت صحنه البی طرفدار . اساسا برای آمريكای مرآزی خطرناك اند 
. امول را تكميل آردند و نتيجه مطلوب را به بار آوردند رپاناما ، اقدامات موازی آاز آشيدن آانال 

فقط سه روز پس از آن آه تمبرهای آوه آتشفشان موموتومبو به دست   ،1902نوزدهم ژوئن 
 اليحه عبور آانال از مسير پاناما  ، رسيده بود ، با اختالف رای چهل و دو به سی و چهار سناتورها

بيدرنگ مجلس نمايندگان هم به رای گيری مجدد پرداخت و اين نقشه را قبول . را تصويب آردند
 هزار دالر 800برای راه انداختن اين البی و زحماتی آه در اين راه آشيده بود ، آرامول  . ندآرد

 . حق الزحمه به جيب زد 
.  تنجا   «جدال پشت پرده سياسی ميان . تمبر موموتومبو تنها عامل موثر در اين رای گيری نبود 

  ايت از عبور آانال از سناتور آالباما آه رئيس آميته روابط خارجی سنا و از رهبران حم»  مورگان 
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راب آردن مورگان در جبهه حاميان عبور آانال از پاناما خنيكاراگوئه بود ، و سناتور هانا آه برای 
بعضی از سناتورها تحت تاثير گزارش آخرين لحظه ی . قرار گرفته بود ، در آن دعوا نقش داشت 

پس از آن آه شرآت .  سخن می گفتاام قرار گرفته بودند آه از مواهب مسير پاناآميسيون تنگه پانام
، سايرين هم آن  ميليون آاهش داده بود 40 ميليون دالر به 109آانال قيمت مورد مطالبه خود را از 

با اين حال ، از صورت جلسه مباحث چنين بر می آيد آه . را معامله مالی خوبی ارزيابی آرده بودند 
ی قرار گرفته بودند آه در باره خطر آتشفشانی در سناتورها بيشتر تحت تاثير گزارش اغراق آميز

رونوشت های مذاآرات ؛ همان گونه آه بيانه های بعدی . مسير آانال از نيكاراگوئه تنظيم شده بود 
اعضای آنگره ، ترديدی باقی نمی گذارند آه تمبر آتشفشان موموتومبو و ترسی آه از فعال شدن آن 

  . در تصويب عبور مسير آانال از پاناما داشت ای ده به وجود آمده بود ، نقش تعيين آنن
البی طرفدار پاناما ، باعث » فساد و نفوذ « پس از انجام رای گيری ، سناتور مورگان شكوه آرد آه 

بيست و نهم ژوئن ، . حق با او بود ، اما تصميم را گرفته بودند . انحراف ذهنی همكارانش شده است 
. آه اجازه می داد ساختن آانال در امتداد پاناما انجام شود ، امضا آرد پرزيدنت روزولت قانونی را 

  .  اقيانوس به نمايش در آمده است ميان دوامروزه ، تمبرهای آتشفشان موموتومبو در موزه آانال 
  

در خالل سال هائی آه گمان می رفت آانال در امتداد نيكاراگوئه ساخته شود ، روابط مقام های 
 ، پيامی ماناگوآ ، وزير اياالت متحده در 1898 درسال. رزيدنت زاليا بسيار حسنه بود آمريكائی و پ

دولت مطلوبی برای مردم نيكاراگوئه « برای مرآز فرستاده بود آه در آن گفته می شد پرزيدنت زاليا 
ر خارجی هائی آه در نيكاراگوئه به آسب و آار مشغول اند و در آن گونه امو... به وجود آورده 

دو سال بعد ، » . سياسی آه به آنان مربوط نيست دخالت نمی آنند ، از امنيت آامل برخوردارند 
مردی اليق ، با شخصيت و « وزير امور خارجه اياالت متحده او را ستوده بود آه » جان هی «

آارائيب ، آه بايد نقطه پايانی آانال در » سن خوان دل نورته «  آنسول آمريكا در  ».درستكار است 
می دانست و گزارش داده بود آه » توانا ترين و قوی ترين مرد آمريكای مرآزی « می بود ، او را 

در ميان مردم از محبوبيت بسياری برخوردار است و حكومتی عالی را برای مردم خود به « او 
  » . وجود آورده است 

د ، آن ستايش ها به سرعت تبديل به پس از آن آه آنگره مسير پاناما را برای حفر آانال انتخاب آر
آمريكای مرآزی مقام های آمريكائی آه روزی از مبارزات زاليا برای تحقق وحدت در . اهانت شدند 
.  است زیند ، شروع آردند به تبليغ منفی آه او باعث برهم زدن ثبات آمريكای مرآدتقدير می آر

مريكائی ، مظهر اعتماد به نفس روزی آوشش های او در جهت قانونمند آردن شرآت های آ
ناسيوناليسم او به نظر می رسيد ، اما پس از اجرای قانون پاناما ، مورد بی اعتنائی و سوء ظن قرار 

  . گرفت 
به نظر دولت اياالت متحده ، نيكاراگوئه ديگر « بعدها ، جان اليس فيندگينك مورخ آمريكائی نوشت 

به عكس ، حاال ديگر آشوری . د اعتنا و نوازش قرار گيرد آشوری نبود آه برای آينده ای مفيد مور
  » . بود آه بايد زير ذره بين قرار می گرفت تا مبادا از مهار خارج شود 

 ، پيش از آن آه در  حالبا اين. پرزيدنت روزولت در پروژه آانال از قدرت نا محدود برخوردار بود 
.  را آه هنوز باقی مانده بود ، بايد حل می آرد جمهوری پاناما دست به آار شود ، مساله ای ديگر
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پاناما از توابع آلمبيا بود و رهبران آلمبيا اآراه . پديده ای به نام جمهوری پاناما اصال وجود نداشت 
. واگذار آند ، تحت سلطه می داشت آن را ند آه اقتدار پاناما را به منطقه ای آه ساختن آانال بايد شتدا

 گفته بودند آه اگر اياالت متحده به مبلغ بيفزايد ، در تصميم خود تجديد نظر خواهند با اين حال اما ،
  . آرد 

)  1 « . اش نوشت دو گزينه بيشتروجود ندارد  پرزيدنت روزولت به جان هی  وزير امور خارجه
اگر ضرورت ايجاب آرد ، بدون هيچ گونه معامله بيشتر با )  2نيكاراگوئه را اشغال آنيم ؛ 

ه خوار و احمق و دزد بوگوتا ، برای حفظ امنيت مسير آانال در پاناما ، به شواستمداران فاسد و رسي
و پس از تاملی اندك ، راه حل دوم را انتخاب » . هر صورت و طريقی آه الزم ديديم مداخله آنيم 

  . آرد 
كی از نمونه هايش را تا آن زمان ، فقط ي. اياالت متحده در تدارك انقالب ها تجربه چندانی نداشت 

، با نقشه ای  » نساستيو. جان ل« يك دهه پيش از آن ، ديپلماتی آمريكائی به نام . تجربه آرده بود 
. مشتی آدم را آه پشتوانه مردمی هم نداشتند ، راه انداخته بود تا دولت هاوائی را براندازند ، ساده 
  را»انقالبيون « نقشه اش اين بود آه . ا آند ت تصميم گرفت عين همان نقشه را در پاناما اجرلروزو

ترغيب به اعالم استقالل از آلمبيا آند ، بعد هم بی درنگ آن ها را به لحاظ ديپلماتيك به رسميت 
  .بشناسد ، آن وقت سربازان آمريكائی را وارد معرآه آند تا مانع دخالت ارتش آلمبيا شوند 

  
واقع در ساحل منطقه آارائيب »  آلون  «در » ناش ويل « جنگی   ، فرمانده ناو1903دوم نوامبر 

امی ، اعم از ظجلو پياده شدن هر نيروی ن«  لنگر انداخت و از واشينگتن دستور گرفت تا  ،پاناما
.  فرمانده ناوجنگی گيچ شده بود » . دولتی، يا شورشی را آه قصد مخاصمه داشته باشد ، بگيرد 

او ، چنان اتفاقی  اما روز بعد از پهلو گرفتن ناو. بی رخ نداده بود برای آن آه آن طرف ها اصال انقال
  .گروه ستيزه جوئی از شورشيان در پاناما سيتی آه پايتخت ايالتی بود ، اعالم استقالل آردند. رخ داد 

پادگان نظامی بزرگی داشت آه فرمانده » آلون «  ، اما شتدر پاناما سيتی پايگاه نظامی وجود ندا
پانصد نيروی نظامی را . شنيدن خبر اعالم استقالل شورشيان ، بی درنگ واآنش نشان داد اش با 
ئيس ايستگاه خواست تا قطاری را ر به سمت ايستگاه راه آهن پيمود و از راآرد ، طول شهر جمع 

، » آلون « رئيس آمريكائی ايستگاه راه آهن . برای انتقال سربازانش به پاناما در اختيارش بگذارد 
فرمانده بی باك ، با اعتماد به نفس آامل آه . رياآارانه به او گفت آه بيش از يك واگن موجود نيست 

می تواند حتی بدون نيروئی بزرگ ياغی ها را در هم بكوبد ، با افسرانش سوارهمان يك واگن شد و 
 بودند و ترتيبی داده شده آمريكائی ها خبر حرآت او را مخابره آرده. فرمانده به دام افتاد . راه افتاد 

  .  بود تا به محض پياده شدن از قطار ، فرمانده و افسرانش دستگير شوند
لنگر انداخت و » آلون « ، روز پنجم نوامبر در » ديكی « دومين آشتی جنگی آمريكائی به نام 

ن را به روز بعد ، اياالت متحده رسما شورشيا. چهارصد تفنگدار دريائی را در ساحل پياده آرد 
در هشت آشتی جنگی ديگر نيز ، پی در پی . عنوان رهبران جمهوری جديد پاناما به رسميت شناخت 

ندند مبادا  ، راه را بر هر آشتی آلمبيائی ببظاهر شدند تا بتوانند در صفی طوالنی» آلون « آب های 
خانه ترين و موفق ترين اين گستا« : يكی از مورخان می نويسد . آه به اياالت جدا شده نزديك شوند 

  » . نوع ديپلماسی آشتی جنگی بود آه جهان تا آن زمان به خود ديده بود 



7 

به همين جهت ، اولش .  نمود  میحتی برای خود روزولت هم آن چه اتفاق افتاده بود ، حيرت آور
يد ، به و در پاسخ يكی از خبرنگاران آه از دخالت او می پرس. سعی آرد دخالت خود را انكار آند 

 یهنوز چيزی از اين لحن اعتراض »  !من هيچ نقشی در تدارك انقالب نداشتم « اعتراض گفت 
آلمبيا به طرز احمقانه ای از موافقت با قرار » بی نهايت نااليق « نگذشته بود آه مدعی شد رهبران 

» . ر داده بوديم در حالی آه ما به زبان ساده به آن ها هشدا« داد حفر آانال شانه خالی آردند ، 
حرف های رئيس جمهوری اياالت متحده ، حتی خود او را نيز متقاعد نكرده بود ، برای اين آه در 

دادستان آل اياالت  » فيالندر ناآس« اولين جلسه دولت آه پس از اين جنجال ها تشكيل شد ، از 
   . متحده خواست آه توجيهی قانونی برای اثبات حقانيت آن عمليات پيدا آند

نگذاريد بی آبروئی ما لباس قانونی به بر آرده و ! آقای رئيس جمهوری « :  جواب داد فيالندر ناآس
  » ! قانون را هم لكه دار آند 

  » . واقعا من چنين آرده ام ؟ واقعا ؟ « ! روزولت با نگرانی پرسيد 
شما در . جمهوری بله آقای رئيس « : وزير جنگ اياالت متحده جواب داد » وروت رايلی يهال« 

عمل نشان داده ايد آه متهم به اغوای افراد در ايجاد اين واقعه ايد و بدون برو برگرد ثابت آرده ايد 
  » . آه در اين تجاوز مقصريد 

  
هرگز بابت از . ه ، پرزيدنت زاليا اين وقايع را با متانت حائز اهميتی از سر می گذراند ئدر نيكاراگو

تحت حمايت اياالت متحده » انقالب «  از خود نشان نداد و حتی از اين آه دست دادن آانال ، خشمی
به عكس ، فقط چند هفته پس از شورش ، . ملتی را در نزديكی آشورش دوپاره آرد ، خشمگين نشد 

ش را تفرستاده جمهوری جديد پاناما را به گرمی پذيرفت ، به افتخارش ضيافت شامی ترتيب داد و دول
مورخ آمريكائی جان اليس فيندلينگ ، توضيخ می دهد آه پرزيدنت زاليا دليل . ت به رسميت شناخ

  . معقولی برای اين واآنش داشت 
  

. رضايت خاطر پرزيدنت زاليا از مسير حفر آانال ، در امور مربوط به تنگه پاناما از دو عامل عمده ناشی می شد 

 ، آمريكای مرآزی از صلح و آرامش برخوردار 1903 و 1902نخستين عامل خشنودی او ، اين بود آه در سال های 

می توانست با استفاده از اين فرصت ، بدون دغدغه وحدت جديد آمريكای مرآزی را به رهبری خود ، پايه بود و او 

و عامل دوم اين بود آه زاليا شروع آرده بود به اعطای امتيازهای بزرگ و پرمنفعتی به تجار آمريكائی ... ريزی آند 

در صورتی آه آانال اياالت متحده از آناره های نيكاراگوئه می گذشت ، احتماال در اين سياست . نيكاراگوئه ای 

  . اقتصادی دخالت می آرد 

  
ه ، خواب و خيال آمريكائی ايجاد وحدت ميان آشورهای اين منطقه بودروزاز دير باز تا امروزه 

 تا 1821آه از سال را سته بود وحدت آمريكای مرآزی زاليا هم آه چنين رويائی داشت ، توان . است
 ، پرزيدنت زاليا روسای جمهوری چهار آشور 1902در سال .  عملی شده بود ، تحقق بخشد 1838

به  را ، به اميد دست يابی – گواتماال ، السالوادور ،هندوراس و آوستاريكو –ديگر آمريكای مرآزی 
زمينه های تفاهم نيز دست يافتند ، اما ديری نگذشت آه مساله جمع شدند و به . اتحاد، گردهم آورد 

  . ه صحنه مناسبات باز گرداند ب ليبرال ها را وتنگه پاناما ، تناقضات ديرينه ميان محافظه آاران 
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  وراس ا گسيل داشتن نيروی نظامی به هندپرزيدنت زاليا ، نخست از مجرای فشارهار سياسی و بعد ب
  .  آرد به تحميل نيت خود و السالوادور ، شروع

زمانی آه ساختمان آانال پاناما آغاز شده بود ، مقام های آمريكائی نسبت به وقايعی از اين دست بی 
در حالی آه تاخت و تازهای نظامی جسته و گريخته زاليا ، بعضی ها را در واشينگتن . اعتنا بودند 

نكات . االت متحده را وادار به سرنگونی او آند بر آشفته بود ، ابعادش چندان به نظر نمی رسيد آه اي
حساس مربوط به عدم رعايت ظرافت های دموآراسی در آشور هم ، چنين ضرورتی را مطرح نمی 

به اين دورمورد آه سرپيچی تلقی می شدند ، مورد ديگری هم اضافه شده بود آه معادله را . آرد 
  . عليه او سه برابر می آرد 

     رئيس جمهوری :ك همه آارهائی می نشست آه زاليا انجام داده بود مورد سوم ، بر تار
در نتيجه ی اقدامات زاليا ، انگليسی ها آه ساليان . ، مردم آشورش را يكپارچه آرده بود نيكاراگوئه 

درازی بر بنادر پيشرفته نيكاراگوئه واقع در سواحل شرقی و طبيعت استوائی ی بكر اطراف آن بنادر 
پس از رفتن انگليسی ها ، بازرگانان . ل داشتند ، سرانجام دست از ادعاهای خود برداشتند سلطه آام

ده ها سوداگرآمريكائی ، امالآی را از زاليا خريدند آه به آنان اجازه . آمريكائی جای شان را گرفتند 
بسياری از اين . می داد از امكانات بندری ، معادن و ساير مواهب محدوده ی آن امالك استفاده آنند 

بازرگانان ، بعدها با زاليا به مخالفت برخاستند و از او به دولت اياالت متحده شكايت بردند تا آمك 
  .شان آند 

تاجر الوار بوستون   » آمه ری. جرج د  «ستيزه جوترين چهره در ميان اين بازرگانان آمريكائی ، 
 تا درختان سرو و ماهون و ساير درخت امالك گسترده ای را خريد آمه ری ، 1894در سال . بود

 تبديل به بزرگترين آمه ریظرف چند سال ، . های مرغوب جنگلی در شرق نيكاراگونه را قطع آند 
بيش . و ساير مشتريان ممتاز ماهوگانی شد » پولمن پلی س « تامين آننده چوب ماهون آمپانی 

 هزار دالر در سال بابت اجاره آن جنگل 40 آارگر نيكاراگوئه ای را به استخدام در آورد ، 1500از
  . پرداخت و دوميليون دالر از سرمايه گذاری آمريكائی را نمايندگی آرد 

بكشد و آهن آه در جنگل مورد اجاره خود خط می آرد   را موظف آمه ریقرار داد اجاره جنگل ، 
، به هيچ يك از اين تعهدات سوداگر آمريكائی .  ازای هر درختی آه قطع می آند ، دو نهال بكارد به

وقتی دولت نيكاراگوئه شروع آرد به اصرار ورزيدن آه او بايد قرارداد را محترم . خود عمل نكرد 
  . حمايت آند» فشارها و تعرض « ابل بشمارد ، از دولت اياالت متحده در خواست آرد تا از او در مق

توجه چندانی نمی آرد و اين آه آيا به  » آمه ری« پرزيدنت روزولت به شكايات سوداگرانی مثل 
آفش و آاله خواهد آرد يا نه ، سال ها مورخان نيكاراگوئه ای را گيج آرده  قصد در هم آوبيدن زاليا 

اين تعريف . عنوان يكی از بنيانگذاران امپرياليسم آمريكا ياد شده است از روزولت ، همواره به . بود 
   :    ود  استوار بی بر داليل مشخص از او ،

  .   روزولت نقش پررنگی در تصرف و استثمار آوبا داشت    )  1
اياالت متحده هميشه بايد در : اعالميه معروف او همواره مورد نقل قول قرار گرفته است آه   )  2

  .   بزرگی در دست داشته باشد» چماق « تنظيم روابط خارجی خود 
   .بی در پاناما دخالت او در سازماندهی انقالبی قال  )  3

  با اين . يسم اياالت متحده بودند مبين عنوان روزولت به عنوان يكی از بنيانگذاران امپريال  ،اين داليل 
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تعريف ديگر از او اين است آه روزولت . ، ممكن است اين داليل در اثبات نقش او آافی نباشند حال 
صورت صلح آميز حل و فصل آند و از اين مايل بود در حد امكان مشكالتش را با ملت های ديگر به 

مزيت در دوران رياست جمهوری خود برخوردار بود آه اياالت متحده هرگز شروع آننده درگيری 
و اين آه او عالقه ای به طبقات تن پرور و مهملی آه . هائی نبود آه منجر به آشت و آشتار شود 

مورد خوزه سانتوس زاليا آه اهل فكر ، در . ديرگاهی بر آمريكای مرآزی مسلط بودند ، نداشت 
تا . پرآار و دارای هدف های اصالح طلبانه بود ، حتی احساس می آرد وجه تشابهی با خود او دارد 

» دوستی بزرگ و خوب «  ، روزولت هنوز خوزه سانتوس زاليا رهبر نيكاراگوئه را 1908اواخر 
تقسيم ثروت جهان آه ضمن وحدت عمل های در رقابت های پنهانی و گاه علنی بر سر ( می ناميد 

امپرياليستی ، در قرن های نوزدهم و بيستم ميان بريتانيا و فرزند ارشدش اياالت متحده وجود داشت ، 
يس جمهوری ناسيوناليست نيكاراگوئه انگليسی ها را بيرون می راند و ئبديهی بود آه وقتی ر

 دست آم تا زمانی آه اين جا به –ت متحده و روزولت سوداگران آمريكائی را وارد می آند ، نفع اياال
همين سياست را ، امروزه . تلقی نكنند » دوست خوب «  در آن نبود آه اور را –جائی سودآور بود 

هم اياالت متحده در رابطه با آشورهای جهان ؛ بخصوص آشورهای خاور ميانه و آمريكای جنوبی و 
 دايره نفوذ   تبعيت و  ، ميزان منفعت ،  بودن را  »ست خوب دو« .  آمريكای مرآزی ، پيش می برد 

 ، با پايه گذاری اصولی آه براندازی را توجيه می به هر صورت)   م–آند  می  تعيين  همه جانبه 
. آرد ، مسئوليت برانداختن خوزه سانتوس زاليا رهبر نيكاراگوئه ، غير مستقيم متوجه روزولت بود 

بنا به . شكل گرفت » دآترين مونروئه « اياالت متحده در نيم آره غربی با  ، سياست 1823از سال 
اين اعالميه يك جانبه ، اياالت متحده نفوذ قدرت های اروپائی را در وقايع هيچ يك از دوره های 

 آن اززمانی آه آارهای حفر تنگه پاناما آغاز شد ، روزولت تصميم گرفت تا . آمريكا بر نمی تافت 
مونروئه  به دآترين  » متمم روزولت «  ، اعالميه ای را به عنوان 1904در سال .  رود هم فراتر

اين اعالميه تكميلی ، به صراحت می گفت آه اياالت متحده حق دارد در هريك از آشورهای . افزود 
  . ، دخالت نظامی آند  نيم آره غربی آه تشخيص داده شود بايد در آن ها دخالت آرد

  
ان بدهد آه می داند چگونه در امور اجتماعی و سياسی با آفايت و شايستگی عمل آند ، اگر اگر ملتی نش

ملتی حد خود را نگه دارد و به انجام تعهداتش پابند باشد ، در آن صورت نبايد بيمی از دخالت نظامی اياالت 

نجر به سست شدن عمومی آجروی های دراز مدت و تاريخی ، يا ناتوانی و ضعفی آه م. متحده به دل راه دهد 

پيوندهای يك ملت ؛ چه در قاره آمريكا ، يا ساير نقاط جهان ، با دنيای متمدن شود ، سرانجام دخالت ملتی 

متمدن را در پی خواهد داشت و در نيم آره غربی ، وفاداری اياالت متحده به دآترين مونروئه ؛ با وجود اآراه اين 

ر صورت زشت بودن و تداوم آجروی ها و ناتوانی ها ، برای حفظ قدرت صلح بين ملت ، می تواند اياالت متحده را د

  .المللی مجبور به دخالت آند

  

 ويليام هوارد  «جانشين او .  به پايان رسيد 1909دوره رياست جمهوری روزولت درماه مارس سال 
آه از وآالی آامياب  را   »فيالندر ناآس  «، بيشتر از او به امر تجارت نزديك بود ، پس » تافت 

 ساليان ناآسفيالندر. شرآت های تجاری و دادستان آل سابق بود ، به وزارت امور خارجه گمارد 
آت های بزرگ آمريكائی و مهم ترين شان شرآت پوالد آارنگی را نمايندگی می آرد و با ردراز ش
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ت متحده از آار در آمد ، برای ايجاد شرآتی آه بعدها آمپانی پوالد اياال» ويليام نلسون آرامول «
فيالدلفيا و  » اللوز« ، شرآت های  »  ناآس«از محبوب ترين موآالن . همكاری تنگاتنگ داشت 

وزير . آمپانی معدن لس آنجلس بودند آه معادن طالی پر منفعت شرق نيكاراگوئه در تملك شان بود 
، به لحاظ  » اللوز« ا آمپانی ويليام هوارد تافت ، ضمن داشتن رابطه حرفه ای بی امور خارجه 

  .  آه صاحب آن شرآت بودند ، بسيار نزديك بود فيالدلفيا » فله چر « سياسی و اجتماعی به خانواده 
مدير . اداره می آردند ، به رسمی غير عادی آه بسيار هم موثر بود را  ها شرآت شان » فله چر « 

از صاحب منصبان وزارت امور » له چر هنری ف« برادرش . بود » گليمور فله چر « آمپانی 
خارجه بود آه پس از قرار گرفتن در بسياری از موقعيت های آليدی ، سرانجام به معاونت وزارت 

هر دو برادر ، از زاليا ، رهبر نيكاراگوئه نفرت داشتند و پس از . امور خارجه اياالت متحده رسيد 
را مورد تهديد قرار داد آه  » اللوز« انی  رئيس جمهوری نيكاراگوئه آمپ1908آن آه در سال 

  .  اوج رسيد بهش را منتفی خواهد آرد ، اين نفرت يتمالك
 وزير امور خارجه اياالت متحده  ناآس فيالندر فله چر، با دسيسه چينی ها و تشويق های برادران 

آه  » آمه ری جرج  «با  تماس بارون .  راهكاری گشت تا زاليا را سرنگون آند یمشتاقانه در پ
.  است ه اميدوار شد آه راه عملی آردن اشتياق خود را پيدا آردناآس سلطان تجارت چوب بود ،

نيكاراگوئه از پرداخت غرامت خسارتی آه او به خاطر از دست  ری ادعا می آرد آه دولت آمهجرج 
 وزير امور خارجه .بهانه را روی هوا قاپيد  » ناآس«و . دادن امالآش تحمل آرده ، سرباز می زند 

اياالت متحده ، يادداشت تند و بی ادبانه ای برای وزير مختار نياآاراگوئه در واشينگتن فرستاد و به او 
 انگاشتن ، مطالبات یغيرضروری ، غير قابل تضمين و سرسر« اخطار آرد آه آشورش با تاخير 

رهبر . د تهديد قرار داده است و واشينگتن را مورماناگوآی ميان » روابط حسنه «  ، آمه ریجرج 
پذيرش و خارجه اياالت متحده ور از لحن بی نزاآت يادداشت وزير امینيكاراگوئه ، با چشم پوش

بنا به تصميم زاليا ، . در حيرت و شايد هم نوميدی آامل فرو برد را   ناآس   مطالبه ی او ، فوری
 ميليون دالر غرامت دريافت  640  ،بابت از دست دادن امالك خود در نيكاراگوئه  آمه ریجرج 
  . آرد 

ديری نگذشت آه امضای قرارداد زاليا با بانك های اروپائی برای دريافت يك ميليون و دويست و 
اين اعتبار بانكی برای آشيدن خط . را دوباره شعله ور آرد  » ناآس«پنجاه هزار پاوند ، آتش خشم 

نمی توانست با آشيدن خط آهن برای اتصال  » ناآس« . آهن از اين ساحل به آن ساحل تامين شده بود
دو ساحل مخالف باشد ، اما آامال درست فهميده بود آه زاليا با دريافت وام از بانك های اروپائی به 

وزير . جای بانك های آمريكائی ، داشت سعی می آرد تا اتكای آشورش به اياالت متحده را آمتر آند 
از بانك های انگليسی و فرانسوی خواست تا . ، اين مساله را برنمی تافت امور خارجه اياالت متحده 

در تابستان . را مودبانه رد آردند  » ناآس«از دادن وام به زاليا امتناع آنند ، اما آنان درخواست 
  .  ، اعطای وام با موفقيت در لندن و پاريس به جريان افتاد 1909
شينگتن ، شايع آردند آه زاليا با سرمايه گذاران اروپائی و  و ساير معماران سياسی واناآس سال ها

ژاپنی در حال مذاآره است تا در مقابل آانالی آه اياالت متحده در پاناما مشغول ساختنش بود ، آانالی 
شايعات سياستمداران آمريكائی درست نبود ، . در امتداد آشورش برای اتصال دو اقيانوس حفر آند 

و پنهان نمی آرد آه داشتن .  نمی آرد آه فكر ايجاد آانال ، وسوسه اش می آند اما  زاليا  انكار
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زاليا ناسيوناليست غيوری بود آه آرزوهای . دوستانی بجز اياالت متحده ، به نفع نيكاراگوئه است 
را » پرو « يك بار دستور داد يكی از شهروندان . بزرگی برای خود و آشورش در سر می پروراند 

آن مرد اهل پرو تهديد آرد آه عليه او به دولت آشور خود شكايت خواهد . راگوئه اخراج آنند از نيكا
! مرا از دولت پرو می ترسانی ؟! برو هر غلطی آه می خواهی بكن «  :  زاليا در جوابش گفت. برد 

م ، خيال منی آه اياالت متحده را دست می اندازم ، به ريش آلمان می خندم و به انگلستان تف می آن
  »  ! می آنی از دولت بيچاره تو می ترسم ؟

 ، آارزاری را 1909در تابستان . برای وزير امور خارجه اياالت متحده ، آن وضع قابل تحمل نبود 
وقايع آوچكی را آه در . طراحی و هماهنگ آرد تا افكار عمومی آمريكائی را عليه زاليا بشوراند 

مثال ، يكی از اين وقايع مربوط به يك . گ آرد و از آاهی آوه ساخت نيكاراگوئه رخ داده بودند ، بزر
 از اين واقعه استفاده آرد ناآس. تاجر تنباآوی آمريكائی بود آه مدت بسيار آوتاهی بازداشت شده بود 

ديپلمات هائی را به . تا رژيم نيكاراگوئه را در ذهن جامعه آمريكائی بی ترحم و سرآوبگر جلوه دهد 
 گزارش های مغرضانه ، ترسناك و مظلوم نمايانه ی آنان را برای انتشار به و ستادفروئه نيكاراگ

چيزی از داد سخن دادن ها و نعره های روزنامه های آمريكائی در . دوستان خود در مطبوعات داد 
» تهديد آمريكای مرآزی « زاليا در نيكاراگوئه و تبديل شدن او به » حاآميت ترور « باب تحميل 

وقتی جار و جنجال های هيجان انگيز مطبوعات آمريكائی عليه زاليا . نگذشته بود آه ورق برگشت 
استبداد قرون « تحده ديگر  رسما اعالم آرد آه اياالت م تافتبه اوج خود رسيد ، پرزيدنت 

  .  تحمل نخواهد آرد  را حاآم بر نيكاراگوئه » وسطائی
سوداگران آمريكائی آه . ع حكم اعدام سياسی زاليا را صادر آرد با اين بيانيه ، اياالت متحده در واق

واقع در ساحل آارائيب مشغول چپاول بودند ، هجوم بردند تا حكم » بلوفيلد « در شهر بزرگ واصلی 
با توافق ضمنی آنسول اياالت متحده آه آن سوداگران در همه زمينه ها و صحنه . اعدام را اجرا آنند 

از جاه برنامه های خود را با موافقت او انجام می دادند ، توطئه ای را با استفاده و، نقشه ها ، ها 
روز دهم اآتبر سال . آه فرماندار منطقه بود ، شكل دادند » خوان خوزه استرادا « طلبی های ژنرال 

به  ، استرادا خود را رئيس جمهوری نيكاراگوئه اعالم آرد و از ياالت متحده خواست تا او را 1909
  . لحاظ ديپلماتيك به رسميت بشناسد 

رئيس » آدولفو دياز « پرداخت های مالی را . از اين انقالب ، حمايت مالی فوق العاده ای شد 
به عهده ، آه از خانواده متوسط محافظه آاری برخاسته بود  » زاللو« حسابداری شرآت معدن 

اف آن ، ارقام آالنی را در اختيار او و اطر» بلوفيلدز « شرآت های آمريكائی فعال در . داشت
  .  هزارتا دو ميليون دالر تخمين زده شده است 63هزينه انقالب ، بين . گذاشتند 

با اين .  آالن برای ايجاد نيروئی شبه نظامی و تجهيز آن استفاده آرد یژنرال استرادا از اين پول ها
 پايتخت ماناگوآاثر اعالميه  استرادا به . حال ، نتوانست نيروی ستيزه جوی بزرگی را به وجود آورد 

زاليا واحدهای ارتش را برای درهم شكستن . رسيد ، اما به سرعت در جنگل استتار آرد  نيكاراگوئه
 از واشينگتن وقايع را دنبال می آرد و احساس می   »ناآس«. مزدور به جنگل گسيل داشت نيروهای 

انقالب وزير امور خارجه اياالت متحده . آرد آه برای انجام توطئه اش به مانع برخورده است 
بخت يار او بود و زاليا . دنبال بهانه ای برای دخالت نظامی می گشت  » ناآس«. شكست خورده بود

  . بهانه را به دستش داد اين
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ديگری در آمريكای  هر فراخوان  مثل  فراخوان ژنرال استرادا برای استخدام شورشيان حرفه ای ؛ 
برای استخدام مزدور، ده ها آمريكائی ماجراجو، سرباز مزدور و ششلول بند را به خود جلب مرآزی 

بقيه شان . ل حادثه و هيجان می گشتند بعضی از اين ششلول بندها ، معدن چيانی بودند آه دنبا. آرد 
   دواز اينان، . شهرهای ساحلی بودند و ساير »  بلوفيلدز «هم آسانی بودند آه در استخدام آمپانی های 

  .تن در تاريخ نيكاراگوئه ثبت شده اند
ويرجينيائی در نيكاراگوئه به چپاول درخت آائوچو اشتغال داشت ، پيش از آن » لی روی آانون « 
بازنشسته آه شده بود ، به گواتماال . السالوادور افسر پليس و در هندوراس سرباز مزدور بوددر  هم

پس وقتی آه ژنرال استرادا در ارتش شورشی . رفته بود ، اما ظاهرا از بازنشستگی خوشش نمی آمد 
  . نيكاراگوئه به او پيشنهاد درجه سرهنگی داد ، موقعيت جديد را روی هوا قاپيد 

تكزاسی يكی ديگر از آارآشته های جنگ های آمريكای » لئونارد گروس «  نزديك آانون ، دوست
اين دو مرد ، عمليات متعددی را به عنوان .  اللوز بود ی بود آه رئيس امور معادن آمپانیمرآز

هر دو سرباز مزدور ، يكی پس از ديگری در . سربازان مزدور در آمريكای مرآزی انجام داده بودند
»  سان خوان  «هر دو اعتراف آردند آه در رودخانه . كاراگوئه به اسارت نيروهای زاليا در آمدند ني

را آه پانصد سرباز دولتی را به قصد درهم شكستن شورش » ديامانته « مين آار گذاشته بودند تا ناو 
 محاآمه و به  »جنايت شورش« مزدوران آمريكائی به اتهام . آنان حمل می آرد ، به هوا بفرستند 

 ، هر دو 1909زاليا تقاضای عفو آنان را رد آرد و در سحرگاه هفدهم نوامبر . مرگ محكوم شدند 
  . تيرباران شدند 

يادداشت خشماگينی .  بهانه اش را پيدا آرد ناآس ه محض آن آه خبر تيرباران به واشينگتن رسيد ،ب
حتی لحظه ای چنين « د آه اياالت متحده برای وزير امور خارجه نيكاراگوئه فرستاد و اعالم آر

پس از آن ، اعالميه رسمی دولتی صادر آرد و در آن   ».رفتاری را با آمريكائی ها تحمل نخواهد 
» حالت« در » گروس «  و  »آانون « تاآيد ورزيد آه ارتش شورشی ژنرال استرادا ، مردان او 

  .ا ، از زاليا جنايتكار جنگی ساختاين ادع. ودند  بنابراين ، آن دو اسير جنگی بو، ده شجنگی اعالم 
ترغيب به اعزام نيرو به را وزير امور خارجه اياالت متحده ، گواتماال ، السالوادور و آوستاريكا 

راه ، وزير امور خارجه اين اآ. نيكاراگوئه آرد تا زاليا را براندازند ، اما هر سه دولت ترديد آردند 
فكر موضع تهاجمی انداخت و بررسی آردند آه آيا يك جانبه می توانند به  تافت  را به و پرزيدنت

اول دسامبر همان سال ، . ی برای هماهنگی و همداستانی نداشتند لنيكاراگوئه حمله آنند ؟ مشك
يادداشت فوق العاده ای برای وزير مختار نيكاراگوئه در واشينگتن فرستاد و در آن ، خواست تا دولت 

آامال با اياالت متحده همكاری آند و به شرايط غير قابل تحمل « د را به دولتی بدهد آه زاليا جای خو
دانش آموزان نيكاراگوئه ، تا امروز در مدارس خود اين يادداشت را در آتاب » . آنونی خاتمه دهد 

  . درسی تاريخ نيكاراگوئه حفظ می آنند 
  
ای مرآزی را دچار تنش و بلوا هميشه سعی آرده آمريكين باعث بدنامی و رسوائی است آه پرزيدنت زاليا ا

  ... آند

 ، آزادی افكار عمومی و ههمه می دانند آه در رژيم پرزيدنت زاليا ، از نهادهای جمهوری جز نامی به جا نماند

  ...مطبوعات دچار اختناق شده اند ، و سزای ميهن پرستی واقعی زندان است 
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ده است افسران مرتبط با نيروهای انقالبی بودند ، و بايد با موازين ملت های دو آمريكائی ، آه دولت ما قانع ش

می گويند آه اين دو . متمدن با آنان رفتار می شده ، به دستور مستقيم پرزيدنت زاليا به قتل رسيده اند 

د تهديد قرار  رسما مورماناگوآگزارش می شود آه آنسول ما در . آمريكائی به طرز وحشيانه ای اعدام شده اند 

دولت اياالت متحده اآنون اطمينان دارد آه انقالب بيشتر از دولت پرزيدنت زاليا خواسته های مردم  ...گرفته است 

  ... نيكاراگوئه را نمايندگی می آند 

  پرزيدنت زاليا اياالت متحده احساس می آند آه ديگر اعتمادی به در نتيجه ی چنين شرايطی ، رئيس جمهوری 

  .  ، احترامی برای او قائل نيست و نمی تواند به روابط ديپلماتيك عادی با چنان دولتی ادامه دهد ندارد

  
اياالت « وزير نيكاراگوئه ای ، پس از دريافت اين پيام گفت  .ترديدی در جديت اين پيام وجود نداشت 

آوستاريكا آه روابط از مكزيك و .  زاليا هم پس نشست  ». فلج شده ايم . متحده به خال زده است 
 داشتند ، تقاضا آرد ميانجی گری آنند و از جانب او با رئيس جمهوری اياالت متحده تافتحسنه ای با 

بعد پيشنهاد آرد تا هيئتی مرآب از نمايندگان مكزيكی و . وارد مذاآره شوند ، اما هر دو امتناع آردند 
زاليا قول داد اگر .  گروس  به تحقيق بپردازند آانون  و  آمريكائی به نيكاراگوئه بروند و در مورد 

، رئيس جمهوری اياالت متحده.  آند ثابت شود آه او عمل خالفی انجام داده است ، از مقام خود استعفا
با صدور فرمان به آشتی های جنگی برای نزديك شدن به هر دو ساحل نيكاراگوئه ، و آماده باش 

  . به اين تقاضا پاسخ داد  ،آامل تفنگداران دريائی در پاناما 
 اياالت متحده زاليا را  تا ، همان گونه آه مورد نظر بود ، به روشنی می گفت آه ناآسداشت ياد

 نظامی اياالت متحده او را  وقتی رهبر نيكاراگوئه ديد نيروها. سرنگون نكند ، آرام نخواهد نشست 
 ، به زور 1909روز شانزدهم دسامبر  . نشانه گرفته اند ، راه ديگری نداشت جز آن آه گردن نهد

زاليا در سخنرانی خداحافظی غم انگيزی آه در مجلس ملی . تسليم شد و استعفايش را اعالم آرد 
 مهم تر از همه آن «ايراد آرد ، گفت اميدوار است استعفای او منجر به صلح شود و تاآيد ورزيد 

اميدوارم با اين . خود نشان  دهد بر طرف آند است آه رفتن من ، خصومتی را آه اياالت متحده از 
چند روز بعد ، زاليا » . گر بهانه ای برای دخالت در سرنوشت ملت ما وجود نداشته باشد ياقدام ، د

  . سوار آشتی شد و به تبعيد رفت ، بندری در اقيانوس آرام ، » آورينتو « در 
  

ه بود ، در هم آوبيدن شورشيان را در رئيس جمهوری جديد آه از قضات برجست» خوزه مادريز « 
نيروی پياده نظام را به بلوفيلدز گسيل داشت و دستور داد آشتی . اولويت برنامه های خود قرار داد 

در اواسط ماه .  بود بخرند و آن را تبديل به آشتی جنگی آنند نيواورلئان آه در را » ونوس « بخار 
. لوفيلدز رسيد ، واحد پياده نظام آن جا مستقر شده بود  آه آشتی ونوس به نزديكی ساحل ب1910مه 

واال به شدت از طريق زمين و دريا فرماندهان ارتش دولتی از ژنرال استرادا خواستند تسليم شود ، 
  . درهم آوبيده خواهد شد 

ده آنسول اياالت متحده برای فرمان. هنوز هيچ گلوله ای شليك نشده بود آه اياالت متحده دخالت آرد 
 مقيم  بلوفيلدز و یآشتی ونوس يادداشتی فرستاد و به او تاآيد آرد آه برای حفظ جان آمريكائی ها

  »استيونس . جان ل« درست مثل نمونه ی . اعالم می آند » بی طرف « ، منطقه را ، اطراف آن 
، يا آنان را ديپلمات آمريكائی در هاوائی آه به سربازان دولتی دستور داده بود به شورشيان حمله 
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 به فرمانده آشتی جنگی ونوس دستور داد آه به هيچ يك از مواضع ساحلی شليك تافتدستگير نكنند ،  
اين دستور ، بدان معنی بود آه نه آشتی . نكرده و در رفت و آمد آشتی های تجاری دخالت نكنند 

،  اسلحه و مهمات می بردندنانونوس می تواند به شورشيان حمله آند ، و نه آشتی هائی را آه برای آ
دستور آنسول اياالت متحده ، به شورشيان اطمينان می داد آه همچنان می توانند به بهره . متوقف آند 

  . برداری از عوايد گمرآی ادامه دهند 
اين يادداشت را نوشت ، از نيروی نظامی برای تضمين اجرای آن برخوردار  » تافت« زمانی آه 

به ساحل بلوفيلدز رسيدند و چندين » دوباك « و  »  بدوآا  « ، آشتی های جنگی چند روز بعد. نبود 
فرمانده اين دو آشتی جنگی اياالت متحده ، . واحد از تفنگداران دريائی را در ساحل تخليه آردند 

آارآشته ی نبردهای ضد چريك بود آه در بيست وهشت سالگی ، در جنگ » اسميدلی باتلر« سرگرد 
 آمريكا ورزيده شده بود ، در تجاوز به فيليپين به مرحله ی آارآشتگی رسيده بود و در –اسپانيا 

نيروهای سرگرد . بود شده  ، از اين بابت آامال آب ديده 1903جريان دخالت نظامی پاناما در سال 
پس از ارزيابی سريع موقعيت در . باتلر، بدون برخورد با هيچ مقاومتی به بلوفيلدز مسلط شدند 

  . بلوفيلدز ، باتلر به اين نتيجه رسيد آه شورشيان قادر به مقاومت در برابر حمله نظامی نيستند 
من خروارها آجر . بدون دست زدن به اقدامی موثر ، انقالب شكست می خورد « باتلر بعدها نوشت 

ن طالب را روی هم نچيدم تا بربلندايش بايستم و روشنائی صبح را ببينم ، در حالی آه واشينگت
  » . انقالبيون بود و می خواست آنان را در قله ببيند پيروزی 

نامه ای به فرماندهان ارتش نيكاراگوئه . برای آن آه اين واقعه رخ دهد ، باتلر تدبير ساده ای انديشيد 
آه خارج از بلوفيلدز موضع گرفته بودند نوشت و به آنان گفت در حالی آه مختارند هر زمانی آه می 

و توضيح .  آند آه نمی توانند از قدرت آتش استفاده آنند دند دست به حمله بزنند ، اما بايد تاآيخواه
   ». احتمال دارد به سمت آمريكائی ها آمانه آند « داد آه هر گلوله ای 

و پرسيدند  »   ما چگونه می توانيم بدون شليك شهر را بگيريم ؟« فرماندهان نظامی در پاسخ نوشتند 
   »  هم خلع سالح خواهيد آرد ؟را شهر عشما انقالبيون مدافآيا « 

برای آن آه مدافعان شهر به سمت بيرون ! مسلما نه « باتلر با لحنی مزورانه به آنان جواب داد آه 
شليك می آنند و اين خطر وجود ندارد آه سربازان آمريكائی را بكشند ، اما نيروهای شما به طرف ما 

   ». آتش می گشايند 
به اين ترتيب ، سربازان نيكاراگوئه ای آه در اطراف بلوفيلدز اردو زده بودند ، از حمله آردن به 

» راما « بنابراين ، چاره ای نداشتند جز آن آه به سمت . شورشيانی آه در شهر بودند ، ممنوع شدند 
  .  به تعقيب آنان فرستادباتلر عده ای از تفنگداران دريائی را. در بيست وپنج مايلی ساحل عقب بنشينند 

  
 ولگرد را آه در ساحل می پلكيدند ، پيشاپيش به راما فرستاديم آه اطمينان بدهيم در یعده ای از آمريكائی ها

بعدش هم ، عين نمايش خنده دار بلوفيلدز .  خواهد بود رآن شهر هم اگر شليك آنند ، جان آمريكائی ها در خط

باالخره هم نيروهای نظامی نيكاراگوئه ديدند نمی . های دولتی را ممنوع آرديم آتش گشودن نيرو. را تكرار آرديم 

به اين ترتيب ، انقالب پيروز . پی آارشان  رفتند  و  متحده در گير شوند  توانند با انقالبيون تحت حمايت اياالت 

  (!)شد 
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نتيجه رسيد آه می تواند  بود ، به اين حقوقی و قضائی گذراندهاموردر پرزيدنت مادريز آه عمری را 
رهبر جديد نيكاراگوئه ، اصال فكرش را هم .  مذاآراتی را بر مبنای قانون با اياالت متحده انجام بدهد 

وقتی پيش بينی او درست از . نمی آرد آه رهبران آمريكائی مستقيما عليه دولت او وارد عمل شوند 
ديپلمات های آمريكائی همه موارد . هاد آرد آار در نيامد ، مواردی را برای سازش و مصالحه پيشن

را رد آردند و اصرار ورزيدند نيكاراگوئه بايد دولتی داشته باشد آه به هيچ » مادريز« پيشنهادی 
در . حرف ديگر و راه ديگری باقی نمانده بود . قرار نداشته باشد » نفوذ زالئيست « وجه تحت تاثير 

  . ا داد و در پی زاليا به تبعيد رفت پايان ماه آگوست ، مادريز هم استعف
 ماناگوآبا خالی ماندن آرسی رياست جمهوری ، ژنرال استرادا توانست بدون معارض به سمت 

وزير امور خارجه اياالت متحده فرستاد » ناآس « وز در راه بود آه تلگرامی برای  نه. حرآت آند 
پس از . ث شده اند انقالب او پيروز شود عباو در آن از رهبران آمريكائی به گرمی قدردانی آرد آه 

  .  ، سوگند رياست جمهوری خورد1910آن وارد پايتخت نيكاراگوئه شد و روز بيست و يكم آگوست 
در آن روز ، سلطه ی حاآميت سياسی « خبرنگار نيويورك تايمز ، بعدها نوشت آه » هارولد دنی « 

  »  . و اقتصادی اياالت متحده برنيكاراگوئه آغاز شد
سوگند خوردن استرادا روز . آن روز ، پراهميت تر از آن بود آه هارولد دنی تصورش را می آرد 

اين ، نخستين باری بود آه دولت اياالت متحده  . دمار آورشرا می توان نقطه عطف عصری ديگر به 
يپلمات در هاوائی ، يك د.  براندازی رهبر دولتی خارجی را هماهنگ آرده بود مثل آب خوردن

در آوبا ، . های خاص واشينگتن ، حكومتی را بر انداخته بود كائی بدون دخالت مستقيم و رهنمودآمري
ها به وسيله اياالت متحده ، بخشی از جنگی بزرگ »  تغيير رژيم  «پورتوريكو و فيليپين ، عمليات 

  . يكائی بود براندازی پرزيدنت زاليا در نيكاراگوئه ، نخستين آودتای واقعی آمر. بود 
  

* * * * *  
  

 ، آه يك سالی از براندازی پرزيدنت زاليا می گذشت ، چهار 1910در يكی از شب های دسامبر 
مرد آه لباس های جلف پوشيده بودند ، از هتل نيواورلئان آه محل اقامت شان بود در آمدند تا به 

استوری ويل ، . ش بگذرانند بروند و با تن فروشان فربه خو» استوری ويل « مرآز عيش و عشرت 
صدای . يكی از معروف ترين مراآز تن فروشان ، آلوب های جاز و قمارخانه های جهان بود 

زنان به مردان خوش گذران لبخندهای فريبنده می فروختند و . موزيك در خيابان ها موج می زد 
 به خود زده بودند ، لباس های ابريشمی برشان بود و سنجاق های الماس آه یبخصوص برای مردان

برای چهار مرد ماجراجوئی آه فردايش قرار بود به قصد براندازی . بيشتر عشوه گری می آردند 
حرآت آنند ، آن فاحشه خانه و قمار خانه بهترين جائی بود آه می توانستند آخرين شب شان را ی تدول

  . در اياالت متحده بگذرانند 
شه خانه ها و قمارخانه ها راه افتادند ، ماموران سرويس مخفی وقتی آن چهار مرد به سمت مرآز فاح

چند روزی بود آه ماموران مخفی . اياالت متحده ، در فاصله ای محترمانه هوای آن ها را داشتند 
  . مراقب آنان بودند 

  دولت می دانست آه آن چهار مرد نقشه آشيده اند در هندوراس شورش راه بيندازند و سرويس مخفی 
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الت متحده آه مسئول حفظ قوانين بی طرفی بود ، می خواست اطمينان يابد آه آنان عمليات ايا
  . براندازی را از خاك اياالت متحده انجام ندهند 
گل سرسبد سربازانی بود آه تقريبا » لی آريستمس « ،  سرشناس تر از همه ی آن چهار توطئه گر

يك ربع قرن ی  همه انقالب های آمريكائی در همه جنگ های آمريكای مرآزی شرآت داشت و در
اس نظامی منگوله بآريستمس آه خود را به هيئت يك ژنرال در آورده بود ، ل. جنگيده بود ، گذشته 

او در اياالت متحده همان شهرتی را . داری می پوشيد آه خياطی در پاريس مخصوص او دوخته بود 
گزارش های نفس بری از نتشاربر سر ا، شنبه ويژه نامه های يك. داشت آه در آمريكای مرآزی 

قهرمان « يكی از اين نشريات نيويورك تايمز بود آه او را . شاهكارهای او ، به رقابت می پرداختند 
جذاب ترين چهره ی آمريكای مرآزی امروز « ناميده و نوشته بود آه او » ملی در زندگی واقعی 

  » . است 
.  به نيواورلئان آشانده بود 1910 آريستمس را در پايان سال تجارت ، و بخصوص تجارت انقالب ،

جاه طلب ترين و موفق ترين آشتكار موز در آمريكای مرآزی ، او را استخدام  » زمارایسام « 
و او رفته بود به نيواورلئان تا نقشه براندازی را ، آرده بود تا دولت هندوراس را سرنگون آند 

حاال بايد ماموران سرويس مخفی را گمراه می آرد تا . هی بر آمده بود از پس سازماند. سازمان بدهد
  . از طريق دريا به سوی هندوراس براند و جنگ را شروع آند 

توطئه گر معروف سه   آن شب در فاحشه خانه و قمار خانه و مرآز عيش و عشرت استوری ويل  ،
جرج « ام ترين گانگستر نيواورلئان يكی از آنان ، بدن. ديگر ، آريستمس را همراهی می آردند 

تماد داشت آه می تواند در هر ع اآريستمس به اين گانگستر. بود » مسلسل « معروف به » مالونی 
شرايطی راه ورود به هندوراس را باز آند ، و اگر به مشكلی برخوردند ، آنان را از مهلكه خالص 

سام « آه بود » مانوئل بونيال «  يكی شان .آن دو شرور ديگر ؛ بومی های هندوراس بودند . آند 
او را پيشاپيش به عنوان رئيس جمهوری بعدی هندوراس انتخاب آرده بود و آن ديگری ، » زمارای

  . آجودان مخصوص بونيال بود » فلورين دوادی «
صميم وقتی ديدند در نيواورلئان به تله افتاده اند و ماموران سرويس مخفی موی دماغ شان شده اند ، ت

می «با اين تصميم بود آه چپيدند توی فاحشه خانه مجلل . گرفتند به آن ها آلك بزنند و خالص شوند 
   .  »بی سين « در خيابان » ايوانز 

فرو رفتند و ماموران سرويس ،  بابت شهره بود  اينچهار توطئه گر به آغوش گرم می ايوانز آه از
. فه فرساينده ای بود آه بی نتيجه هم به نظر می رسيد وظي. ی ، همان نزديكی ها آشيك دادند فمخ

چهار توطئه گر در حال عيش و عشرت بودند و ماموران در آن باد سرد نيمه ی زمستان اورلئان ، 
  .باالخره ديدند ساعت دو صبح شده است و آن ها هنوز خيال می آنند شب است . داشتند يخ می زدند 

ر و جنجال و عربده آشی های مشتی مست ، چيزی در آن منطقه جزجا« به رئيس شان گزارش دادند 
  . و راهی خانه هاشان شدند ، » وجود ندارد 

ل ثم. آريستمس فورا به ماجراجويان همراهش گفت آه ماموران سرويس مخفی رفته اند پی آارشان 
 چهارتائی مثل برق فنر از تختش پريد ، فورا لباس پوشيد ، بانيال و دوهمراه ديگرش را از جا پراند و

  . از آن فاحشه خانه مجلل زدند بيرون و رفتند به سمت اتومبيل شان 
  خوب رفيق  «  :همان طور آه داشتند با سرعت به سمت اتومبيل می رفتند ، آريستمس به بونيال گفت 
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   » !عزيز ، اين نخستين باری است آه آسی از فاحشه خانه به آاخ رياست جمهوری می رود 
 » زمارای« آه قايق شخصی » سنت جان « ماجراجو ، با عجله خود را به رودخانه چهار 

می سی سی پی « و » پونچارترين « سوار قايق شدند و از امتداد درياچه . منتظرشان بود رفتند 
. ارباب شان منتظرشان بود . رساندند » شيب آيلند « در » زمارای « خود را به مخفيگاه » ساند

» هارنت«ه بودند ، شبانه بارآشتی آه در آن جزيره مخفی آردرا ر از تفنگ و مهمات صندوق های پ
  . هنوز سپيده نزده بود آه راهی هندوراس شدند . آه برای عمليات خريده بودند آردند 

  
  گداران دريائی و ندر براندازی دولت زاليا در نيكاراگوئه ، وزارت امور خارجه ، نيروی دريائی ، تف

در عمليات هندوراس اما ، سام زمارای انجام عمليات .  تافت به اقدام مشترك دست زدند دنتيپرز
تا آن زمان ، هيچ يك از سوداگران آمريكائی تغيير سرنوشت . براندازی را شخصا به عهده گرفت 

  . چنان آامل و همه جانبه ، به دست خود انجام نداده بودند ، ی ديگر را تمل
سام مرد « ر موز را در هندوراس در دست داشت و به همين دليل هم به  آه انحصازمارایسام 
در . معروف شده بود ، يكی از شاخص ترين چهره های تاريخ آاپيتاليسم آمريكائی بود » موز

اهدا » تالين « نيواورلئان ، از او به عنوان بشر دوستی ياد می آنند آه يك ميليون دالر به دانشگاه 
آشاورزان ، هنوز او . ساختن بيمارستانی برای زنان سياه پوست را پرداخته است آرده و هزينه های 

بعضی يهوديان ، او را چهره ای . را به خاطر خدماتی آه به علم آشت موز آرده ، ستايش می آنند 
می دانند آه نمونه و سر مشق جمع آردن يهوديان پراآنده ای است آه از اروپای غربی ، به عنوان 

مهاجرت آردند و به ثروت و قدرت » ايليس آيلند «  آه يك شاهی پول توی جيب شان نبود به جوانانی
اما ، مردم او را مردی می دانند آه دولت شان را برانداخت و بر در هندوراس . بزرگی رسيدند 

  . آشورشان حاآم شد 
 در  ساموئل زمارای آه   »وامولدو « پايتخت آنونی  »ف يآيشن« با اطمينان می توان گفت آه در 

حتی اغلب مردم آالباما هم . نمی دانست موز چيست در آن به دنيا آمده بود ، اصال آسی 1877سال 
  با تغيير نام البته ، در پانزده سالگی همراه بستگانش پا در ساحل آن نهاده بود ،؛  زمارایآه سام 

موبايل مشغول  شرآتارگر بارانداز درآن زمان ، اين مرد به عنوان آ. چيزی از موز نشنيده بودند 
 ملوانان موزهائی را آه بيش از حد رسيده بودند ، به دريا می ددر آن آار بود آه می دي. به آار شد 

. بخرد و به سرعت به شهرهای داخلی بفرستند به مفت پس به فكر افتاد آه آن موزها را . ريزند 
  . كساله بود و صدهزار دالر پول به هم زده بود زمارای بيست و ي،  در اين زمان . آارش گرفت 

پس از آن آه بيش از يك دهه به مردم ساير نقاط موز فروخت ، تصميم گرفت خودش وارد آشت و 
 نيم ميليون دالر قرض آرد آه بهره قسمت هائی از اين وام ، به بيش از پنجاه سنت. آار موز شود 
هره سنگين گرفته بود ، می توانست هزاران جريب زمين  با پولی آه با ب. سر می زد برای هر دالر

قدرت اصلی به  بار ديگر موفقيت باالئی پيدا آرد ، وام ها را باز گرداند و تبديل .در هندوراس بخرد 
  . تنها مساله اش ، دولت هندوراس بود . در تجارت موز شد 

  مالك اجاره ای را ملك شخِصی زمارای هم ، مثل ساير سوداگران آمريكائی در آمريكای مرآزی ، ا
  بنابراين ، او هم مثل بقيه ، از پرداخت ماليات و تبعيت آردن از قوانين و مقررات . خود می دانست 

  ميگوئل   «و   و تناقض جدی ميان او  اين مساله ، باعث ايجاد درگيری . هندوراس ، سرباز می زد 
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رزيد تجار خارجی بايد ماليات بپردازند و رئيس جمهوری هندوراس شد آه اصرار می و» داويال 
  . آارزاری راه انداخته بود تا مساحت زمين خارجی ها در هندوراس را محدود آند 

داويال از ليبرال های تحت الحمايه خوزه سانتوس زاليا رهبر مخلوع نيكاراگوئه توسط اياالت متحده 
يكی . ی و نظامی خود را ازدست داده بود با سرنگون شدن زاليا ، داويال متحدان حياتی سياس. بود 

پس برآن شد آه زمان براندازی او . از آسانی آه به اين واقعيت پی برده بود ، سام زمارای بود 
نخستين عاملی آه زاماری نياز . فرارسيده و شيوه خاص خود را برای سرنگونی او به آار زد 

 طرف او اداره امور هندوراس را به عهده آسی را می خواست آه بتواند از. داشت، جانشين بود 
 نظير نداشت ، و ضمنا یبونيال ، ژنرال پيشين ، آه ذهنی توطئه گر داشت و در دسيسه چين. بگيرد 

. مطلوب او بود راس را غصب آرده بود ، نامزد آن نيز يك بار رياست جمهوری هندوپيش از 
 ، در رويای ) امروزه معروف به بليتز است آه( ، از زمان سرنگونی در هندوراس بريتانيا بونيال

جاه طلبی بازگشت به قدرت را داشت ، اما از امكانات و .  می آرد یبازگشت به قدرت زندگ
  .  ، اين آرزو را به زبانی ساده توضيح می دهد 1910در بهار سال . ابزارهايش بی بهره بود 

بدون . من احتياج به عناصر آارساز دارم « آن زمان ، در نامه ای به يكی از دوستانش می نويسد 
 از عزم و آمك دوستانی مثل ال آميگو ، نمی توانم ارتشی را عليه ژنرال داويال سازمان  ی برخوردار

  » . بدهم 
چاره ای وجود نداشت . ال آميگو ، اسم عاميانه همان سام زمارای قدرتمندترين مرد هندوراس بود 

ال آميگو « بنا به تاريخ مدون آن دوره . ای مشترك را سازمان بدهند نيروه، آه او و بونيال جز آن 
و مساله باشد سياسی مرد ديگری را در هندوراس سراغ نداشت آه زمانی در راس قدرت سياسی بوده 

اين احتمال وجود نداشت آه زمارای تا زمانی آه قدرت هندوراس در دست . موزآاران را درك آند 
  » . دست از دسيسه هايش بردارد ، قمند به تجارت موز قرار بگيرد رهبر يا گروه های عال

 دند ، اما فقط به اتكای خودشان نمی توانستنداگر چه زمارای و بونيال جفت مطلوبی را تشكيل دا
زه جويان را سازمان داده بود ، اما هيج يك از يبونيال ست زمارای پول داشت و . انقالبی راه بيندازند 

هر دو می دانستند چه آسی . يروهای جنگی قابل اتكا را نداشتند نجمع آوری و رهبری آنان مهارت 
لی آريستمس آه مدتی در زمان رياست جمهوری بونيال به عنوان . می تواند از عهده اين مهم بر آيد 

هيج آسی بهتر از . رئيس پليس هندوراس خدمت آرده بود ، معروف ترين سرباز موفق نيم آره بود 
زمارای با پيشنهاد فوق العاده مناسبی . از عهده براندازی دولت های آمريكای مرآزی برنيامده بود او 

  .  لی آريستمس ، بيدرنگ پيشنهاد او را پذيرفت  با او تماس گرفت و
 ، آريستمس ، بونيال و زمارای در نيواورلئان برای نقشه براندازی با هم مالقات 1910در پايان سال 

آريستمس شروع آرد به استخدام . ششی هم نكردند آه نقشه شان را پنهان نگه دارند آو. آردند 
در همان . ماجراجويان ششلول بندی آه در نيواورلئان می پلكيدند و منتظر چنان موقعيت هائی بودند 

  . حال ، زمارای ترتيب خريد آشتی هورنت را داد
  قصد براندازی دولت هندوراس   ی هورنت بهآشت آه  ماموران سرويس مخفی به خوبی می دانستند 

  ند تا زمانی آه بازرسان فدرال تائيد نكنند آه فتبه خانمی آه فروشنده آشتی بود ، گ. خريده شده است 
زمارای بازرسان فدرال را . آن آشتی برای حمل اسلحه خريده نمی شود ، اجازه فروش آن را ندارد 

آشتی فقط مقدار زيادی غذا ، دويست تن زغال سنگ و بيست به آشتی دعوت آرد و آن ها ديدند آه 
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و روز بيست . اين تشخيص ، بدان معنی بود آه جلو حرآت آشتی را نمی توانند بگيرند . ملوان دارد 
  . به سمت هندوراس به حرآت در آمدند » ت ينالجيرزپو« ، توطئه گران از 1910و دوم دسامبر 

مستقيما به هندوراس براند ، فقط سه مايل از محدوده آبی اياالت آشتی هورنت اما ، به جای آن آه 
نقشه ی آاپيتان آشتی آن بود آه آن جا بماند تا ماموران سرويس مخفی . متحده دور شد و پهلو گرفت 

شب بيست و سوم .  برسانند رد آريستمس و دو توطئه گر ديگر را گم آنند و خود را به آن جا
صبح روز بعد ، آشتی هورنت آه از آن . ستوديوی ويل صورت پذيرفت ، اين تالقی در ادسامبر

 یمتعلق به جرج مالونی را بار زده بود ، راه» هاچكيس « نقطه اسلحه و مهمات و مسلسل پيشتاز 
  . عمليات شد 

هندوراس رسيد و به سرعت آن جزيره را اشغال » روآنتال « شب سال نو ، آشتی هارنت به جزيره 
آريستمس و مالونی ، نيروهاشان را به . ای محافظ دولتی ، فقط با يك شليك تسليم شدند نيروه. آرد 

فرمانده . رفتند » اوتيال «  با قايقی به نزديكی جزيره  ، جا گذاشتند تا جشن پيروزی بگيرند و خود
جبورش بعد ، با زيرشلواری م. منطقه را از رختخواب آشيدند بيرون و به او گفتند آارش تمام است 

  » ! زنده باد بونيال « آردند دور چادر محل خوابش بدود و يكسره فرياد بكشد 
. در آن نزديكی ها گشت می زدند ، » ماريتا « و » تاآوما   « ؛دو ناوچه  توپدار آمريكائی 

می دانستند آه . فرماندهان آن دو ناوچه جنگی ، مانده بودند آه آشتی هارنت را توقيف آنند ، يا نه 
  . بايد به خواست واشينگتن عمل آنند و منتظر دستور ماندند 

سلسله ای از روسای جمهوری . در آن موقعيت ، اياالت متحده عاليق خاصی در هندوراس داشت 
پرزيدنت تافت و ناآس وزير امور . هندوراس ، عادت آرده بودند از بانك های اروپائی وام بگيرند 

 مخالف وام گرفتن زاليا از بانك های اروپائی برای آشيدن 1909ل خارجه او ؛ همان گونه آه در سا
به پرزيدنت داويال پيشنهاد آرده بودند آه سی . خط آهن بودند ، با اين طرز آارهم موافق نبودند 

مورگان وام بگيرد و قسمت اعظم بدهی هندوراس به بانك های . پ. ميليون دالر از شرآت بانكی ج
تضمين بازپرداخت وام بانك مورگان هم ، بنا به اين . غ اين وام تصفيه آند اروپائی را هم با مبل

پيشنهاد ، از طريق مديريت گمرك هندوراس و نظارت برخزانه داری اين آشور امكان پذير بود آه به 
  . اين ترتيب ،هندوراس تبديل به يكی از آشورهای تحت الحمايه اياالت متحده می شد 

رهبر هندوراس می دانست آه . ت داويال را در موقعيتی دشوار قرار داده بود اين پپشنهاد ، پرزيدن
اگر هم پيشنهاد . ، بسيای از همكاران ليبرال او به شدت خشمگين خواهند شد  اگر آن وام را قبول آند

  . بيه اش خواهند آرد نرا رد می آرد ، مطمئن بود آه آمريكائی ها به خاطر تمرد ت
 داشت با اين معما آشتی می گرفت ، شورشيان آشتی هارنت به سمت بندر در حالی آه داويال

وقتی اين خبرها به گوش وزير مختار هندوراس . راندند و آن نقطه را هم اشغال آردند » تروچيلو «
خودش را به وزارت امور . در واشينگتن رسيد ، تصميم گرفت قرارداد وام مورگان را امضا آند 

خبرهای گيج آننده و اوضاع پيچيده ، آاپيتان جرج آوپر فرمانده . را تمام آرد خارجه رساند و آار 
. ناوچه جنگی ماريتا را بر آن داشت تا آشتی هارنت را تحت الحفظ آشتی جنگی خود قرار دهد 

آاپيتان آوپر به شورشيان آشتی هارنت اخطار داد آه حمالت بيشتر را متوقف آنند و اگر به اين 
كنند ، به ناوچه جنگی دستور داده است آه به دليل نقض قانون بی طرفی اياالت متحده،  اخطار توجه ن

  . آشتی آنان را توقيف آنند 
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روز . عليرغم اين ناخشنودی ظاهری ، آريستمس با آاپيتان آوپر در مناسبات دوستانه باقی ماند 
آاپيتان . يگر مالقات آردند  ، آريستمس و آوپر در عرشه ناوچه ماريتا با يكد1911هفدهم ژانويه 

آريستمس به من گفت آه وزارت امورخارجه ، پيش از « آوپر در گزارشی به واشينگتن نوشت 
اجرای برنامه انقالبيون ، از جزئيات نقشه آنان با خبر بوده و عمال نيز آنان را ترغيب به آن عمل 

  » . آرده اند 
آاپيتان آوپر با اين آه از وزارت امور خارجه می پرسيد در واقع ، . اين ، پيام ديپلماتيك روشنی بود 

  آه آيا واشينگتن واقعا از انقالب حمايت می آند ؟ وقتی به خالف ادعای آريستمس پاسخی از وزارت 
امور خارجه دريافت نكرد ، منطق رابطه اين بود آه بپذيرد ادعای آريستمس واقعيت ندارد و حق با 

  . او بود 
جويان در هندوراس شكست خورد ، واشينگتن دودل بود ، اما ديری نگذشت آه وقتی شورش ماجرا

پرزيدنت . متوجه شدند موفقيت آن چه انقالب ناميده می شد ، می توانست به نفع اياالت متحده باشد 
داويال را به خاطر تمايالت ليبرالی معروفش غير قابل اعتماد می پنداشتند و می ترسيدند آه اگر در 

 روی ساير ملی گرايان شود و لود باقی بماند ، می تواند تبديل به مظهر خطرناك استقالمقام خ
ترديد او در پذيرش وام مورگان ، مويد تناقض او با قدرت آمريكائی ها . آمريكای جنوبی اثر بگذارد 

  . بود 
باال بود ، به سمت ديگر ، بونيال بر آن بود تا نابرابری رابطه با اياالت متحده را آه بسيار از طرف 

  . اين اشتياق ، آامال عادی بود . توازن رهبری آند 
شهر اصلی » السيبا « آريستمس مردانش را از آشتی مصادره شده به ساحل برد و آنان را به سمت 

وقتی به آن شهر رسيدند ، ديدند آاپيتان آوپر لطف بزرگی در . ساحل اقيانوس به حرآت در آورد 
فرستاده » فرانسيسكو گره رو « آوپر پيامی برای فرمانده نظامی منطقه ژنرال  . حق آنان آرده است

ونه جدالی نبايد در آن گهيچ « است و » منطقه بی طرف « بود و به او اعالم آرده بود آه السيبا 
ژنرال گره رو آه ديد از دفاع از مواضع خود در شهر ممنوع شده است ، به » . شهر صورت پذيرد 

  . جه رسيد آه خارج از شهر به شورشيان حمله آند اين نتي
.  در گرفت ، يكی از خونين ترين جنگ های آن دوره بود 1911نبرد السيبا آه بيست و پنجم ژانويه 

بود و به خاطر » مسلسل « مالونی آه معروف به . صدها مرد ، در دوسمت نبرد می جنگيدند 
يدا آرده بود ، حتی مسلسل معروف خود را عليه اين لقب را پ» هاچكيس « استفاده از مسلسل 

. استفاده می آردند و اسير شده بودند نيز ، آتش آرد » آراپ « مدافعانی آه از مسلسل های آوچك 
در ميان آشته شدگان ، ژنرال گره روهم آه سوار بر اسب . در پايان نبرد ، ستيزه گران پيروز شدند 

  .  می شد مردانش را به پيش می راند ، مشاهده
 می دانست آه با سقوط السيبا خبرناگوارتر الوراس ، پرزيدنت داويدپايتخت هن» تگووسيگالپا « در 
برای جلوگيری از فاجعه ای آه در حال وقوع بود ، وزير . ست آه اميدی برای نجات باشد ا ناز آ

 جمهوری را به هر حاضر است مقام رياست« مختار اياالت متحده را به مقر خود فراخواند و گفت 
رهبر هندوراس ، برای اثبات اين » . آسی آه اياالت متحده از پيش طراحی آرده است ، واگذار آند 

به جای . نيت ، از مجلس ملی آشورش در خواست آرد آه با قرارداد وام بانك مورگان موافقت آند 
ی رد آرد در مقابل اليحه ای جلس قانونگذاری هندوراس آن را با بی حرمتمپذيرش پيشنهاد داويال ، 
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تهاجم به هندوراس « را به تصويب رساند آه در آن تصريح آرد آن قرار داد مغاير قانون اساسی و 
  » . است 
 تاجران لشد ، اما گرفتار چنگا هندوراس از چنگ بانكداران رها« يكی از مورخان نوشت ، بعدها 

  » . موز شد 
چند روز . وام از بانك مورگان ، سرنوشت داويال را رقم زد رای مجلس ملی هندوراس عليه دريافت 

اين حكم ، . بعد ، اياالت متحده دستوری صادر آرد مبنی بر ممنوعيت هر گونه جنگ در هندوراس 
با . بدان معنی بود آه داويال ديگر اجازه ندارد برای دفاع از هندوراس از ارتش آشورش استفاده آند 

  پرزيدنت داويال ، .  ، داويال از مقام رياست جمهوری هندوراس استعفا داد از دست دادن قدرت دفاعی
  . نه تنها به وسيله لی آريستمس ، بلكه مستقيما به امر واشينگتن شكست خورد 

  
، چند » تامس داسون « در چند هفته بعدی ، لی آريستمس و يكی از ديپلمات های آمريكائی به نام 

نتيجه مذاآرات شان .  آردند تا آينده هندوراس را مورد بحث قرار دهند تماريتا مالقابار در آشتی 
اين بود آه يك نفر به مدت يك سال رياست جمهوری موقتی هندوراس را به عهده می گيرد و پس از 

نقشه ، همان گونه آه طراحی شده بود به اجرا در آمد و بونيال در . آن ، به نفع بونيال آنار می رود 
» تگوسيگالپا « به محض آن آه بونيال در .  به رياست جمهوری هندوراس رسيد 1912فوريه 

 دريائی اياالت متحده بارانداز د ، تفنگدارانآر يادپايتخت هندوراس سوگند رياست جمهوری 
را آه شرآت های ميوه آمريكائی از آن بارگيری می آردند ، مورد حفاظت نظامی » پورتوآورتس «

    . آه ملی گرايان به عنوان اعتراض ، آن لنگرگاه را نابود آنند مبادا، قرار دادند 
دادستان آمريكائی نيواورلئان ، بعدها عليه بونيال و آريستمس اعالم جرم آرد آه بی طرفی را نقض 

پرزيدنت تافت ، شخصا دستور متوقف . آرده اند ، اما آار اين دادخواست هرگز به محاآمه نكشيد 
دادستان آه متوجه اين پيام شده بود ، بی درنگ دادخواست .  بونيال را صادر آرد آردن اتهامات عليه

  . ديگری را عليه لی آريستمس تنظيم آرد 
پرزيدنت بونيال ، به محض استقرار در آاخ رياست جمهوری ، با تقدير فراوان به مردی آه او را به 

واحل شمالی ، ده هزار هكتار زمين به زمارای ، در نزديكی س. قدرت رسانده بود ، جايزه داد 
 زمين ديگر را هم در هكتار جريب است و بعدها ، ده هزار 24700پرورش موز داد آه در حدود 

پس از آن نيز ، به زمارای اجازه مخصوص داد تا هرچه . نزديكی های مرز گواتماال به او هديه آرد 
 و سرانجام ، بونيال به زمارای اجازه .می خواهد با معافيت آامل گمرآی از هندوراس صادر آند 

 هزار دالر وام بگيرد تا برای باز پرداخت هزينه ای آه 500رسمی داد آه به نام دولت هندوراس 
  . ادعا می آرد صرف سازمان دادن انقالب آرده است ، از آن استفاده آند 

  
مدت آوتاهی پس از گذشت با چنين دستاوردها و در آمدها و موقعيت هائی ، عجيب نبود آه زمارای 

زمارای ، در واقع شاه . شود » سلطان بی تاج آمريكای مرآزی « شورش آمريكائی ، معروف به 
 ، زمارای برسلسله ای از روسای جمهوری 1913پس از مرگ بونيال در سال . هندوراس شده بود 

 الوار آشور توانست حق استفاده از يك دهم ، زمارای 1925در سال . هندوراس سلطه داشت 
يونايتد « را با ) اينترپرايز ( مدتی بعد ، مجتمع اقتصادی . هندوراس را به خود اختصاص دهد 
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به رهبری او بود . اياالت متحده تشكيل داد و به سمت مدير اين شرآت بزرگ منصوب شد » فروت 
بنا به  .  شدكای مرآزیتبديل به شبكه ی پيچيده و در هم بافته ای با زندگی آمري» يونايتدفروت « آه 

اين مجتمع پيچيده آه با زندگی آمريكای مرآزی گره « تحقيقی آه در اين مورد انجام شده است 
خورده بود ، در رقابت های اختناقی ، سلطه بر دولت ها ، سلطه بر آارگران ، اقدام عليه آارگران 

 هم شكستن تعاونی های روستائی سازمان يافته ، انحصارات خطوط آهن ، نابود آردن آشتكاران ، در
تاچند دهه اين . نقش اصلی را در آمريكای مرآزی ايفا آرده است » و استثمار مصرف آنندگان 

آمپانی قدرتمند انحصاری ، در براندازی ساير دولت های آمريكای مرآزی نيز نقش اصلی را داشته 
   .است
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ويرجينيا ، آشتی های قدرتمندترين ناگاون جنگی   1907در صبح سرد و ابری شانزدهم دسامبر سال 
آه تا آن زمان با پرچمی واحد بايد بر دريا می راندند ، به خط شده بودند تا حرآتی با شكوه و 

هزاران تن از مردم ، از ساحل ، يا سوار برقايق های . هماهنگ را از ساحل ويرجينيا آغاز آنند 
با اين . بسياری شان ، پرچم های آمريكا را در هوا تكان می دادند  . آوچك ، غريو شادی سردادند

  . حال، فقط معدودی از آنان می دانستند آه اين ناوگان به آجا می رود 
می نواخت ، شانزده ناو جنگی را » ام دختری آه من جا گذاشته « در حالی آه گروه موسيقی آهنگ 

آه در واقع قايق تفريحی رئيس » مای فالور « بادبانی رياست جمهوری به آرامی از آنار آرجی 
، آن ناوگان. انداخته بود ، گذشتندجمهوری اياالت متحده بود و در فاصله چهارصد ياردی ساحل لنگر 

، با در حدود نيم ميليون تن مهمات جنگی با خود  مجموعا چهارده هزار سرباز و تفنگدار دريائی را
تزئينات طالئی ، آنده آاری ها و همه آشتی ها را رنگ سفيد زده بودند و پاروهاشان با . می برد 

پرزيدت تئودور روزولت آه از زمان ورود به آاخ سفيد ، با اشتياقی وصف . چشم را خيره می آرد 
  . انش را از نظر ها پنهان آند ج، نمی توانست هي ناپذير از قدرت دريائی حمايت می آرد

روزولت ، آه پوزخند معروفش در چهره اش می درخشيد ، از مهمانانی آه دعوت شان آرده بود تا 
تا به حال چنين « :    در آرجی بادی رياست جمهوری شاهد عزيمت آن ناوگان باشند ، پرسيد 

بوده ايد ؟ واقعا تماشای چنين صحنه ای  یروز با شكوه هد چنيناناوگانی را ديده ايد ؟ در عمرتان ش
   »! بايد باعث غرور و مباهات همه ما باشد 
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  رئيس . روزولت قسمت اعظم دوران رياست جمهوری خود را صرف ساختن اين آشتی ها آرده بود 
يان جمهوری اياالت متحده می خواست قدرتش را به رخ جهان بكشد ، اما زمينه ی هيچ جنگی در م

با فراست و شامه ی خاصی آه او داشت، . نبود آه بخواهد اين قدرت دريائی را به مصاف آن بفرستد 
  . تصميم گرفته بود آن ناوگان را تشكيل بدهد و به صورت نمايشی به سفری طوالنی بفرستد 

يرجينيا به ؛ آه به همين نام معروف شده بود ، از جنوب و» ناوگان بزرگ سفيد « قرار براين بود آه 
راه افتد ، از بنادر آارائيب بگذرد ، هر دو ساحل آمريكای جنوبی را بپيمايد ، و سرانجام در آاليفرنيا 

  . پهلو بگيرد 
ناوگان بزرگ سفيد ، نيروی نظامی ترسناآی را نمايندگی می آرد ، اما ماهيتش بسا فراتر از نوعی 

به نمايش گذاشت ،  1907در شانزدهم دسامبر  قدرتی دريائی آه تئودور روزولت. سالح جنگی بود 
در نخستين دهه قرن بيستم نسبت به  هائی مظهر اعتماد به نفس و پشتوانه احساسی بود آه آمريكا

را در مورد قدرت  ئیاين قدرت نمائی ، بايد اطمينان آمريكا.  داشتندامكانات نا محدود آشور خود 
ملی به رخ جهانيان می و اين اطمينان و اعتماد را ، به صورت ع نظامی اياالت متحده تقويت می آرد

ولت می پنداشت آه اين بهترين تدبير برای به اهتزاز در آوردن پرچم اياالت متحده در روز. آشيد 
اگر چه حتی اين سفر تبليغاتی و قدرت نمايانه نيز ،  ؛يك بود زو  مكترينيداد ، برزيل ، شيلی ، پرو ، 

روزولت نخستين رئيس جمهوری اياالت متحده بود . دن عطش جاه طلبی او آافی نبودبرای فرونشان
آه درك و تصور او از قدرت آمريكائی ، جهانی آردن آن بود و ناوگان بزرگ سفيد ، در واقع ابزار 

  . اعالم اين قدرت جهانی بود 
افسرانش را » يوانز رابلی ا« ، درياساالر » همپون رودز « چند ساعت پس از عبور ناوگان از 

روزولت . مسير شان ، آن گونه آه اعالم شده بود ، نبود . فراخواند و به آنان خبر تكان دهنده ای داد 
نقشه واقعی را به دريا ساالر داده بود و از او خواسته بود آه تا از مقصد دور نشده اند ، آن را 

ا توقف نمی جآاليفرنيا دور می زد ، اما آن  ناوگان واقعا آمريكای جنوبی را تا. محرمانه نگه دارد 
د می شد ، از آانال سوئز می ادامه مسير ، اقيانوس آرام را می پيمود ، وارد اقيانوس هن. آرد 
، مديترانه را پشت سر می گذاشت ، به تنگه جبل الطارق می رسيد و از آن جا وارد اقيانوس گذشت

اين مسير ، نه يك قاره ، بلكه جهان را دور می . گر بيندازد آتالنتيك می شد تا دوباره در ويرجينيا لن
  . زد 

تئودور . وقتی نقشه در جامعه اياالت متحده علنی شد ، منتقدان روزولت زبان به اعتراض گشودند 
 تحريك یروزولت را متهم آردند آه فرستادن آن همه آشتی جنگی به سفری چنان جاه طلبانه ، اقدام

. ، هيچ يك از آن منتقدان ، حرفی از خطرات و هزينه های گزاف چنان سفری نزدندمنتها .  است آميز
بود ، تهديد آرد آه جلو بودجه هم آه رئيس آميته بودجه دريائی » مين «  سناتور» يوآن هيل « 

روزولت فقط در چند آلمه به او پاسخ داد آه بودجه مورد نياز را . نيروی دريائی را خواهد گرفت 
، هيل جرئت دارداگر سناتور  «  :     و بدون رعايت نزاآت سياسی نوشت. است يافت آرده قبال در

   »! بودجه را پس بگيرد 
پس از آن آه . مريكائی ها بی امان به پيشرفت و توسعه ناوگان سپيد پرداختند آدر چهارده ماه بعدی ، 

چند ملوان آمريكائی در آافه های ريودوژانيرو درگير شدند و جنجالی به پا شد ، خبرنگاران آمريكائی 
و . شروع آردند به دور زدن ماجرا ، حاشيه پردازی و توجيه خشونت ملوانان ناوگان بزرگ سفيد 
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حال آن آه واقعيت خالف آن گزارش . ن را واآنشی شجاعانه در آستانه خطر ارزيابی آردند حتی آ
آه پا می گذارند به  خبرنگاران گزارش می دادند آه افسران و سربازان ناوگان سپيد ، هرجا. ها بود 

  . گرمی مورد استقبال قرار می گيرند 
ن جشن و پايكوبی و رژه و مسابقات ورزشی واقعيت هم اين بود آه در آمريكای جنوبی ، برای آنا

نظاميان « برپا آردند و حتی يكی از آهنگ سازان آشور پرو برای آنان آهنگ ستايش آميزی به نام 
ماندند و ضمن عياشی و زنبارگی ، در مسابقات قايقرانی روز در پرل هاربر ، شش . ساخت » سپيد 

ند و زالند نو ، رقصندگان بومی برای آنان رقص در آوآل. و ساير تفريحات استوائی شرآت آردند 
از استراليا به . نيم ميليون نفر در سيدنی استراليا به آنان خوش آمد گفتند . های محلی اجرا آردند 

سوی مانيل پايتخت فيليپين راندند آه در تملك آمريكائی ها بود ، اما چون شنيدند در آن بخش از 
بعد به ژاپن رفتند آه . با شايع شده است ، پا به ساحل نگذاشتند و متصرفات پيشين آمريكائی بيماری

استراتژيست های آمريكائی قبال آن آشور را رقيبی در حال ظهور در اقيانوس آرام ارزيابی آرده 
) آه نام جديدش سريالنكا است ( را بودند ، از آن جا به چين رفتند ، برگشتند به فيليپين ، راه سيالن 

تند و سرانجام ، از طريق آانال سوئز و پيمودن اقيانوس آتالنتيك ، راهی مبداء حرآت در پيش گرف
  . شدند

آه روز تولد جرج واشينگتن بود ، به پايگاه خود در  1909ناوگان بزرگ سفيد ، بيست و دوم فوريه 
ان سپيد به استقبال ناوگ، جمعيت عظيمی  عليرغم بارانی بی امان آه می باريد. ويرجينيا بازگشت 

دسته موزيك . وقتی آشتی های غول پيكر در لنگرگاه جوالن می دادند آه پهلو بگيرند . رفته بودند 
البته پرزيدنت روزولت هم آه فقط . را نواخت » هيچ جائی مثل وطن نيست « سرود ، نظامی 

عدها ، ب. دوهفته ديگر به رياست جمهوری اش باقی مانده بود ، در آن موج جمعيت حضور داشت 
مهمترين خدمتی بود آه من به « روزولت نوشت آه تامين و راه انداختن آن سفر دريائی فوق العاده 

  » .  صلح آردم
. اين ادعا ، البته قابل بحث است ، اما سفر دور دنيای ناوگان بزرگ سپيد ، آثار عميقی داشت 

لجستيك خود برای تخليه نيرو در مهمترين اثر ، اين تجربه بود آه نيروی دريائی به ارزش و توان 
امكانات ، اين تجربه ، زمينه ای شد تا معماران دريائی اياالت متحده . نقاط دور دست جهان پی برد 

ناوگان سپيد به ساحل هر . توسعه ی آشتی های جنگی نسل بعد را مورد بررسی دقيق قرار دهند 
درت آمريكا پی بردند و برايش هلهله آشوری آه رسيد ، دولت ها و مردم عادی آن آشور ، به ق

مهمتر از همه اما ، نمايش نظامی وحرف مفت اياالت متحده در بيانيه ای تحريك آميز بود . سردادند 
ديده  آسانی آه ناوگان بزرگ سپيد را. آه می گفت در معادالت جهانی ، بزرگترين قدرت است 

  . ود راه نمی دادند بودند، ترديدی در قدرت و بلند پروازی اين ملت به خ
  

* * * * *  
  

لب به صورت تدريجی رخ می دهند و تا سال ها بعد ، به غدر سياست های جهانی ، ا یتغييرات سياس
با ظهور اياالت متحده به مثابه قدرت . دشواری می توان آن ها را مورد توجه جدی و عميق قرار داد 

  و  صورت آامال ناگهانی در بهار  به  جهانی   سياستدر  اين تغيير . چنين نبود  جهانی اما ، شرايط 
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  . واقع شد  1898تابستان سال 
رسيد اغلب آمريكائی ها راضی بودند به اين  آه  به عنوان يك ملت ، در  یتا آن زمان به نظر م

رهبران شان موقعيت های بسياری را برای تصرف هاوائی جدی . حيطه ی قاره خود توسعه يافته اند 
تصرف آردند ، اما آن جا  در آوبا رخ داد ، آوبا را 1868در نخستين انقالبی آه در سال . ند نگرفت
آه به نظر می رسيد جمهوری دومينيك آماده ی الحاق به اياالت متحده  1870حتی در دهه ی . نماندند

  . است ، سعی نكردند بر آن آشور سلطه يابند
سياست « آه آن را » هنری آابوت الج « سناتور  اما ، اياالت متحده از نظريه 1898در سال 
:   اين نظريه نهاده اند  رمورخان نام های مختلفی ب. می ناميد ، مشتاقانه استقبال آرد » بزرگ 

به هر عنوانی آه ناميده شود ، » سياست بزرگ « نظريه  ؟نواستعمار يا توسعه طلبی ، امپرياليسم ، 
  . جهانی را نمايندگی می آند  تمايل آمريكائی ها به توسعه طلبی

در اين شش ماه « با شگفتی می نويسد  1898در پائيز »  جيمز رايس « ديپلمات و مورخ بريتانيائی 
شش ماه پيش ، شما « :   و ادامه می دهد آه »  . آوری در جهان اتفاق افتاده است  یچه تغيير شگفت

ينديشيد آه ين و پورتوريكو به اياالت متحده بهمانقدر می توانستيد به تصرف نظامی و الحاق فيليپ
  » . اسپيتبرگن به تصرف آمريكائی ها در آيد  امروزه فكر آنيد مثال

البته بعضی آمريكائی ها از آن همه جاه طلبی آه دورترين نقاط جهان را نيز نشانه رفته بود ، به وجد 
ضميمه آردن آانادا نظريه ود آه بر هنری آابوت الج در زمره ی بسياری از اعضای آنگره ب. آمدند 

اسپانيا حمله آند و  هتئودور روزولت در اين انديشه بود آه ب. اصرار می ورزيد، به اياالت متحده 
. و بارسلون را به تصرف در آورد  )م  –غربی ساحل اقيانوس آتالنتيك اسپانيا  ببندری در جنو( » آاديز «

  . را تصرف آنند » آزورس « رهبران پرتغال را وحشت برداشته بود آه مبادا سربازان آمريكائی 
   

اياالت متحده به مثابه قدرتی جهانی عرض اندام آند ، بارها به اتكای  1898پيش از آن آه در سال 
. مجبور به خريدن آاالهای آمريكائی آند  قدرت نظامی خود ، آوشيده بود تا آشورهای ديگر را

به سمت ژاپن رانده بود تا در سايه را آشتی های توپدارش  1854، در سال » ماتيو پری « دريادار 
قدرت آن ها ، ژاپنی ها را مجبور آند تا قرارداد گشودن بندر هاشان به سوی تجار آمريكائی را امضا 

، نيروی دريائی خود را به همين قصد روانه » آرتور . آجستر « ، پرزيدنت  1882در سال . آنند 
اقتصاد آمريكائی به سطحی از توليد  )م  –قرن نوزدهم ( با اين حال ، در اواخر همين قرن . آره آرد 

  . رسيد آه اين گونه تحميل ها را تبديل به سيمای مرآزی سياست خارجی اياالت متحده آرد 
در اين مقطع تاريخی است آه سياست واقعی شكل « است آه  مدعی» چارلز برد « مورخ برجسته 

موقعيت و فرصتی آزاد در جهت توسعه بازارهای خارجی ، برای آاميابی بازرگانان . می گيرد 
اساس اين . جديد ، تجارت است ديپلماسی . آمريكائی به صورتی ضروری و اجتناب ناپذير در آمد 

  » . ادی در آن سوی مرزهاست ديپلماسی ، ايجاد و تعميق منافع اقتص
به عرض اندام اين آمريكای جديد می ، ناظران خارجی ، با حالتی آميخته از حيرت و وحشت 

، بيش از همه دچار شگفتی  در اياالت متحده بودند 1898خبرنگاران اروپائی آه در سال . نگريستند
تغيير ناگهانی در   «يكی از آن خبرنگاران ، در تايمز لندن نوشت آه او در اياالت متحده شاهد . شدند

در منچسترگاردين گزارش داد آه تقريبا همه آمريكائی ها   ،خبرنگار ديگری »  . تاريخ جهان است 
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مورد تمسخر جامعه قرار گرفته « نتقدانی اندك ، از فكر توسعه طلبی استقبال آرده اند ، حال آن آه م
  » . اند

ی » الاستامپا « خبرنگار روزنامه . بعضی روزنامه نگاران ، از آن چه می ديدند بر آشفته بودند 
به عشق به آن چه غير ممكن است ، و هيجان ديوانه واری آه پيش از آن هرگز تا « نوشت  كنيويور

اگر فقط يك ساعت شاهد آن باشيد ، اعصاب شما را به هم می ريزد ، حتی  ؛ابراز نمی شده حد اين 
به رعشه می اندازد و آاری می آند آه گوش هاتان را چشم های شما را خيره می آند ، دست هاتان 

روزنامه سوئيسی نوشت اياالت متحده آه پيش از آن » لوتمپ «   ». را بگيريد و پا به فرار بگذاريد 
به جامعه ای آه به « حاال تبديل شده است » ه جامعه ای دموآراتيك باشد نمون« می توانست 

آشورهای دنيای آهنه نزديك تر شده ، خود را مثل آن آشورهای دوران آهن تا دندان مسلح آرده و 
فرانكفورتر « نشريه ديگری به نام »  . درست مثل آنان ، حالت تهاجمی به خود گرفته است 

، اما تاآيد ورزيد آه   »بيش از حد تند می روند « ی ها هشدار داد آه به آمريكائ» سايتونگ 
  .آمريكائی ها گوش به اين حرف ها نخواهند داد 

  
آنان به همان اندازه وحشی اند آه سرزمين . چندان دغدغه ی پرسش های ديپلماتيك را ندارند ها آمريكائی 

. دارند و فقط به رموز ديپلماتيك خود می انديشند  عقايد خاص خودشان را دارند ، سياست خودشان را .شان 

آمريكائی ها راهی را آه در پيش گرفته اند ادامه خواهند داد و هيچ اهميتی هم برای شان ندارد آه اروپائی ها 

  .چه می گويند 

  
آمريكا برشمال شان باور آرده بودند آه حاآميت   تقريبا يك قرن ، بسياری از مردم در اياالت متحده

آه به آنان گفته شد اآنون اين تقدير و سرنوشت  1898در سال . آن ها است » تقدير محتوم  «
صورت جهانی به خود گرفته و به آنان حكم می آند آه بر سرزمين های فراسوی مرزهای خود نيز 

 يند ، ادر اين ميان ، گروهی آه جسورانه سخن می گفتن. مسلط شوند ، بسياری شان هلهله سردادند 
روسای دانشگاه ها ، . تغيير در روش ملی را ، ابزاری برای خيانت به روح سنت آمريكائی دانستند 

نويسندگان ، چند تن از غول های صنايع ؛ از جمله آندروآارنگی ، آشيش ها ، رهبران آارگری ، و 
اين . ان بودند از جمله رئيس جمهوری پيشين  گروور آليولند ، از معترض  رهبران هر دو حزب ؛

 ،  گروه ، تجاوز نظامی آمريكائی ها در آشورهای ديگر ، بخصوص جنگ عليه چريك های فيليپين را
يكی از . محكوم آردند و از آمريكائی ها خواستند تا حق تعيين سرنوشت را به خود ملت ها واگذارند 

، هيچ آس نمی تواند به ترديدی  آه با معيارهای جديد ادردسمويه ، » گادآين . ل. ا« اين منتقدان ، 
اين « :    او نوشت . پديد آمده است ، شكی به خود راه دهد » آمريكائی های پاآدل « آه در وجود 

بخش از آمريكائی ها ، به شك افتاده اند آه اياالت متحده چنان به خود غره شده است آه می خواهد 
ند آه اياالت متحده قصد دارد تنگه ها ، مجمع آنان باور نمی آن. ملت های ديگر را در هم بكوبد 

ظاهر وقايع هم . الجزاير متعلق به ملت های ديگر ، مرزهای ديگران و شبه جزايرها را اشغال آند 
نشان می دهد آه چنين شك و ترديدی آامال بجاست و دولتمردان چنين سودائی را در سر می 

اين آمريكائی . ه  به زبان می رانند ئدآترين مونرو سخن از محترم شمردن، اين دولتمردان . پرورانند
جامعه اروپائی را تحسين می  های پاآدل ، ضرورت داشتن نيروی دريائی عظيم را باور ندارند ،
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جامعه خود را با جامعه انند نمی تو ،، می خواهند به اروپا بروند ، و اگر بخواهند به اروپا بروند آنند
روزنامه نگار آمريكائی آه به دليل ( » . سبت به آن بسيار عقب مانده تر است اروپائی مقايسه آنند آه ن

بور به چنين مقايسه ای می شود ، مجتعميق سياست های توسعه طلبانه و شروع تاخت و تازهای آمريكائی ، با شيفتگی 

و آمريكای  پيش از آن ، استعمارگران اروپائی با آسيا و آفريقا  های می داند آه درست در همان قرن نوزدهم و قرن

چنان »  ، يا خالص و وفادار   آمريكائی پاآدل «  آشور خود را به عنوانجهانی  چه آرده اند ، اما فاجعه  التين 

جه منفی قاره ی مورد مقايسه را نديده می گيرد ، و فراموش می آند آه اشغال قاره آمريكا و قتل هولناك می يابد آه و

عام سرخپوستان آه بوميان و صاحبان اصلی آن بودند ، به عنوان شاهكار اسپانيائی های اروپائی در تاريخ جنايات 

آمريكا و آشتار به قاره ... آلمانی ها وبشری ثبت شده آه بعد منجر به سرازيرشدن انگليسی ها و فرانسوی ها و 

آمريكائی   «حتی  ، آن هائی آه بعد آمريكائی و به قول گادآينيعنی آه از اين بابت ، . وحشيانه بومی های اين قاره شد 

شدند ، جز اروپائی های غارتگری نبودند آه هم يكديگر را می دريدند ، هم ساير ملت ها را و هم » ! های پاآدل 

   )م  –نه آريستف آلمب سازی از آار در آمدند آارخا
  

  آه گادآين را متهم آرد  تئودور روزولت ، . طلبان را سخت بر آشفت  اين گونه سخن ها ، توسعه 
روزولت در نامه ای به دوستش الج نوشت آه آن گروه ضد . است » دروغگوئی پست و بد طينت  «

المللی هستند آه نشسته اند و برای خودشان حكم صادر  از قماش آن احساساتی های بين« امپرياليست 
اينان شخصيت های بی رگی را نمايندگی می آنند آه قصد نابودی غيرت و همت رزمنده . می آنند 

خائنانی می نامد آه هنوز «  ادر جای ديگری ، روزولت آنان را آشكار» . د را دارننسل های آينده ما
  » . به دار آويخته نشده اند 

ر پايان چالش ، ضد امپرياليست ها شكست خوردند ، اما نه به اين دليل آه بسيار تندرو بودند ، بلكه د
. آور تغيير می آرد  یاياالت متحده ، با سرعتی شگفت. به آن علت آه به حد آافی راديكال نبودند 

ی آه اصال تا آن به حد. هن و تلگراف ، آمريكائی ها را بيش از پيش به همديگر نزديك آرد آخطوط 
ند و امواج مهاجران اروپائی روئيدآارخانه های غول آسائی مثل قارچ از زمين . زمان سابقه نداشته 

رو به تغيير گذاشت سياسی شيوه زندگی به سرعت ، و بخصوص در زندگی . را به خود جذب آردند 
امپرياليست ها را به وحشت اين نتايج ، ضد . آه نهادهای سلطه ی خود بر زندگی ملی را ايجاد آرد 

آه می خواستند جامعه اياالت  نگريستآنان را به چشم سنت پرستان فرتوتی می ، جامعه . انداخت 
فريادها و فراخوان های اين گروه برای متوقف آردن سياست . متحده را در حالت رآودی نگه دارند 

نيته ی شرورانه ای آه به جريان افتاده توسعه طلبانه ی اياالت متحده ، و مويه های آنان در باب مدر
بود ، در آشوری آه غرق در جاه طلبی ، انرژی و احساس امكانات نا محدود شده بود ، هيچ طنينی 

  . نيفكند 
به طول  1911تا  1893ها به وسيله اياالت متحده آه از سال » تغيير رژيم « محرك اوليه ی موج 

بسيار از . عی ، بازارهای جديد ، و موقعيت های تجاری بود ست و جوی منابع طبيجانجاميد ، عمدتا 
امپرياليست های اين دوره ، ابزارهای سوداگران بزرگ بودند ، اما همه شان در اين رده قرار نمی 

مثال ، روزولت ، الج و آاپيتان آلفرد تيلر ماهان ، بيشتر به برتری جهانی در تاريخ می . گرفتند 
 ندديآنان می انديش. ، هر ملت بزرگی ، خود به خود بايد توسعه طلب می بود  به نظر آنان.  ندديانديش

با خودخواهی متجاوز « آه پيشرفت در امر تجارت و دفاع از امنيت ملی ، به تعبير يكی از مورخان 
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آنان ، خود را وسيله ای در دست تقدير و . رابطه مستقيم دارد » ملی و پيوند رومانتيك با قدرت ملی 
ميالدی  1979/ شمسی  1357ايرانيان تحت ستم حاآميت اسالم سياسی از سال  آه( . الهی می پنداشتند مشيت 

را به ياد طرز تفكر خمينی و پيروان بی ترحم او می اندازد ، و برای آمريكائی های دهه ی اول قرن بيست و يكم ، 

و پيروان او ،  یخمين. را تداعی می آند  2003ادعای مشابه جرج واآر بوش در حمله وحشيانه به عراق در سال 

وند اوظيفه ای را انجام می دهد آه خد بوش هم رسما گفت واآر جنايات خود را تكليف الهی تبليغ می آرده اند و جرج 

   . )م  –او را وسيله انجام آن آرده است 

يكائی ها ريشه غريزه انجام ماموريت عظمت و جالل و شكوه جهانی ، پيش از آن در روانشناسی آمر
را » شهری بربلندای تپه « رويای خود برای ساختن » جان وينتروپ « از زمانی آه . بود  هدواند

اعالم آرد تا جهان بتواند از آن ارتفاع آرزوهای خود را جست و جو آند ، آمريكائی ها خود را 
ياری از آمريكائی ها باور در پايان قرن نوزدهم ، بس. مردمی خاص و تافته ای جدا بافته تلقی آردند 

آردند آه وظيفه دارند وحشيان نيازمند را متمدن آنند و توده های استثمار شده را از ستم وظلم و جور 
با » راديارد آيپلينگ « زمانی آه بحث ضميمه آردن فيليپين به اياالت متحده در گرفت ، .  نندرهاب

  . ی انجام اين ماموريت و وظيفه را دامن زد ، روحيه » مك ليور « انتشار شعر معروفی در مجله 
  

  شور و حال مردان سفيد را گرد آوريد  

  بهترين نژادتان را رهسپار آنيد 

  برويد تا فرزندان تان را آه جالی وطن آردند 

  چون زنجيری به هم پيوند دهيد 

  برويد تا نياز اسيران را برآوريد 

  برويد تا با لباس سنگين رزم 

  نيازهای مردمی را 

  آه در توحش و انزوا پرپر می زنند برآوريد 

  برويد تا به مردم عبوس تازه به چنگ آمده 

  و به مردمی آه نيمی شان شرور و نيمی ديگر آودك اند 

  .خدمت آنيد 

  
بسياری شان ، نه تنها آن گونه آزادی و . آمريكائی ها عميقا روحيه و سمت و سوئی دلسوز داشتند 

آاميابی را آه نصيب شان شده بود گرامی می داشتند ، بلكه مشتاقانه ميل داشتند خوشبختی شان را با 
ر آشورهای ديگر به اين دليل بود آه در زمان های مختلف ، از دخالت نظامی د. ديگران تقسيم آنند 

آه به آنان گفته شده بود ماموريتی برای نجات مردم ديگر و خوشبخت آردن آنان است ، پشتيبانی می 
  . آردند 

مردم بيخ گوش شان را « زمانی آه پرزيدنت مك آينلی گفت می خواهند در آوبا وارد جنگ شوند تا 
» تافت « يك دهه بعد هم آه پرزيدنت . د آمريكائی ها برايش هلهله سردادن، »  از قيد ستم رها آنند 

» ميهن پرستی واقعی « و تشويق » نهاد جمهوری « اعالم آرد دولت نيكاراگوئه را برای ايجاد 
از آن زمان به بعد ، هر گاه آه اياالت متحده . سرنگون می آند ، آمريكائی ها ابراز مسرت آردند 
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اصرار ورزيدند برای آمك به در سطح جامعه  اقدام به براندازی دولتی خارجی آرد ، رهبرانش
  .، نه برای توسعه ی قدرت آمريكائی  دنمردمی آه رنج می برند دست به تجاوز نظامی زده ا

بسياری از آمريكائی ها ، مردم آمريكای . همواره با نژاد پرستی عجين بوده است ، اين پدرگرائی 
بومی می پنداشتند آه نياز به آمك و راهنمائی » رنگين پوستان « التين و جزاير اقيانوس آرام را 

اين تصوير را ملتی برای خود ساخته بود آه جمعيت سياه پوستش تحت ستم . د نسفيد پوستان دار
ملتی با اين . سراسر آشورش را فرا گرفته بود  یتبعيض بسيار تعصب آميز نژاد وسيستماتيك بودند 

  . ملت های ديگر به سلطه ی اياالت متحده نياز دارند  فرهنگ و طرز و تفكر ، باور آرده بود آه
سخنرانی ها و مباحثی آه براساس تصور برتری نژاد سفيد ، توسعه طلبی آمريكائی را توجيه می 

» آلبرت بوريج « سناتور . استوار بودند  1890آردند ، برمبنای استدالل ها و سخنان سياسی دهه 
نوان بخش طبيعی رشد تعريف آرد و چنين به توجيه آن پرداخت آه از اينديانا ، توسعه طلبی را به ع

ی می رود و اگر تمدن برتر و نوع نجيب تر و نيرومندتر مردان دخالت نكنند ، تمدن رو به نابود« 
وآيل ميسی سی پی در مجلس ، » چارلز آوچرين « يكی ديگر ؛ »  . نژاد ها فاسد می شوند

ناپذير به پيش بود آه اين جمهوری را بنيان  اين نژاد شكست حرآت «  نمايندگان بود آه می گفت 
در مجلس نمايندگان ، » . ان را نژاد آريائی فتح خواهد آردجه« و پيشگوئی می آرد آه ، » نهاد 

  . آف زدندبرايش ماينده ، با همه وجودشان همه اعضا پس از سخنرانی اين ن
ن گشائی ، در تمايالت نژاد پرستانه طنينی بسيار منطقی بود آه اين گونه داد سخن دادن از جها

. سخن می گفتند یجالب توجه اين است آه ضد امپرياليست ها هم از نژاد پرست.  ه باشدسنگين داشت
ديگر ، عده ی مردم ين های مبسياری از آنان ، بر آن بودند آه دست اندازی اياالت متحده به سرز

و در نهايت ، ضد . تحده افزايش خواهد داد غير سفيد پوست را در درون مرزهای اياالت م
در پوست  امپرياليست ها بيم از آن داشتند آه سرزمين های تصرف شده و افزايش جمعيت غير سفيد

نماينده » چامپ آالرك « . دن، به آنان اجازه خواهد تا نمايندگان خود را به آنگره بفرستاياالت متحده 
وضوح وحشتی را آه اين نتيجه می توانست ميسوری در مجلس نمايندگان ، يكی از ايشان بود آه به 

  .به بار آورد ، در مجلس مطرح آرد 
  

چگونه ما می توانيم اين شرم را تحمل آنيم آه يك سناتور چينی از هاوائی ، با موهای به هم بافته ی آويخته 

ی اج نشان بلند شود و با انگليسی دست و پا شكسته آصندلی برپشت و بتی چينی در دست ، از روی 

  آميخته به اصطالحات چينی ، با جرج فريسبی هوآر ، يا هنری آابوت الج بحث آند؟

آقای رئيس ، اگر شما بيست سال بعد هم رئيس مجلس نمايندگان باشيد ، مجلسی چند زبانه خواهيد داشت ، 

جنتلمنی از «  ،» جنتلمنی از آوبا « ، » جنتلمنی از پا تا گونيا « و وظيفه دردناك شما اين خواهد بود آه 

جنتلمنی از «  و» جنتلمنی از فيجی « ، » جنتلمنی از هنگ گنگ « ، » جنتلمنی از آره « ، » سانتودومينگو 

را آه آب از لب و لوچه اش » جنتلمنی از جزاير آايبنال « ، رسميت بشناسيد ، يا ، با ترس و لرز را به » گرين لند 

  . ما زل زده است ، تحمل آنيد سرازير شده و با دندان های ناپيدايش به ش

  
* * * * *  



9 

، بسياری از روزنامه های آمريكائی  1893روز پس از سقوط پادشاهی هاوائی در هفدهم ژانويه چند 
. خواند » انقالبی فقط برای اسكناس « نيويورك اونينگ پست ، آن را .  اين عمل را محكوم آردند 

ساير روزنامه ها ، آن را با . ناميد » اتی برای تجارت فقط عملي« نيويورك تايمز ، آن دخالت را 
و »  لی ليوئوآاالئی را سرنگون آرد   اين وزير اياالت متحده استيونس بود آه«    عنوان هائی مثل

  .گزارش دادند ،  » آشتی جنگی بوستون در انقالب هاوائی نقش اصلی را ايفا آرد « 
. همزمان با انتشار اين گزارش ها و مقاله ها ، رهبران جديد هاوائی قدرت خود را مستحكم می آردند

او ، حكومت نظامی اعالم آردند ، حق آزادی » شورای مشورتی « و » سنفورد دول « پرزيدنت 
ادند تا متهمانی را آه دليلی برای توقيف شان وجود نداشت ، به حالت تعليق در آوردند ، و دستور د

با اين حال ، به مرور نگران شدند آه مبادا اين تمهيدات و ترفند ها نيز قادر . گارد ملی تشكيل شود 
استيونس ديپلمات آمريكائی . بنابراين ، برنامه ريزی آردند تا جان ل. به حفظ رژيم نونهال شان نشود 

راه پرچم اياالت متحده را بر فراز آه انقالب آنان را امكان پذير آرده بود ، ستاره ها و خطوط راه 
حفاظت « آاخ دولت در هونولولو به اهتزاز در آورد و اعالم آند آه به نام اياالت متحده ، وظيفه او 

  » . از جزاير هاوائی است 
يك واحد « سنفورد دول آه حاال ديگر رئيس جمهوری هاوائی شده بود ، بعدها در خاطراتش نوشت 

اياالت متحده در آاخ دولت مستقر شدند و سربازانی را نيز مامور حفاظت از از تفنگداران دريائی 
  » . با اين تدابير حفاظتی ، وضع رو به آرامش نهاد . اسقف اعظم و قلمرو او آرديم 

آميسيون « چند روز بعد، لورين تارستون سردسته شورشيان هاوائی ، با چهارتن ديگر از اعضای 
اين گروه ، پيش نويس عهد نامه ای را با خود به واشينگتن برده بود . ند به واشينگتن رسيد» الحاق 

تامين می » وحدت سياسی آامل و هميشگی ميان اياالت متحده و جزاير هاوائی « آه بنا بر مفاد آن 
بسيار نا خوانده و نا خواسته ای اما پيش از آن آه سنا اين عهد نامه را به رای بگذارد ، مهمان . شد 
جان واتسون « ملكه در بيانيه ای رسمی آه برای . ملكه مخلوع هاوائی :  واشينگتن شده بود  وارد

نوشته بود ، مدعی شده بود آه » بلين . جيمز ج« ، جانشين وزير امور خارجه پيشين » فوستر 
حتی يك ساعت هم نمی « شورشيان اشغالگر آشور او ، بدون حمايت نيروهای نظامی اياالت متحده 

ی مادو  معنویبه هيچ وجه از حمايت دولت جديد « ، و تاآيد ورزيده بود آه » انند دوام بياورند تو
  » توده های مردم هاوائی برخوردار نيست 

اين اتهامات ، بسياری از آمريكائی را در مورد الحاق هاوائی به اياالت متحده ، دچار شك و ترديد 
ان اجالس خود ، بر آن شد تا به عهد نامه الحاق هاوائی رای آرد و سنای اياالت متحده ، پيش از پاي

،  1893چهارم مارس . تارستون و همدستان نوميدش ، دست خالی واشينگتن را ترك آردند . ندهد 
آليولند دموآرات بود و ضد . گروور آليولند برای دومين دوره رياست جمهوری خود سوگند خورد 

روز پس از آغاز دومين دوره رياست جمهوری ، عهد نامه الحاق  پنج. امپرياليست اعالم شده بود 
  . را رد آرد   هاوائی به اياالت متحده

واآنش نسبت به عمل پرزيدنت  زار، رهبران جديد مجمع الجزاير هاوائی در اب 1894چهارم ژوئيه 
اساسی اين بنا به قانون . آليولند ، جمهوری هاوائی را به رياست سنفورد دول  ، اعالم آردند

جمهوری ، اغلب قانونگذاران بايد انتصابی می بودند ، نه انتخابی ، و فقط مردان ثروتمند و زمين دار 
اين قانون اساسی ، بومی های هاوائی را از . صالحيت قرار گرفتن در مشاغل دولتی را می داشتند 
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ان قيامی ناآام را سازمان چند ماه بعد ، گروهی از آن. شرآت در دولت سرزمين شان محروم می آرد 
شش روز پس از بازداشت . ملكه سابق هاوائی هم ، جزو دستگير شدگان بود . همه را گرفتند . دادند 

. او ، هيئتی از مقام های مسئول به مالقات او رفتند و مجبورش آردند تا سند استعفايش را امضا آند
آه پای اعدام بودند ، راهی نداشته است جز  خود او ، بعدها گفت آه   برای نجات ساير عناصر قيام

. با اين حال ، يك دادگاه نظامی شش تن از آنان را محكوم به مرگ آرد . آن آه آن سند را امضا آند 
خود ملكه لی ليوئوآاالنی به . با وجود اين ، حكم اعدام اجرا نشد وچند سال بعد ، همه آن ها آزاد شدند 

  . از دو سال آزادش آردند  پنج سال حبس محكوم شد آه پس
، ويليام مك آينلی از جمهوری خواهان طرفدار جهانگشائی ، جای آليولند را در آاخ  1897در سال 

به محض آن آه ويليام مك آينلی سوگند رياست جمهوری خورد ، هيئتی از جانب دولت . سفيد گرفت 
پس از  يئت نمايندگی ، بعدها نوشت آهويليام اسميت يكی از اعضای آن ه. هاوائی به مالقات او رفت 

  . آسمان با او تفاوت دارد سال ها تحمل آليولند ، ديد آه مك آينلی از زمين تا 
ديری نگذشت آه مك آينلی حمايت خود از الحاق هاوائی به اياالت متحده را اعالم آرد و بيدرنگ 

نفورد دول به واشينگتن رفت تا خود پرزيدنت س. فعاليتش را از سر گرفت ، البی طرفدار اين طرح 
آسی چندان توجهی به او نكرد ، اما به محض آن آه داشت اميدش را از . اين البی را رهبری آند 

، و در واقعه ای آه با  1898در بهار سال . دست می داد ، فضای واشينگتن ناگهان تغيير آرد 
به هوا رفت ، اياالت متحده با  در هاوانا» مين « سرعت به صورت موازی رخ داد ، آشتی جنگی 

طرفداران . ناوگان اسپانيا را بكلی در فيليپين نابود آرد ، اسپانيا وارد جنگ شد ، و دريادار ديوئی 
برای پيش بردن :     الحاق هاوائی ، فرصت اغوا آننده و دليل موجهی برای اثبات ادعای خود يافتند 

توانست بهترين پايگاهی باشد آه اياالت متحده بدان نياز  آارزار استقرار قدرت در آسيا ، هاوائی می
  . داشت 
. وآيل نيويورك در مجلس نمايندگان ، اعالميه خطرناك و مرگباری صادر آرد ، الكساندر . آوا س

ضميمه آردن جزاير هاوائی به اياالت متحده ، برای نخستين بار برای ما به صورت ضرورت «
  ». ما از هر زمان ديگری بيشتر به هاوائی نياز داريم  امروزه ،. جنگ در آمده است 

اين اعالميه چنان تب و تابی ايجاد آرد آه در . بسياری از همكارانش ، بيدرنگ با او موافقت آردند 
 –هر دو مجلس آنگره . ، درك اياالت متحده بكلی از اين رو به آن رو شد  1898تابستان سال 

پرزيدنت مك آينلی روز هفتم . پيمان الحاق هاوائی رای موافق دادند ، به  –مجلس نمايندگان و سنا 
  . مصوبه آنگره را امضا آرد و به اين ترتيب ، هاوائی بخشی از اياالت متحده شد  1898ژوئيه 
در اين آه هاوائی به « در تاريخ دوجلدی خود از وقايع آن دوره ، می نويسد  ،دمز روس آويليام 

ی نتايجی آه زنجيره . ضميمه ی اياالت متحده شد ، جای ترديد وجود دارد  خاطر جنگ با اسپانيا
اياالت متحده در دفاع از آوبا با :    جاری آن دوره را پيش رو می گذارد ، از اين قرار است  وقايع

اسپانيا جنگيد ؛ برای شكست دادن اسپانيائی ها ، ضروری به نظر رسيد آه فيليپين را فتح آنند ؛ برای 
در واقع ، الحاق هاوائی زمانی صورت پذيرفت آه . بين راه نياز داشتند تح فيليپين ، به ايستگاهی ف

  » . اياالت متحده به آن جزاير برای ايجاد امپراتوری جديد خود نياز داشت 
دو نسل بعد ، زمانی آه اياالت متحده به خاطر حمله ای آه به پرل هاربر صورت گرفته بود وارد 

ی شد ، بسياری از اعضای آنگره اآراه داشتند آه هاوائی را در موقعيت يكی از ايالت جنگ جهان
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دليل بخشی از اين مخالفان ترآيب نژادی جمعيت هاوائی بود ، بخشی . های خود به رسميت بشناسند 
به  1958پس از آن آه آنگره در سال . ديگر به فاصله ی دور آن با سرزمين اصلی می انديشيدند 

روز يازده مارس . ش آالسكا رای داد ، ديگر نمی شد از اين بحث ها و ترديد ها حمايت آرد پذير
، سنا رای داد آه هاوائی به عنوان پانزدهمين ايالت آمريكا پذيرفته شود ، و روز بعد ، مجلس  1959

رای سه ماه بعد ، جمعيت ساآن هاوائی به پای صندوق های . نمايندگان به رای سنا صحه گذاشت 
حوزه الكترال ، فقط  240از . رفتند و با اختالف اندك هفده به يك ، به ايالت شدن هاوائی رای دادند 

بود و مردمش بومی های هاوائی بودند ،  ) NIIHAU (يك حوزه آه جزيره ای آوچك به نام نيهائو 
را در سرزمين  بومی های هاوائی ، احتماال هرگز نتوانستد حتی اقليتی بزرگ. رای منفی دادند 

، آمتر از ده در صد مردمی آه در  2000براساس سرشماری سال . اجدادی خود تشكيل بدهند 
و ساير جزاير اقيانوس  بومی های هاوائی « مجمع الجزاير هاوائی زندگی می آنند در طبقه بندی 

خرين دهه های قرن بيستم ، بسياری از مردم هاوائی آبا اين حال ، در خالل . قرار می گيرند »   آرام
كل ش» حق حاآميت هاوائی « برای تحقق آه جنبشی . در پی شناختن گذشته و ميراث خود بر آمدند 

به دست نداد ، از » حق حاآميت « بيشتر از آن جهت آه تعريف مشخص و روشنی از  گرفت ،
» حق حاآميت« فته نشد آه منظور از ، گيعنی آه در اين جنبش . شد نبرخورد  حمايت قابل تاملی نيز

عده ای از اعضای اين جنبش ، گامی فراتر نهادند و مساله . چه بايد باشد » حق «چيست و اين 
جدائی هاوائی از اياالت متحده را پيش آشيدند ، اما جمع بی شماری ، از جمله رهبران سياسی ، از 

ختاری اهدا شود تا به تاريخ گذشته خود برگردد ، اما اين عقيده دفاع آردند آه به هاوائی بايد خود م
  . باقی بماند ) يعنی اياالت متحده ( ای از اتحاديه همچنان به عنوان پاره 

، آه صد سال از انقالب تحت الحمايه اياالت متحده برای براندازی پادشاهی هاوائی  1993در سال 
رهبران جنبش ، سنا و مجلس نمايندگان . می گذشت ، اين جنبش به موفقيت چشم گيری دست يافت 

از طرف مردم اياالت متحده از مردم هاوائی « اياالت متحده را قانع آردند تا آنگره طی مصوبه ای 
و در نتيجه » . پادشاهی هاوائی را سرنگون آرده است  1893پوزش بخواهد آه در هفدهم ژانويه 

  » . وشت خود ، محروم آرده است مردم هاوائی را از حق تصميم گيری در مورد سرن«
همه اعضای آنگره هاوائی ، در ساختمان بيضی شكل آاخ سفيد حاضر شدند تا روز بيست و دوم 

سناتور . ، شاهد امضای اين مصوبه توسط بيل آلينتون رئيس جمهوری وقت باشند  1993نوامبر 
پيش ، آشوری قدرتمند آمك  صد سال« دانيل آآاآا به اين صورت از قطعنامه آنگره دفاع آرد آه 

ما سرانجام به اين نتيجه رسيديم آه اياالت متحده بايد به اين خطا . آرد تا دولتی قانونی سرنگون شود 
   ». د می آرپی می برد و به آن اعتراف 

  . طرفداران اين قطعنامه ، تنها آسانی نبودند آه آن را به عنوان واقعه ای پراهميت ارزيابی می آردند
الفان متعددی هشدار می دادند آه در خجريان بحث و گفت و گو در باره ی اين قطعنامه ، مدر 

در ميان مخالفان اين قطعنامه ، . در آينده بود  نصورت تصويب آن ، بايد منتظر تاثير های گسترده آ
 بعضی ». نتيجه ی منطقی اين قطعنامه ، استقالل خواهد بود « گتن سليد گارتون گفت ينسناتور واش

  . مردم هاوائی ، اميدوار شدند آه روزی گفته های او به عمل در آيد 
با اين حال ، تداوم شرايط چنين تغييری به وجود آورد آه اغلب ساآنان هاوائی آه فقط ده در صد شان 

و  ، ی آه شهروند آمريكائی بودنئاز آاميابی ها و آزادی هااين مجمع الجزايراند ،  یاز اهالی واقع
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!. بخصوص تبديل شدن آن مجمع الجزاير به ايالت پانزدهم اياالت متحده نصيب شان آرده ، خرسندند 
تجربه ، به اين مردم آه نود در صد شان بومی هاوائی نيستند ، چنين می گويد آه وقتی اياالت متحده 

ثبات و  ن را بهمسئوليت سرزمين ها و مرزهائی را آه به اشغال خود در آورده به عهده بگيرد ، آنا
شورشی . در هاوائی ، چنين وضع و حالی به آندی و با اآراه به وجود آمد . خشنودی خواهد رساند 

حاآميت بومی را برانداخت و الحاقی آه پس از آن پيش آمد ، با برنامه ريزی  1893آه در سال 
مقايسه با عمليات در . به مغلوب شدن يك فرهنگ و پايان يافت زندگی يك ملت انجاميد ، مشخص 

مشابهی آه در ساير آشورها به وسيله اياالت متحده صورت پذيرفت ، اين نمونه ، با تزريق تدريجی 
پايانی آه نتيجه انهدام فرهنگ و مليت و ارزش های ملی . ( فرهنگ و قدرت ، پايان خوبی داشت 

   )م  –و بازار آمپانی های آمريكائی را تامين می آرد آشوری ديگر بود 
  

* * * * *  
  

اگر چه ضميمه شدن هاوائی به اياالت متحده باعث بحث ها و جدل گسترده ای شد ، سرانجام سوخت 
هيچ قدرتی در هاوائی ، آمترين اميدی به مبارزه با قالی آه اهل . رسانی قلم بر آن نقطه پايان نهاد 

  . در آوبا شرايط فرق می آرد . قلم چاق آرده بودند ، نداشت 
سال های نخستين اين جمهوری ، با قيام . به وجود آمد  1902روز بيستم ماه مه ، ی آوبا جمهور

آه عليه حقه بازی  یپس از اعتراض. همراه بود ها های پراآنده و حمالتی به دارائی آمريكائی 
صورت پذيرفت ، سربازان آمريكائی در سواحل آوبا پياده شدند و آل آشور  1906در سال  الكترال

پس از آن آه آوبا را ترك . سه سال در آوبا ماندند . ند گرفتزير سلطه مستقيم حكومت نظامی  را
آردند ، پرزيدنت ويليام هوارد تافت به آوبائی ها هشدار داد آه اگر چه اياالت متحده نمی خواست 

شورش را  آن ها عادتاگر «  خود آند ، اما بايد توجه داشته باشند آشور آشور آن ها را ضميمه ی 
اضر قطعی است ، وجود نخواهد آنار نگذارند ، هيچ تضمينی برای استقالل آشورشان آه در حال ح

  » . داشت
به بلوغ ،  1930و  1920در دهه های » ماچادو  گراردو« جنبش اپوزيسيون در دوران حاآميت 

در نورديده بود و گردباد ناسيوناليسم و احساسات ضد يانكی ، سراسر آمريكای التين را . رسيد 
ديه های قدرتمند ، نويسندگان و متفكران راديكال ، و سابقه ای طوالنی در ابخصوص در آوبا آه اتح

بزرگترين و .  در صحنه بودندمقاومت عليه سلطه قدرت های خارجی داشت ، جريان تند وتيزی 
ی درنگ بس شد و تاسي 1925اين حزب آه در سال . موثرترين جريان ، حزب آمونيست آوبا بود 

از طرف ماچادو ممنوع اعالم شد ، از موقعيت خود به مثابه اپوزيسيون و دشمن ديكتاتور عنان 
در خالل اين . ، تبديل به نيروی مسلط در جنبش آارگری شد 1930گسيخته بهره برد و در سال 

  . يهن پرستانند را قانع آردند آه قابل اعتمادترين مها دوران ، آمونيست ها بسياری از آوبائی 
به رياست جمهوری اياالت متحده رسيد ، به اين  1933پس از آن آه فرانكلين روزولت در سال 

. پس ارتش آوبا را تشويق به شورش آرد . نتيجه رسيد آه ديكتاتوری ماچادو مشكل ساز شده است 
. هان وارد صحنه شد و گروهبانی به نام فاجنسيو باتيستا ، بدون هيچ گونه آشوبی ، ناگ. چنين شد 

  . ، باتيستا رهبری آوبا را به دست گرفت و تا يك ربع قرن بعد ، زمامدار آوبا بود 1930اواسط دهه 
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را قطع آرد ، حزب آمونيست را در هم شكست ، و از  یبا شوروآوبا باتيستا روابط ديپلماتيك 
. آوبا ، به آن آشور بروند  نظامی اياالت متحده دعوت آرد آه برای آموزش نظامی ارتش مستشاران

به وسيله ژنرال فضل اهللا  –پس از آن آه سازمان های جاسوسی و عملياتی بريتانيا و اياالت متحده  (
زاهدی ، سرهنگ نصيری ، اوباشی به سردستگی شعبان جعفری ، معروف به شعبان بی مخ ، و 

مينی و همراهان شان آه اخوان روحانيونی چون آيت اهللا ابوالقاسم آاشانی ، روح اهللا موسوی خ
آه به وسيله مامور » عمليات آژاآس « در طرحی به نام  –المسلمين را در ايران نمايندگی می آردند 

بود ، دولت ملی  MI6و   CIAدر واقع عمليات مشترك و آرميت روزولت اداره می شد   CIAويژه 
 28و ضد استعماری دآتر محمد مصدق را سرنگون آردند و شاه را آه از ايران فرار آرده بود در 

ی به تاج و تخت برگرداندند ، محمد رضا پهلوی دو مورد تهاجم به نيروها 1953/  1332مرداد 
برای آموزش هزار نظامی آمريكائی تحت عنوان مستشاران نظامی  45چپ و وارد آردن بيش از 

اقدام بعدی باتيستا ، ) م  – ه دستور اياالت متحده انجام دادعينا به همين صورت ب، ارتش خود را 
به سرمايه گذاری در صنعت توريسم آوبا  تشويق سرمايه گذاران و گانگستر های برجسته آمريكائی 

اختن قمارخانه های بود آه پايه و اساس آن ايجاد فاحشه خانه ها ، گسترش تن فروشی زنان و س
محمد رضا پهلوی هم پس از سرآوبی نيروهای چپ و وارد آردن . ( بزرگ و گسترده در آوبا بود 

سراسر ايران را . ، دست به اقدام مشابهی زد  1332مستشاران نظامی آمريكائی به ايران پس از 
وقتی ارتشبد زاهدی شهر مافيای آمريكائی پر از قمارخانه آرد و دامن زدن به فحشا به حدی بود آه 

نو را ساخت ، مردم آن دوره به آن مجموعه ای آه مافيائی قدرتمند از باال اداره اش می آرد و 
با اين   ) م –زاهدی می گفتند  قلعه یدختران و زنان قربانی را به آن جهنم انسانی می فروخت ، 

يكی از . می تواند باشد  1952اتيستا ، لغو انتخابات آنگره در سال بحال ، پردوام ترين ميراث 
اين امكان وجود داشت آه فيدل . آانديداها ، فيدل آاسترو وآيل جوان و رهبر سابق دانشجويان بود 

آاسترو در اين مرحله به مبارزات سياسی پارلمانی بپردازد ، اما پس از آن آه آودتای باتيستا اين امر 
  . مكن آرد ، آاسترو به انقالب گرويد را غير م

معماران سياسی آمريكائی ، به طرز حيرت آوری مدتی طوالنی خود را می فريفتند آه اوضاع در 
، شورای امنيت ملی گزارش داد آه روابط آوبا و اياالت  1957در سال . آوبا بسيار خوب است 

برادرجان فوستر دالس ( د ، آلن دالس يك سال بع. مواجه نيست » با هيچ معضل و مشكلی « متحده 
اح آنگره گفت ضبود ، در استي  CIAآه مدير سازمان اطالعات مرآزی ) م  –وزير امور خارجه 

روز . آه هيچ امكانی برای رشد نفوذ اتحاد شوروی در هيچ نقطه ای از آمريكای التين وجود ندارد 
ترو از آشور گريخت ، اعتماد سازی سب آاآه باتيستا در آستانه پيروزی انقال 1959انويه ژاول 

  های مهملی از اين دست آه بيشتر به شوخی بی مزه می مانست تا گزارش سازمانی با آن طول و 
  . نشين ها را تكان داد  واشينگتنعرض ، بسياری از آمريكائی ها ، بخصوص 

از استحكامات آوهستانی خود به ، چه گوارا  –روز پس از فرار باتيستا ، ارتش انقالبی آاسترو 
 –اين ، همان شهری است آه آمريكائی ها در پايان جنگ اسپانيا  . سمت سانتياگو سرازير شدند 

نام  شهر ، آه به  یاصل در ميدان . به آن شدند   »آاليكستو گارسيا «  ژنرال  ورود  آمريكا ، مانع 
 ،در قرن نوزدهم نامگذاری شده است يكی ديگر از رهبران شورشی » آارلوس مانوئل دوخسبدس « 

آاسترو از . فيدل آاسترو به عنوان رهبر انقالب پيروزمند ، نخستين سخنرانی خود را ايراد آرد 
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اين ، وعده ای بود آه . قولی جدی و پرهيبت به مردم داد نقشه های سياسی خود چيزی نگفت ، اما 
  . آورد در ی ها را به هيجان بسياری از آمريكائی ها را گيج آرد، اما روح آوبائ

  
خوشبختی آوبا در آن است آه اين بار ، انقالب ما به هدف های واقعی ! اين بار ، انقالب ما ناآام نخواهد ماند 

  . نخواهد بود آه آمريكائی ها بيايند و ارباب آوبا شوند  1898اين بار ، مثل سال . خود دست خواهد يافت 

  
انقالب آوبا ، و بخصوص جهت گيری ضد يانكی و راديكال آاسترو ، باعث خفت و خواری اغلب 

بسيار اندك بودند آمريكائی هائی آه بدانند اياالت متحده در گذشته با آوبا چه آرده . آمريكائی ها شد 
. ز هم بگسلد بنابراين ، بديهی بود آه چرا آوبا چنان پرحرارت می خواهد مدار آمريكائی را ا. است 

، حيرت آردند چرا آوبائی ها آه  1898پدربزرگ هاشان در سال آه بسياری از آنان ؛ همان گونه 
يت آيزنهاور در اپرزيدنت دو. آرده است ، چنين ناسپاس اند » آزاد « اياالت متحده آشورشان را 

زمره ی آسانی بود آه شگفت زده شده بودند و احساس می آردند آه مورد اهانت و تحقير قرار 
  : گرفته اند 

  
ما را ...   مجموعه تاريخ. براساس تاريخ ما ، اين آشوری است آه همواره يكی از دوستان واقعی ما بوده است 

انيم تصور آنيم آوبائی ها و مردم آوبا چنين از ما نا خشنود در مقابل اين معما قرار می دهد آه چگونه می تو

تصور ما . آن ها ، و حتی بهترين بازار آوبا اياالت متحده است ي حال آن آه ، از هر چه گذشته ، بازار اصل.  باشند

  . من دقيقا نمی فهمم اشكال آار در آجاست . اين بود آه آوبا می خواهد روابط خوبی با ما داشته باشد 

  
اموال و دارائی های شرآت های خارجی را مصادره آرد ، مجتمع های اقتصادی  و ، دولت آاسترو 

سوق  یصنعتی آاپيتاليستی را ممنوع اعالم آرد و آوبا را به سمت نزديكی تنگاتنگ با اتحاد شورو
و به ، به قصد برانداختن آاستر CIA، تبعيدی های آوبا با طرح و حمايت  1961در سال . داد 

هجده ما بعد ، رهبران شوروی و اياالت  .مرزهای آوبا تجاوز آردند ، اما مفتضحانه شكست خوردند 
متحده ، در حساس ترين و خطرناك ترين مرحله جنگ سرد ، آشورهاشان را تا لبه ی آغاز جنگ 

رئيس جمهوری بعدی اياالت متحده ، جنجال افكند آه مصمم است . قرار دادند هم رو در روی ، اتمی 
فيدل آاسترو نه تنها جان سالم . آاسترو را براندازد و حتی در موارد مختلفی ، نقشه قتل او را ريخت 

به در برد ، بلكه همه آوشش خود را صرف آن آرد آه به منافع اياالت متحده در نيكاراگوئه و آنگوال 
اين روش ، آاسترو را به صورت مظهر مبارزات ضد آمريكائی و قهرمان ميليون ها . طمه بزند ل

  . انسان در سراسر جهان در آورد 
اگر اياالت متحده حرآت آوبائی ها برای . سياست آمريكائی در آوبا بود  پاسخ واقعیفيدل آاسترو ، 

اياالت متحده از سلسله ای از ديكتاتورهای استقالل را در اوايل قرن بيستم در هم نمی شكست ، اگر 
دفاع نمی آرد ، چهره ای مثل  1952سرآوبگر حمايت نمی آرد ، و اگر از لغو انتخابات در سال 

رژيم آاسترو ، نتيجه منطقی سياست ها . فيدل آاسترو ، به احتمال قريب به يقين ظهور نمی آرد 
يخی ، درست در آشوری به سياست های توسعه اين پاسخ تار. بود » تغيير رژيم ها « وعمليات 

  .طلبانه اياالت متحده داده شد آه حداآثر پشتيبانی را از آن می آرد
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* * * * *  
  

مايلی آوبا ، اشغالگران آمريكائی دومين سال سلطه ی خود را به  450در پورتوريكو ، واقع در 
جشن ها و پايكوبی ها بر پا ،  1900در آن بيست و پنجم ژوئيه . عنوان تعطيلی ملی اعالم آردند 

. انجام شد  ، سخنرانی هائی صورت گرفت ، دسته های موسيقی برنامه اجرا آردند و رژه نظامیشد
، لحظه  ندبرای آمريكائی هائی آه هنوز غرق در هيجان تبديل شدن اياالت متحده به قدرتی جهانی بود

برای آمريكائی ها، . ای شگفتی انگيز به نظر رسيد آه می توانند پيروزی قدرت خود را جشن بگيرند 
، جزيره ای آوچك و زيبا را آه می توانست  ای هيچ هزينهپرداخت مسرت انگيز بود آه تقريبا بدون 

  .  حافظ راه تجاری آارائيب باشد ، مال خود آرده اند 
سرشناس » لوئيس مونوس ريورا « در شب پيش از آن جشن ، . انگيزی داشت پورتوريكو حالت غم 

ترين چهره سياسی پورتوريكو ، با ياس و افسردگی نشست به نوشتن نظرش در باره آن چه اشغال 
  . آشورش به بار آورده است 

  
ز اين وضع در خود مختاری پی برد آه بسا فراتر اتمايل به دولت آمريكای شمالی ، در پورتوريكو به درجه ای از 

گذاشت و در جهت توسعه آن می آوشيد ، اما به راستی می می قاعدتا بايد به اين تمايل احترام . آانادا بود 

، در موردشان سكوت اختيار آنيم يدبه اين دليل ، و داليل ديگری آه ما با ... و چنين آرد . خواست آن را نابود آند 

برای آن آه ما فكر می آرديم عصر آزادی در حال طلوع است ، اما . گيريم ما نبايد بيست و پنجم ژوئيه را جشن ب

دليل هم آن است آه آمريكای شمالی ها به  ... داريم می بينيم آه اوضاع به طرز هولناآی بدتر شده است 

ن فتح شده از قول و قرارهاشان پابند نمانده اند و در شرايط آنونی ، ما در مرزهای خود آه به وسيله آنايك هيچ 

  . است ، به صورت غالمان زرخريد در آمده ايم 

  
آمريكائی . نخستين دهه ی حاآميت استعماری آمريكائی ها در پورتوريكو ، روزگار ناخوشايندی بود 

بنا به آن  .آغاز به آار آردند ، بود  »ر مصوبه فوراآ« ها بنا به مصوبه آنگره آه معروف به 
براساس آن قوانين ، قدرت مطلق به فرمانداری آه . جزيره نوشتند ، قوانينی را برای اداره  مصوبه

سی و پنج تن را به . از جانب رئيس جمهوری اياالت متحده منصوب شده بود ، تفويض می شد 
ت متحده ، حق داشتند آردند ، اما فرماندار ، يا آنگره اياالمی عنوان اعضای هيئت نمايندگان انتخاب 

در آخرين سال های نخستين دهه قرن بيست و يكم هم ، رئيس جمهوری اياالت ( مصوبات آن هيئت را وتو آنند 

متحده می تواند مصوبات آنگره خود آمريكا را وتو آند ، و در ايران تحت حاآميت اسالميست های ساخت بريتانيا و 

مصوبات مجلسی را آه اعضايش از فيلترهای حكومتی هم گذشته اند ، وتو  شورای نگهبان می توانداياالت متحده نيز

و تازه اگر مصوبه موفق . و حتی اگر وتو هم نكند ، جريانی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام حق وتو دارد . آند 

سياسی حاآم برايران خود شد از اين دو نهاد اسالمی وتو آننده بگذرد ، ولی فقيه ، يا ولی امر آه بنا به فلسفه ی اسالم 

اسالميست ها، هم ميراث . جلو اجرای آن را بگيرد » حكم حاآم « می داند ، می تواند با  را جانشين پيامبر اسالم

از اروپا گرفته  ؛خوار عقب افتاده ترين نوع تعريف جامعه و جهان انسان اند ، هم ميراث خوار سنت های استعماری 

  وعا پديد آورندگان فرقه های اسالمی و اسالم سياسی به مثابه دست افزار اعمال سياست های تا اياالت متحده ؛ آه مجم

  )م  –قدرت غالب اند 
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، آهنه سرباز مبارزات حقوق مدنی ، تنها آسی بود آه از پورتوريكو برای شهادت » خوليوهنا « 

يان و بسيار موجز دادن در مورد مصوبه جديد ، در آميسيون آنگره حضور يافت و با فصاحت ب
 هلاهيچ جا و  لهما ، آقای هيچ ، ا. نه آزادی داريم ، نه حقی داريم ، نه حفاظت و تامينی « :  گفت

  » . ناآجا آباديم 
در خالل نخستين سال های قرن بيستم ، چهار شرآت آمريكائی بهترين زمين های پورتوريكو را 

. محصولش بزرگترين توليد پورتوريكو بود  در اين زمين ها ، نيشكر می آاشتند آه. صاحب شدند 
بازماندگان بزرگ ، خانواده هائی بودند آه قهوه می آاشتند و چون در منطقه بسيار محدودی آشت 

،  1930در سال . ف شده بود معرو» محصول فقرا « می شد و محصولش بسيار ناچيز بود ، به 
قهوه آه زمانی اصلی ترين صادرات صادرات جزيره را تشكيل می داد ، اما صد صت در شكر ش

  . آشاورزی را تشكيل می داد ، به يك در صد سقوط آرده بود 
حقيقات تنتيجه . با آوتاه شدن دست شان از زمين ، به سرعت فقير و فقيرتر شدند پورتوريكوئی ها 

هفده در نشان می دهد در حالی آه در زمان تجاوز نظامی آمريكائی ها آمار بيكاری در ميان آن ها 
سال  25يك سوم جمعيت ؛ پس از . صد بود ، يك ربع قرن بعد تعداد بيكاران به سی در صد رسيد 

روده ای و سوء تغذيه ، بيداد  یماالريا ، بيماری ها. حاآميت اشغالگران آمريكائی ، بی سواد بودند 
حد متوسط . بودند  اآثريت مردم ، حتی از دسترسی به ابتدائی ترين امور درمانی محروم. می آرد 

در آمد . آب آشاميدنی و برق ، به صورت امری لوآس در آمده بود . عمر ، فقط چهل و پنج سال بود 
به گفته يكی از مورخان ، سياست زير سلطه ائتالفی بود از . سرانه در سال ، دويست و سی دالر بود

ق از پدر ساالری و سوء ظن توده ها و حالتی عميشرآت های خارجی آه منفعت شان در گرسنگی « 
سود اصلی اين ائتالف در آن . نسبت به ظرفيت ها و توانائی ها اتباع تحت حكومت شان نهفته بود 

بود آه رهبران سياسی نوآر صفت محلی ، می توانستند و می خواستند با چنين برنامه ای ، امتياز 
  » . طبقاتی خود را مصون و محفوظ نگه دارند 

ی آه باعث چنين وضع هولناآی در پورتوريكو شده بود ، عدم اعتماد و اطمينان بخشی از شرايط
نه پورتوريكو در مسيری قرار گرفت تا مثل هاوائی تبديل به يكی . دايمی نسبت به شرايط سياسی بود 

. از ايالت های اياالت متحده شود ، نه به سمتی رفت آه سرانجام مثل فيليپين به استقالل دست يابد 
آرد ، و در سال ( ! ) به پورتوريكوئی ها شهروندی اعطا  1917گره اياالت متحده ، در سال آن

سال بعد ،  چهار. به آنان اجازه داد تا از حق انتخاب فرمانداری برای خود ، برخوردار شوند  1948
يعنی  .يرند را بپذ» ايالت وابسته آزاد « ندومی رای دادند تا وضع استثنائی پورتوريكوئی ها در رفرا

در جشن با شكوهی آه روز بيست و . آه قسمتی از ياالت متحده باشند ، اما نه به عنوان يك ايالت 
، يعنی درست پنجاه و چهار سال پس از پياده شدن سربازان نيروی دريائی اياالت  1952پنجم ژوئيه 

ائی در مقر ، پرچم پورتوريكو در آنار پرچم آمريكبرپا شد   Guanicaمتحده در ساحل گوانيكا 
رياست اين مراسم را به فرمانداری آه . پايتخت پورتوريكو بود ، برافراشته شد دولتی سان خوان آه 

، لوئيس مونوس مارين ، پسر لوئيس مونوس ريورا بود آه رويايش برای حق حاآميت عهده داشت
هبری درخشان ، آمتر پيش آمده بود آه فرزند چنان ر. ملی ، در آغاز قرن درهم آوبيده شد بود 

او ، موقعيت سياسی دراز . ها و ديدگاه پدرش را چنين برباد دهد ، اما مونوس مارين چنين آرد وزآر
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پس از جنگ جهانی دوم اما ، به اين نتيجه . با دفاع از استقالل پورتوريكو آغاز آرد ،  را  مدت خود
رتوريكو ، چنان توان سياسی و رسيد آه بحث و جدل پايان ناپذير در مورد وضع و موقعيت سياسی پو

احساساتی را تحليل می برد و هدر می دهد آه جای ناچيزی برای حل مسائل هولناك جزيره باقی می 
عقيده او ، هم چنين برآن قرار گرفته بود آه در شرايط پيچيده و جديد جنگ سرد ، عاقالنه . گذارد 

مونوس مارين ، . رگ برپا نگه دارند ترين روش آن است آه آن جزيره آوچك را به آمك ملتی بز
درسخنرانی ها و نوشته های خود ، از مردم پورتوريكو می خواست آه واقعيت های ديكته شده از 

در ( . پيشرفت زندگی خود ، با آمريكائی ها همكاری آنند  امينتبرای  بپذيرند و را جانب واشينگتن

اشغال بی رحمانه نظامی در آورده و با ايجاد به  تان و عراق رانخستين دهه قرن بيست و يكم آه اياالت متحده افغانس

، فعال آردن اسالميسم اغتشاش در منطقه ، سودای ايجاد خاورميانه بزرگ را از طريق تشديد تضادهای درونی 

آاخ   اند ،رآمريكا و طرح تجزيه آشورها و ترسيم نقشه ای جديد برای خاورميانه در سر می پرو –ساخت بريتانيا 

غ و تزريق ي، سعی می آنند با تبل  CIAسفيد ، شورای امنيت ملی ، وزارت امور خارجه و سازمان اطالعات مرآزی

ات نظريه ای مشابه از طريق رسانه های دولتی ، رسانه ها و روشنفكران خريداری شده ، و ساير ابزارها و امكان

، به نتيجه را ه از ستم دولت های مزدور ، دست نشانده و ضعيف ، توده های نا آگاه و به تنگ آمدتبليغاتی و مغز شوئی

با  یو همكار واشينگتنای مشابه برسانند آه تنها راه نجات و زندگی بهتر ، پذيرش سياست های ظاهرا دلسوزانه 

منافع  آمريكائی هائی است آه فقط به دموآراسی و عدالت و پيشرفت مردم جهان می انديشند و اصال مساله ای به نام

و سلطنت بر تكنولوژی هسته ای برای توسعه پايه های امپراتوری  زناشی از فروش تسليحات ، مواد مخدر و نفت و گا

تبليغ می  يكی از اين ابزارها ، صدای آمريكاست آه به زبان های مختلف جهان اين خط را. جديد جهان مطرح نيست 

توجه آنيد ، پی   CIAبخش فارسی اين صدای ! گويندگان و آارشناسان امين و شيوه بيان ضآند و اگر فقط آگاهانه به م

در رابطه با ايران ، معماران سياسی اياالت متحده ضمن آن آه . می بريد آه همه راه ها به واشينگتن ختم می شود 

ان ايران بپردازد و برای حاآميت اسالمی اين زمينه را فراهم آورده اند تا به تعميق و تشديد ابعاد سرآوبی آزاديخواه

برای معامله با اسالميست های حاآم برايران نيز اعالم آمادگی می آند ، می آوشد تا با تزريق نظريه نجات بخش 

از طريق گويندگان و مجريان و آارشناسان موسوم به روشنفكر ، در  واشينگتنبودن آمريكا و مواهب همكاری با 

ی آشكار و مخفی بكند و در صورت نا موفق بودن در چانه زدن ، حكومت جنبش های اجتماعی مردم ايران دخالت ها

سياست عقيم آردن جنبش های مستقل ملی و تبليغ در جهت تشويق توده های نا آگاه . بپرورد جانشينی را هم در آستين 

تبديل به سنت  وپيش رفته  به آمريكائی شدن ، عموما از طريق روشنفكران و تحليل گران و مفسران و رسانه ها

اعم از جمهوريخواهان ، يا دموآرات ها شده است ، منتها هر يك با سياست های  ؛معماران سياسی اياالت متحده 

تبديل  یرقابتی خود ، مضمون واحد دخالت های سياسی ، اقتصادی و نظامی را در مفهوم توسعه طلبی های امپرياليست

اآنش های جهانی ، رنگ و لعاب و زر ورق شان دارای تفاوت های به اصلی آرده اند آه بنا به موقعيت ها و و

  )م  –فريبنده ای بوده است 

، رهبران سياسی واشينگتن ، رفته رفته به اين فكر افتادند آه حاآميت بر  1940در اواخر دهه 
توجه به اين احساس و . مستعمره ای فقير در منطقه آارائيب ، جلوه خوبی برای اياالت متحده ندارد 

آارائيب  تبديل به آشوری آمونيست شد و 1959فكر ، زمانی فوريت بيشتر پيدا آرد آه آوبا پس از 
آمريكائی ها به اين نتيجه رسيدند آه بگذارند پورتوريكو رفته . در چنبره ی جنگ سرد قرار گرفت 

وقتی اين جزيره نه تنها به لحاظ اقتصادی ، . رفته در اداره امور خود اختيارات بيشتری داشته باشند 
ه مرآز انديشه ها و اقدامات بلكه از نظر روشنفكری هم شروع آرد به شكفتن ، پورتوريكو تبديل شد ب
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به آرزوهای دختران و پسران ميهن  نزندگی ملی به راه جامه ی عمل پوشاند، سرانجام . دموآراتيك 
  . سرآوب شده بود  ینسلپرست خود افتاد آه 

مريكائی آ« عليرغم بيش از يك قرن عمليات آشكار و پنهان برای تبديل آردن پورتوريكوئی ها به 
پورتوريكو با همه ستم هائی آه بر مردم و سرزمينش رفته بود ، به ميراث اصلی ، » واقعی  یها

پورتوريكوئی ها تيم های ورزشی . اسپانيائی هنوز زبان رسمی پورتوريكو است . خود باز گشت 
آوششی برای ادغام تيم خود با تيم اياالت متحده ، فائق هر خود را به مسابقات المپيك می فرستند و بر

آه بيش از دو ميليون آمريكا چه در جزيره پورتوريكو ، يا در نيويورك و ساير شهرهای . آمدند 
پورتوريكوئی در آن ها زندگی می آنند ، غذاهای بومی ، موسيقی بومی و سنت های خود را حفظ 

، » آشور من « وقتی می گويند . اين مردم ، حتی در آوره گدازان ذوب نشدند . آرده اند 
  . ورتوريكو است ، نه اياالت متحده منظورشان پ

ی از پورتوريكوئی ها ، و شايد بشود  نتايج انتخاباتی و افكار عمومی جزيره ، گويای آن است آه خيل
بسياری از محروميت . گفت اغلب شان ، از شرايط سياسی حاآم بر سرزمين مادری خود راضی اند 

ان در پذيرفتن خالء ميان ايالت بودن ، يا استقالل های اين مردم ، قابل فهم است ، اما عدم رضايت آن
در جريان وقايع و فشارها و محروميت ها و مبارزات طوالنی ، ترسيم . را هم خوب می شود فهميد 

اين موقعيت . موقعيت آنان در نقشه جهان ممكن است واضح نباشد ، اما موفقيت قابل تاملی بوده است 
هائيتی ،  –ه آن است آه دچار مشكالت جزاير همسايه خود در نقشه جغرافيائی ، تضمين آنند

اين ، در صورتی است آه می توانند آزادانه به . د شد ننخواه –جمهوری دومينيكن ، آوبا و جامائيكا 
اياالت متحده سفر آنند ، از آمك های مالی مستمر واشينگتن برخوردار شوند ، اما در عين حال از 

   . ود نيز بهره مند باشند معيارهای حفط هويت سنتی خ
بسياری از پورتوريكوئی ها می دانند آه اياالت متحده ، عليرغم همه بدآرداری هائی آه در يك قرن 
حاآميت استعماری خود بر سرزمين شان روا داشته است ، جاه طلبی اعمال فشار بر آنان را از سر 

روابط دوستانه شان را با اياالت متحده حفظ  دنهتقريبا اغلب پورتوريكوئی ها ، می خوا. انداخته است 
ادامه روابط در حالت جامعه ای وابسته ، پيوستن به اياالت . آنند ، اما نمی دانند تحت چه شرايطی 

  متحده به عنوان ايالت پنجاه و يكم ، يا با تبديل شدن به آشوری مستقل ؟ 
رده بود ، حاآميت آمريكا بر پورتوريكو عماری آسب آتبا تجربه هائی آه اياالت متحده از سياست اس

اياالت متحده در پورتوريكو با واآنش های خشونت باری مثل . نسبتا رو به نرمش گذاشته بود 
اين نتيجه ، عمدتا ناشی از آن بود آه . آشورهای آوبا ، نيكاراگوئه و فيليپين رو به رو نشده بود 

ت سياسی اداره پورتوريكو را ، به جای استفاده از اياالت متحده موافقت آرده بود مستقيما مسئولي
  . به عهده بگيرد  ،  جانشين های داخلی خود

پورتوريكو را  1898داليل بسياری برای اثبات اين واقعيت وجود دارند آه اگر اياالت متحده در سال 
ه واقعيت های و اگر چه بنا ب. اشغال نكرده بود ، اين جزيره حال و روزی بهتر از امروز می داشت 

تاريخی ، پورتوريكو نسبت به ساير سرزمين هائی آه اياالت متحده دولت هاشان را برانداخته بود ، 
دست آم می شود به اين نتيجه رسيد آه وضع سياسی اين جزيره ، نسبت به  ،وضع بهتری داشت 

اين نتيجه ، لكه . ه است ساير نقاطی آه مورد تهاجم اياالت متحده قرار گرفته اند ، پايان بهتری داشت
ننگ آمريكائی ها برای اعمال حاآميت بر ملت های ديگر ، از طريق تجاوز نظامی و اشغال آشور 
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حاآميتی آه آن ملت ها به لحاظ مادی و روحی آمادگی پذيرش آن . آن ملت ها را ، آمرنگ تر آرد 
دست  ته باشد آه تغيير رژيم ها بهآموخ ضمنا ، نمونه پورتوريكو بايد به آمريكائی ها . را نداشتند 

  . م پايان يابد يآنان ، نمی تواند همواره با نتايج زشت تر از مرحله تجاوز و دخالت مستق
  

* * * * *  
  

در ميان همه آشورهائی آه اياالت متحده در نخستين سال های قرن بيستم سرنوشت مردم شان را از 
آمريكا ، و پيچيده ترين  تغيير داد ، فيليپين بزرگترين نمونه واقع در دورترين فاصله از زطريق تجاو
زمانی آه فيليپين به تملك آمريكائی ها در آمد ، بيش از هفت ميليون جمعيت داشت آه . نمونه بود 

ت اطالعا. خيلی بيشتر از مجموعه هاوائی ، آوبا ، پورتوريكو ، نيكاراگوئه و هندوراس بود 
  . آمريكائی ها از هفت هزار جزيره فيليپين ، از اطالعات شان در مورد آره ماه هم آمتر بود 

دو « :    طنز نويس آمريكائی نوشت   »فينلی پيتردون « وقتی اياالت متحده  فيليپين را اشغال آرد ، 
يا مشتی قوطی   ماه طول آشيد تا آمريكائی ها بفهمند جائی را آه گرفته اند مجمع الجزاير است ،

  »! حلبی 
اياالت متحده با يك فرماندار آمريكائی و مجلس قانونگذاری مشورتی آه ظاهرا انتخابی بود ، بر 

صورت پذيرفت ،  1907در نخستين انتخابات مجلس مثال نمايندگان آه در سال . فيليپين حاآم شد 
ناسيوناليست بود آه پالتفرم اين  برنده انتخابات حزب. فقط سه در صد جمعيت بزرگ سال رای دادند 

  . سخن می گفت » استقالل آامل ، مطلق و فوری « حزب از 
با تغيير شرايط در جهان ، بسياری به اين نتيجه . آمريكائی ها ، دهه ها زير بار اين مطالبه نرفتند 

رار و رسوائی قاين نظريه ، اياالت متحده را از ننگ . رسيدند آه استقالل فيليپين عقيده خوبی است 
گر رها می آرد ، در ميان دو آشور روابط دوستانه ای به وجود گرفتن در صف آشورهای استعمار

اما هنوز و همچنان راه را برای استقرار قدرت اياالت متحده بر آن مجمع الجزاير ، باز می  می آورد ،
با . آند(!) استقالل اعطا ، آنگره تصويب آرد آه ظرف ده سال به فيليپين  1934در سال . گذاشت 

وقوع جنگ جهانی دوم ، اين مصوبه به اجرا در نيامد ، اما يك سال پس از پايان جنگ ، به وقوع 
  . پيوست 

پس از مدت . ، اياالت متحده با ظاهری رسمی به قدرتش در فيليپين پايان داد  1946چهارم ژوئيه 
ی اياالت متحده از پايگاه دريائی خليج آوتاهی ژنرال آيزنهاور توصيه آرد آه نيروهای نظام

آيزنهاور ارزش استراتژيك نيروی نظامی اياالت . خارج شوند » آالرك « و پايگاه هوائی  » سابيك«
متحده را مورد تائيد قرار داد ، اما تاآيد ورزيد آه حضور اين نيروها در فيليپين ، به طور يقين 

متاسفانه مقامات ارشد او ، با او هم عقيده .  بود هددستاويزی برای جريان های ضد امريكائی خوا
چند ماه پس از جشن استقالل ، دولت جديد فيليپين قراردادی را  .نبودند وپيشنهادش را جدی نگرفتند 

به امضا رساند آه بنا برآن ، آن دو پايگاه دريائی و هوائی ، به مدت نود و نه سال در اختيار اياالت 
  . متحده قرار می گرفت 

در سال های پس از آن ، پايگاه های دريائی و هوائی خليج سابيك و آالرك ، آنقدر توسعه يافتند آه به 
هزاران سرباز آمريكائی در اين دو پايگاه مستقر شدند و ده ها . صورت دو شهر بزرگ در آمدند 
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در . آار مشغول شدند  هزار فيلپينی در آارپردازی ارتش اياالت متحده ، انبار ها و تعميرگاه هايش به
اطراف پايگاه های نظامی آمريكا ، شبكه گسترده ای از بارها ، فاحشه خانه ها و سالن های ماساژی 
آه در آن زنان و دختران فقير فيليپينی بايد برای سير آردن شكم خود سربازان ، درجه داران و 

رتا دور دو شهر نظامی اياالت متحده ، افسران آمريكائی را ماساژ می دادند ، به وجود آمده بود آه دو
همان گونه آه آيزنهاور پيش بينی آرده بود ، اين دو پايگاه . چند متری بيشتر با آن ها فاصله نداشتند 

.  ندنظامی تبديل به مظهر آشكار قدرت آمريكائی و آانون توجه و تحريك خشم نيروهای ملی شده بود
حاميان آمريكائی خود اظهار خشنودی می آردند و نمی با اين حال ، رهبران فيليپينی از حضور 

ميليون دالری را آه از طريق پايگاه های نظامی اياالت متحده عايد اقتصاد آشورشان  200خواستند 
  . می شد ، از دست بدهند 

، پرزيدنت ليندون جانسون آه با تمام توان می آوشيد جنگ ويتنام را گسترش دهد ،  1965در سال 
در همان سال ، سياستمدار جاه .  داد  درجه اوله های خليج سابيك و آالرك اهميت استراتژيك پايگابه 

گسترش اهميت  –ترآيب اين دو عامل  .طلبی به نام فرديناند مارآوس رئيس جمهوری فيليپين شد 
يك ربع قرن بعدی از تاريخ فيليپين را رقم  ، –پايگاه های نظامی اياالت متحده و انتخاب مارآوس 

  . زد
در خالل دو دوره چهارساله ی رياست جمهوری مارآوس ، نارضايتی های وسيع جامعه از 
زورگوئی ها و بی عدالتی های او ، منجر به بروز مبارزه مسلحانه عليه او و حامی او اياالت متحده 

وری دست نشانده اياالت متحده ، اعالم آرد از ، فرديناند مارآوس رئيس جمه 1971در سال . شد 
آن جا آه دولتی قدرتمند با رشد شورشيان رو به رو شده است ، راهی جز اعالم حكومت نظامی 

در چنين وضعی ، مارآوس آنگره را تعطيل آرد ، قانون اساسی را به صورت تعليق در . ندارد
ی آرد ، و دستور داد تا سی هزار تن از آورد، انتخابات رياست جمهوری را آه در پيش بود ملغ

آوس در راس يكی از فاسد ترين ردر چهارده سال بعدی ، ما. چهره های اپوزيسيون را دستگير آنند
و از طريق آارتل ها و انحصارات ، او و همدستانش بيليون ها دالر . دولت های آسيائی عمل آرد 

آزادی پيش می رفت ، به دوره ی هولناآی از  آشوری آه آرام آرام به سمت آاميابی و. دزديدند 
  . اختناق و فقر برگشت 

  
آوس ، از روابط محترمانه رهيچ يك از روسای جمهوری اياالت متحده ، در دوران قدرت مطلق ما

واآنشی نسبت به روش مشخص و ) م  – از حزب جمهرريخواه( ريچارد نيكسون . خود با او نكاستند 
نتوانست در مقابل ) م  –از حزب دموآرات ( جيمی آارتر . ان نداد سياسی مارآوس از خود نش

شكنجه ها ، تجاوز های جنسی و قتل هائی آه تداوم رژيم مارآوس را تضمين می آردند ، واآنشی از 
آه روابط گرمی با ديكتاتورهای ضد ) م  –از حزب جمهوريخواه ( رونالد ريگان . خود نشان دهد 

ز سوداگران آمريكائی می شنيد آه شكوه می آردند با وضعی آه مارآوس آمونيست داشت ، مدام ا
با وجود چنين شرايط فاجعه . پيش آورده ، نمی توانند در فيليپين برای شرآت های خود پول بسازند 

آمريكا بيليون ها دالر به . باری ، اياالت متحده دوستی و رابطه گرم خود را تا پايان با او حفظ آرد 
ابت آمك های نظامی پول داد و او ، آن پول های آالن را صرف آارزاری خشونت بار با مارآوس ب

پايگاه هوائی آالرك . دليلش آامال روشن بود . شورشيان و حتی جنبش مسالمت آميز اپوزيسيون آرد 
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و ايستگاه دريائی خليج سابيك ، مراآز قدرت نظامی اياالت متحده در آسيا شده بودند و آمريكا می 
  . خواست به هر آاری آه ضروری می دانست برای حفظ و گسترش آن پايگاه ها دست بزند 

يكی از امتيازهای معدودی آه اياالت متحده سعی آرد از مارآوس پس بگيرد ، و در اين رابط او را 
الجه اآينو برای مع. يسيون از زندان بود ززير فشار بگذارد ، آزاد آردن بنيگنو اآينو رهبر اصلی اپو

 بيستم آگوست در . به آشورش شد  توجه او معطوفآه به اياالت متحده رفت ، اما ديری نگذشت 
پيش از آن آه هواپيمايش فرود آيد ،  .، عليرغم توصيه بعضی دوستانش ، به مانيل بازگشت 1983

به محض . اين تدبير اما ، آارساز واقع نشد . به دستشوئی هواپيما رفت تا جليقه ضد گلوله به برآند 
يكی از افراد جوخه ، از پشت سر به . نظامی راهش را بست آه وارد فرودگاه شد ، يك جوخه ی  نآ

  .مغز او شليك آرد و او را آشت 
ميانه رو ضد آمونيست آه ازچهره های رهبری سياسی بود ، اعالم آرد آه » گالپوس رائول مان« 
حمايت آن ها بود آه قتل و . من انگشت اتهام خود را مستقيما به سمت اياالت متحده می گيرم « 

   ». اختناق و سرآوبی را امكان پذير آرد 
ائز اهميت ترين انقالب های تاريخ آسيا ، در يكی از ح. قتل اآينو ، فيليپينی ها را سخت به خشم آورد 

مارآوس با هدف تضعيف اين . عليه مارآوس برخاستند »  قدرت مردم « مردم فيليپين با پرچم 
 » آورازون«. انتخابات رياست جمهوری انجام خواهد شد 1986 فوريه ، اعالم آرد آه هفتم جنبش

آوس را برنده اعالم آرد ، اما آسی باورش شمارش رسمی آراء ، مار. بيوه اآينو به مصاف او رفت 
. اعتراض ها اوج گرفتند و حتی افسران قدرتمند ارتش فيليپين ، از اعتراضات حمايت آردند . نشد 

  . فقط اياالت متحده بود آه از فرديناند مارآوس جانبداری می آرد 
هيچ چيزی با اهميت تر برای من « پرزيدنت رونالد ريگان در مصاحبه ای مطبوعاتی توضيح داد آه 

  » . از پايگاه های نظامی در فيليپين نيست 
با اين حال ، پس از چند هفته مقامات آمريكائی هم متوجه شدند آه متحد قديمی شان را از دست داده 

، ديكتاتور  1986روز بيست و پنجم فوريه . خود مارآوس هم فهميد آه آار از آار گذشته است . اند 
. گريختند GUAM و همسرش با يك هليكوپتر آمريكائی به پايگاه هوائی آالرك ، و از آن جا به گوام 

  . سه سال بعد آن جا جان سپرد ، از گوام هم به هاوائی رفتند و مستبد فيليپين 
آه پس از فرار فريناند مارآوس به رياست جمهوری فيليپين رسيد ، حقوق مدنی » آورازون اآينو « 

دولت او نتوانست پيشرفت . و آزادی هائی را آه مارآوس از مردم گرفته بود ، به آنان باز گرداند
وآراسی چندانی در حل مسائل غول آسای اجتماعی و اقتصادی آشور داشته باشد ، اما باز سازی دم

دولت آورازون اآينو با اياالت متحده به توافق هائی رسيد آه به عنوان نقطه . تنها دستاورد او نبود 
آخرين سربازان . عطف تاريخی ، منجر به برچيدن پايگاه های نظامی اياالت متحده در فيليپين شد 

  . ترك گفتند  1992آمريكائی ، پايگاه های آالرك و سابيك را در اواخر 
استان حاآميت واشينگتن برفيليپين ، آه اول به صورت مستقيم بود و بعد به صورت غير مستقيم د

آمريكائی ها در آغاز . ادامه يافته است ، بيش از هر چيزی ، يكی از فرصت های از دست رفته است 
دند ، اما قرن بيستم ، جنگی هولناك را برای مطيع آردن مردم فيليپين ، به مردم اين آشور تحميل آر

مستبدان جنايتكاری از نوع همگنان شان در . پس از پيروزی ، به آن حد از توحش پايان دادند 
انتخابات پارلمانی آه در سال . ، به آار نگماردند را آمريكای مرآزی و آشورهای حوزه آارائيب 
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، درنوع خودش  پين صورت دادند ، اگر چه با معيارهای دموآراتيك مدرن منطبق نبوديدر فيل 1907
شايد . بدتر از بريتانيائی ها عمل نكردند  دی خوئدر سال های بعد ، با اتباع آسيا. در آسيا نمونه بود 

نزی ، و مسلما از رفتار ژاپنی ها با مردم با رفتار هلندی ها با مردم اندو هم اين رفتار در مقايسه
زمانی آه فرانسه در . دند ، بهتر بود آشورهائی آه در خالل جنگ دوم به اشغال خود در آورده بو

را برای خود حفظ آند ، اياالت متحده به فيليپين استقالل داده  می جنگيد تا هندوچين 1950دهه ی 
  . بود 

، هرگز به ايجاد نوعی از با اين حال ، امريكائی ها در طول دهه ها سلطه جابرانه خود بر فيليپين 
مثل ساير نقاط جهان ، ترس . از مدت به سمت ثبات سوق دهد جامعه نپرداختند آه آشور را در در

واشينگتن از آزاديخواهانی آه آنان را تند رو می نامد ، معماران سياسی اياالت متحده را به سمت 
حمايت از حكومت ثروتمندان سوق داد آه امورشان با چپاول و دزدی پيش می رود ، تا با توسعه 

با شكلی از دموآراسی در فيليپين موافقت آرد ، اما در سال های  اياالت متحده ، ظاهرا. آشور 
آه اين شكل ظاهری در فيليپين به وجود آمد ، نه تنها فقر در اين آشور بيداد می آرد ، بلكه  1990

  . اصال هيچ گونه ثباتی در آن وجود نداشت 
  

ر فيليپين را به تصرف نظامی اگر در آغاز قرن بيستم اياالت متحده با آن حد از جنايت مجمع الجزاي
خود در نمی آورد ، چه اتفاقی می افتاد ؟ قدرت استعماری ديگری اين آار را می آرد ، و شايد 

در آن . فيليپين هم مثل اندونزی در تله هلندی ها ، يا مثل هندوچين در تله فرانسوی ها می افتاد 
مبارزات استقالل طلبانه ای آه به . امين آنند صورت ، فيليپينی ها ممكن بود بتوانند استقالل خود را ت

حتی اگر . نتيجه می رسيد ، قرن بيستم آامياب تری را می توانست برای فيليپين به ارمغان آورد 
چنين هم نمی شد ، دست آم امروز فيليپينی ها و سايرين در سراسر جهان ، اياالت متحده را مستقيما 

نويسنده آتاب ، در بخش پايانی ( ه فيليپينی ها از آن رنج می برند مسئول شرايطی نمی دانستند آه امروز

 پين را دريار اين جنايات آه امروزه مردم فيلثمربوط به جنايات هولناك اياالت متحده در فيليپين و اشاره به عواقب آ

فرو برده  –خانم آرويا مثال هم اآنون  –از حاآميت های دست نشانده اياالت متحده  فقر و فالآت و نا به سامانی ناشی

است ، اشاره ای نمی آند آه پس از بسته شدن پايگاه های نظامی آالرك و سابيك ، وضع نظامی اياالت متحده با دولت 

گاه های ي، با بسته شدن پا 1992آقای استيفن آينزر می گويد آه در سال . های دست نشانده بعدی چگونه بوده است 

اما تعجب »  .آخرين سربازان آمريكائی پايگاه نظامی آالرك و خليج سابيك را ترك گفتند « نظامی آالرك و سابيك ، 

باقی  –مثل خود مانيل  –آور است آه چرا نمی گويد نه تنها از ارتش اياالت متحده در سايرنقاط مجمع الجزاير فيليپين 

اياالت متحده در دهه نود و دهه اول قرن بيست و يكم ، ارتش و پايگاه های دريائی و هوائی خود را در  ماندند ، بلكه

فاده ت، به موازات اس 2003و عراق در سال  2001فيليپين تقويت آرده است و در تجاوز نظامی به افغانستان در سال 

ی ، اينچرليك در ادنای ترآيه ، از پايگاه های دريائی از پايگاه های نظامی آمريكائی در ديگوگارسيا ، عربستان سعود

جبهه دموآراتيك فيليپين به رهبری حزب آمونيست اين . و نظامی موجود خود در فيليپين حداآثر بهره را برده است 

رسما گزارش داد آه اقتدار نيروهای نظامی  2007آشور آه متشكل از هجده جريان سياسی است ، در اواسط سال 

، بنا به اين گزارش. ائی در مانيل به حدی است آه حتی علنا به زنان و دختران اين آشور تجاوز جنسی می آنند آمريك

چند نظامی آمريكائی بودند آه دختری را به زور از رستورانی با خود می برند و ، آخرين نمونه تا زمان انتشار آن 

و نظامی اياالت  قدرت سياسی . ريكا پائين می اندازند آن دختر را از جيب ارتش آم  پس از تجاوز دسته جمعی ،
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، دولت هلند به  2003متحده ، هم اآنون در فيليپين به حدی است آه پس از تجاوز نظامی آمريكا به عراق در دسامبر 

آمونيست حزب دستور دولت اياالت متحده ، پروفسور خوزه ماريا سيسون ، شاعر، نويسنده ، مترجم و بنيان گذار

آه سال هاست درهلند پناهنده سياسی است ، با نامه ای رسمی از حقوق اجتماعی محروم می آند و حتی به  فيليپين را

او دستور می دهد آه خانه سوسيالی خود را آه به همه پناهندگان تعلق می گيرد ، بی درنگ ترك آند ، و حساب بانكی 

تا زمان ترجمه اين آتاب ، مساله . مسدود می آند، ود او را هم آه فقط همان حقوق ماهانه و بخور و نمير پناهندگی ب

پروفسور سيسون هفتاد ساله به آمك وآالی هلندی و بلژيكی و با حمايت های جهانی وسيعی آه از او شده ، به 

پروفسور سيسون را در حضور  ، 2007حتی يك بار هم در اواخر سال . آميسيون ها و دادگاه های بين المللی آشيده 

در هلند ، و دريكی از اداره های هلندی ، علنا می ربايند آه دولت هلند مجبور می شود زير فشار حمايت ها و  وآاليش

اآنون ، مساله اخراج پروفسور خوزه ماريا سيسون از هلند و تحويل . تظاهرات گسترده بين المللی ، او را آزاد آند 

  ) م  –ای انتقال به زندان گواتانامو مطرح است دادن او به دولت فيليپين ، يا دولت اياالت متحده بر

  
* * * * *  

  
تغيير « آخرين عمليات يك دهه پس از تجاوز نظامی اياالت متحده به فيليپين و اشغال آن آشور و 

. تا آن زمان می گذشت آه در خالل آن ، اياالت متحده روش تازه ای را در پيش گرفت » رژيم 
بنا براين . می ناميد » ديپلماسی دالر « اعالم آرد آه آن را  پرزيدنت تافت سياست جديدی را

سياست، اياالت متحده به جای ابزار نظامی ، از ابزار اقتصادی استفاده می آرد تا آشورهای ديگر را 
پرزيدنت تافت به رهبران آشورهای خارجی اطمينان داد تا زمانی آه برای . بيفزايد  به مدار خود

ادی قائل باشند و فقط از بانك های آمريكائی وام بگيرند ، ضرورتی ندارد ترسی تجارت آمريكائی آز
نخستين آسی آه با آن شرايط مخالفت آرد ، پرزيدنت خوزه سانتوس زاليا  رهبر . به دل راه دهند 
  . نيكاراگوئه بود 

مردم نيكاراگوئه ، هنوز زاليا را به عنوان مردی رويائی به ياد دارند آه بر مبنای آن آرزوهای دور 
و دراز ، به خود جرئت داده بود تصور آند آه آشوری آوچك و منزوی را ، می تواند به عظمت 

و تمايل  خطاهای روحی او ، از جمله نا شكيبائی ، خودخواهی ، خلق و خوی مطلق گرائی ،. برساند 
ت مشخصه ی فبودند آه به صورت ص یامور مالی شخصاو به درهم آميختن امورمالی عمومی با 

اگر چه معدودی از اين رهبران ، احساسات . رهبران آمريكای مرآزی و فراتر از آن در آمده اند 
،  اصالح طلبانه او را با وظيفه دفاع از حقوق از دست رفته و ظرفيت های سرآوب شده جامعه

  . منطبق آرده اند 
آواره ی جهان ، پس از آن آه اياالت متحده زاليا را سرنگون آرد ، سال ها با دلی سرشار از اندوه 

  برادوی  3905شماره  ، در آپارتمان  1918از نيويورك در آورد و در سال  سر و سرانجام . بود
خاطره براندازی او به وسيله  اگر چه او ديگر به وطنش باز نگشت ، خاطره او ، و بخصوص. مرد 

حضور اين خاطره در . اياالت متحده ، هنوز در دل های مردم نيكاراگوئه زنده و شعله ور است 
باالخره هم . وجدان اجتماعی ، سرانجام ادامه حاآميت جانشين او ژنرال استرادا را امكان ناپذير آرد 

آه قبال رئيس حسابداری آمپانی معدن » فودياز آدول« استرادا مجبور به استعفا شد و معاون بزدل او 
رياست جمهوری ، به صعود اين چهره ضعيف و گوش به فرمان . بود ، به جای او نشست » اللوز «
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وزير امور . تائيد زد ، مهر » ناآس « به پيروزی نهائی پرزيدنت تافت و وزير امور خارجه اش 
و »  براون برادرز « بزرگ نيويورك ؛  كتا دو بان ترتيبی داد خارجه اياالت متحده ، بی درنگ

، پانزده ميليون دالر به نيكاراگوئه وام بدهند و به ازای آن ، امور گمرآی » و دبليو سليگمن  جی«
، آمريكائی ها اداره بانك ملی  1912در سال . اين آشور را برای باز پرداخت وام به دست بگيرند 

  .راه آهن را به مديريت خود در آوردندآشور، خطوط آشتی های بخار و 
    

در پايان سال . نيكاراگوئه ای ها ، هرگز زير بار نرفتند آه تحت الحمايه اياالت متحده باقی بمانند 
از رهروان پرشور زاليا ، شورشی مهلك ، اما قهرمانانه را سازمان » بنجامين زله دون « ،  1912

آسی آه به چشم ديد جسد او را . ئی اياالت متحده آشته شد در نبرد با سربازان نيروی دريا. داد 
آگستوسزار « می برند ، نوجوانی بود به نام » ماسايا « آشان آشان به سمت گورستانی در نزديكی 

  . تعيين آننده ای بود ی لحظه . » ساندينو 
ی چنگ دزدان دريائمرگ زله دون ، به من فهماند آه چگونه آشورم به « ساندينو ، بعد ها نوشت آه 

  » .يانكی افتاده است 
چهارده سال بعد ، در حالی آه نيكاراگوئه هنوز در اشغال نيروی دريائی اياالت متحده بود ، خود 

شورشيان ساندينو را به چشم ای ها وزارت امور خارجه ، اولش . ساندينو شورشی را سازمان داد 
عناصر « می پنداشتند آه » گروه نسبتا آوچك «  چريك هائی ناچيز نگريستند و آنان را چيزی مثل

حفظ اين نظريه ، رفته رفته سخت تر شد و سرانجام ، . » ياغيانی عادی اند « و » قانون شكن اند 
به اين نتيجه رسيد آه اياالت متحده به حد آافی در » هربرت هوور « ، پرزيدنت  1933در سال 

  . يروی دريائی به خانه باز گردد نيكاراگوئه خون ريخته است و دستور داد ن
ساندينو به شرط تامين جانی به . با خروج آمريكائی ها ، ساندينو با مذاآرات صلح موافقت آرد 

ماناگوآ رفت و با دست باال موافقت آرد آه به مبارزه مسلحانه پايان دهد تا آشور به زندگی سياسی 
جز فرمانده جوان و جاه طلب گارد ملی ، ننده بود اين توافق ، برای همه قانع آ. عادی خود باز گردد

سوموزا به درستی تشخيص داد آه ساندينو » . آناستاسيو سوموزاگارسيا « ساخت آمريكائی ها ژنرال 
پس از آشتن ساندينو ، . در راه جاه طلبی های او خطری جدی است ، و برنامه قتل او را ريخت 

  . غال آردرياست جمهوری را اشژنرال سوموزا آرسی 
اما گفت آه » . ديری زنده نخواهد ماند « ساندينو ، در آستانه آشته شدن ، پيش بينی آرده بود آه 

حق » . زيرا جوانان آشورش راهش را ادامه خواهند داد « جان باختن در اين راه بسيار خوب است 
. سزای عملش رساند  وزا را بهپرزيدنت سوم، ، شاعر ايداليست جوانی  1956در سال . با او بود 

می ناميدند ، حمالتی را  ساندينيست فاصله ، گروهی آه به نام ساندينو خود را جبهه آزاديبخش بال
سرقت رفتن به  امقارن ب(  1979اين گروه ، در سال . عليه وارثان ديكتاتوری سوموزا سازمان دادند 

  )م  – یقيام ضد سلطنتی مردم ايران به وسيله اسالميست های جاه طلب و بی ترحم به رهبری آيت اهللا روح اهللا خمين
آردند  و برنامه ای ملی را اعالم   قدرت را به دست گرفتند ، با فيدل آاستر در آوبا به وحدت رسيدند

ت رونالد ريگان ، دوره ديگری از جنگ عليه پرزيدن. آه مستقيما با قدرت آمريكائی درگير شد 
اين طرح ، نيكاراگونه را در . نيكاراگوئه را از طريق آوهستان ها و جنگل ها برنامه ريزی آرد 

هزاران تن از مردم نيكاراگوئه ، در برخوردی آه . جريان جنگ سرد به صحنه ای خونين تبديل آرد 



25 

شورشيان تحت الحمايه اياالت . و آوبا بود ، آشته شدند  در واقع جنگ غير مستقيم ميان اياالت متحده
آه  1990دست نيافتند ، اما در سال  ساندينيست ، به هدف اصلی خود برای براندازی رژيم متحده 

پس از اين واقعه ، نيكاراگوئه . انتخابات را باختند  فقط دو سال از آن جنگ می گذشت ، سانديست ها
  .ير ترين آشور نيم آره غربی شد عمال فلج و تبديل به فق

  
در چند آشور ديگر هم ، می شود جای پای احساسات ضد آمريكائی را همان گونه ديد آه در 

يك قرن دردسر ميان دو آشور آه منجر به آشته شدن هزاران انسان و رنجی عظيم . نيكاراگوئه 
آه اياالت متحده پرزيدنت زاليا را برای نسل های بعدی نيكاراگوئه شد ، از آن نقطه تاريخی آغاز شد 

آشته . سالح به دست گرفت تا انتقام زاليا را بگيرد ، بنجامين زله دون . برانداخت  1909در سال 
محرك اصلی ساندينوی جوان شد آه مبارزات قهرمانانه او ، سرانجام الهام بخش ، شدن زله دون 

  . ها شد  ساندينيست جبهه 
خود ديده  هرتكب شد ، بزرگترين سياستمدار و رهبری بود آه نيكاراگوئه ببا همه اشتباهاتی آه زاليا م

اگر اياالت متحده به جای زورگوئی و اعمال قدرت ، راهی برای آنار آمدن با او پيدا می آرد ،  .بود 
اياالت متحده ، به جای آوشش برای يافتن چنين راهكاری ، رهبری . فجايع بعدی به وجود نمی آمدند 

  . وبيدرا آه می توانست بيش از ساير رهبران دوره خود با اصول سرمايه آنار بيايد ، در هم آ
. اين اشتباه محاسبه هولناك ، اياالت متحده را به قرن دخالت های پی در پی در امور نيكاراگوئه راند 

آمريكائی ها ، در اين سياست تجاوز گرانه ، باج سنگينی از خون و دارائی مردم گرفتند ، اما به 
نسل های آينده نيكاراگوئه ، اساس اعتبار و تصوير آمريكائی در جهان لطمه زدند ، و آاری آردند آه 

، از مستند بسياری از نويسندگان جهان  بنا به تحليل و تحقيق( . در بدبختی و نكبت و پريشانی زندگی آنند 

جمله خود استيفن آينزر ، رابرت دريفوس در آتاب بازی شيطان ، ميالن ری در آتاب جنگ عراق و بسياری ديگر 

حده و بريتانيا در عمليات معروف به آژاآس به رهبری آرميت روزولت افسر ارشد از همتايان ايشان ، اگر اياالت مت

همكاری مستقيم اخوان المسلمين  ساخت بريتانيا و دست پرورده اياالت متحده ، همتايش ريچرد آوتام و ، سی آی ا 

ند تا شاه در ايران سرنگون نمی آرد – 1332مرداد  28 – 1953حكومت ملی دآتر محمد مصدق را در سال 

فراری را برای قلع و قمع نيروهای آمونيست ، ملی و سكوالر و همه آزاديخواهان استقالل طلب ضد استعمار به تاج 

جمال عبدالناصر رهبر ملی مصر و مظهر اعراب آزاديخواه و استقالل ، و تخت برگردانند ، و اگر در همان دوران 

نيكاراگوئه هنوز هم در   )م  –چنين روزگار شومی نمی داشت طلب را بر نمی انداختند ، اآنون خاور ميانه 
رقابتی ناخواسته برای رهبری نيم آره غربی آوشش می آند آه از آن جمله است نرخ فقر ، بيكاری ، 

  . مرگ و مير آودآان و مرگ در اثر بيماری های درمان پذير 
در طلوع قرن بيستم ، . زاويه نمی توان ديد همه بدبختی ها و ناآامی های نيكاراگوئه را ، فقط از يك 

نيكاراگوئه به راه آينده ای متفاوت با امروز به حرآت در آمده بود آه اياالت متحده از رفتن بازش 
اگر می گذاشتند نيكاراگوئه به راه رشد خود برود ، امروزه می توانست آشوری آامياب ، . داشت 

  .اما درست به عكس آن اتفاق افتاد . رآزی باشد م مريكایآدموآراتيك و نيروی با ثبات در 
  

* * * * *  
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می خواست هندوراس را آه درست در امتداد مرزهای شمالی نيكاراگوئه واقع است، » سام زماری « 
بيشتر در حد قاطری برای بارآشی است ، تا آشوری آه می تواند مجلس « به آشوری تبديل آند آه 

پس از . تا توانست قايق و رئيس جمهوری فرمانبر خريد   ». باشد و نماينده ای در آنگره داشته 
و دو » آايامل « آه او انجامش را به عهده گرفت ، آمپانی ميوه او به نام  1911آودتای سال 

، تقريبا همه زمين های » يوناتيد فروت « و » استاندارد فروت « شرآت بزرگ ديگر به نام های 
مالكيت و اداره بندرها ، مراآز توليد برق ، آارخانه های توليد .  حاصلخيز آشور را صاحب شدند

به ازای اين مالكيت ها ، آمپانی . شكر و بزرگ ترين بانك هندوراس ، در اختيار آن ها قرار گرفت 
اين . های ميوه تعهد آردند شبكه ای از خط آهن بسازند تا نقاط مختلف آشور را به هم وصل آند 

فقط راه آهن هائی را ساختند آه به آن نياز داشتند و مراآز آشت آنان را . ام ندادند وعده را هرگز انج
منتشر شد ، فقط يك جمله به  1961در اطلس مصور جهان آه در سال . به بنادر وصل می آرد 

هندوراس صادر آننده بزرگ موز ، هزار مايل خط « : هندوراس اختصاص يافته بود آه می گفت 
  ». هصد مايل آن متعلق به شرآت های ميوه اياالت متحده است آهن دارد آه ن

اعتصاب ها ، اعتراض های سياسی ، قيام ها و آودتاهای طراحی شده ، هندوراس را دهه ها در 
برای سرآوبی اين جنبش ها ، روسای جمهوری آشور ارتشی قدرتمند را تشكيل دادند آه . نورديد 

هرگاه آه اين ارتش قادر نبود از عهده . بيش از نيمی از بودجه ملی را به خود اختصاص می داد 
  . رآوبی برآيد ، نيروی دريائی اياالت متحده را به استمداد می طلبيد س

مهارآردن هندوراس به وسيله آمريكائی ها از طريق تشديد اختناق ، مانع از آن شد آه طبقه بازرگان 
در گواتماال ، السالوادور ، نيكاراگوئه و آوستاريكو ، آشتكاران قهوه رفته رفته ثروت . بومی پديد آيد 

نی به هم زدند ، در بانك ها و ساير مجتمع های اقتصادی سرمايه گذاری آردند و رفتند تا مدعی آال
تنها گزينه ی قابل دسترس در هندوراس . در هندوراس اما ، چنين نشد . قدرت مدرن و سياسی شوند 

آشت  برای فعال آردن اين آشور و دست يابی به بلند پروازی ، آارآردن برای يكی از شرآت های
اين شرآت ها ، فاتحان بازار آزاد آمريكائی بودند ، اما از قدرت خود برای . و صدور موز بود 

  . جلوگيری از ظهور سرمايه داری در هندوراس استفاده می آردند 
نيم قرن پيش از آن به وسيله سام زمارای از به هندوراس آه نزديك  ال، حزب ليبر 1958در سال 

» مورالس  رامون ويله دا« رهبر اين حزب . سرانجام به قدرت بازگشت  قدرت ساقط شده بود ،
آمريكائی بزرگترين آمپانی بود ، مالكيت بيشترين زمين » يوناتيد فروت « آشوری را آه  در آن 

دان در بخش خصوصی بود، های حاصلخيز را در اختيار داشت ، و دارای بيشترين آارگران و آارمن
در صد بی سواد ، هفتاد در صد فرزند نامشروع ،  آشور هفتاد« ه آن را سرزمينی آ. قبضه آرد 

  . می ناميد » هفتاد در صد رعيت ، و هفتاد در صد مرگ و مير قابل اجتناب 
ويله دا آوشيد تا قانون اصالحات ارضی را از مجلس بگذراند ، اما مجبور شد زير فشار سنگين و بی 

آه دوران رياست جمهوری او به  1963در سال . را پس بگيرد  آن اليحه، » يوناتيد فروت « امان 
پايان رسيد ، آانديدای ليبرالی آه نامزد جانشينی او بود ، مدعی شد آه قانون اصالحات ارضی را 

بعضی قدرتمندان هندوراس را   اين ترآيب ،. بايد زنده آرد و قدرت ارتش را نيز در اختيار گرفت 
به را » اسوالدو لوپز ارنالو « انتخابات ، ارتش آودتا آرد ، ژنرال  ده روز پيش از. بر آشفت 

تا هجده سال . رياست جمهوری گمارد ، آنگره را برچيد و قانون اساسی را به حالت تعليق در آورد 
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با  ،  در خالل اين مدت ، شرآت های ميوه آمريكائی. پس از آن ، ارتش بر هندوراس حكومت راند 
ع ساختگی آفت گياهی آه خسارت سنگينی به آشت و توليد موز در هندوراس زده ، استفاده از موضو

اما درعوض توليد ساير ملت ها افزايش يافته ، حداآثر بهره را از آشوری آه ضعيف تراز پيش شده 
  .بردند هر چه بيشتر بود، برای غارت 

،  سرويس های امنيتی و آميسيون های مبادله اطالعات ،  آشف آردند آه  ژنرال   1975در سال 
ترآيبی آه ؛ » يوناتيد برندز   «، يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دالر از آمپانی » لوپز آرنالو « 

لوپز از رياست ارتش با برآنار آردن ژنرال . يوناتيد فروت را هم جذب آرده بود ، پول گرفته است 
در  زدر ستادهای اداری يوناتيد برند. جمهوری و جانشين آردن افسری ديگر ، واآنش نشان داد 

پرزيدنت شرآت و رئيس هيئت  مديره  »  ايلی بلك « . نيويورك ، اين جنجال تاثير دراماتيكی آرد 
لی بلك پنجره ، اي 1975صبح روز سوم سال. تحقيقات فدرال قرار گرفت توجه آن ، در مرآز 

  . دفترش را شكست و خود را از طبقه چهل و چهارم ساختمان شرآت پان امريكن به زير پرت آرد 
آه » سوازو آوردوا « برگزار آرد آه در نتيجه آن  1981هندوراس انتخابات بعدی خود را در سال 

حال ، قدرت  با اين. پزشك و مبارزی سياسی و با تجربه بود ، به رياست جمهوری آشور رسيد 
اين . باقی ماند » گوستاوو آلوارز   «همچنان در دست ارتش ، و بخصوص فرمانده جاه طلب ارتش 

انتخاب ، باعث خشنودی اياالت متحده شد ، زيرا آلوارز به صورت خشونت بار و وحشيانه ای ضد 
اگوئه به قدرت آمونيست بود و از جنبش ساندينيست آه چندی پيش از آن در آشور همسايه اش نيكار

وقتی دولت رونالد ريگان از او خواست تا هندوراس را تبديل به پايگاه . رسيده بود ، شديدا متنفر بود 
. شورشيان ضد ساندينيست آه معروف به آنترا بودند آند ، با آغوش باز پيشنهاد واشينگتن را پذيرفت

اردوگاه های طول مرزی  چيزی نگذشت آه صدها شورشی ضد ساندينيست ، عمليات خود را از
آه نزديك به آن ارودگاه » اگواآيت « نيكاراگوئه آغاز آردند ، و هزاران سرباز آمريكائی از پايگاه 

، آمك نظامی ساليانه ی اياالت متحده به هندوراس،  1984تا  1980از . ها بود ، به پرواز در آمدند 
بار ديگر ، هندوراس حق مالكيت بر آشور . سيد ازچهار ميليون دالر ، به هفتاد و هفت ميليون دالر ر

درست از همين سال و در همان دهه هشتاد ، آن گونه آه دست آم نوام ( . خود را به اياالت متحده واگذار آرد 

خود بررسی می آند، ترآيه آه دست نشانده اياالت » درك قدرت « در آتاب » قدرت غالب « چامسكی نويسنده ضد 

، بزرگ ترين دريافت آننده ی آمك نظامی و مالی از اياالت متحده و آلمان فدرال ، برای درهم متحده بوده است 

دريافت اين آمك ها ، در زمان ترجمه اين . ك حزب زحمتكشان آردستان ترآيه بود . ك. آوبيدن جنبش حق طلبانه پ

ی علنی اياالت متحده و جمهوری اسالمی آتاب هم آه ترآيه برای نابود آردن آردهای آزاديخواه آن آشور ، با آمك ها

جرج واآر . ايران ، حتی به خاك عراق تحت سلطه ی اياالت متحده هم تجاور نظامی آرده است ، همچنان ادامه دارد 

دشمن مشترك ترآيه ، . ك. ك. رسما اعالم آرده آه پ 2007بوش رئيس جمهوری اياالت متحده در نيمه دوم سال 

رابرت گيت وزير دفاع و آاندوليزا رايس وزير امور خارجه اياالت متحده هم ، با شروع . است عراق و اياالت متحده 

بمباران های وحشيانه ترآيه ، به آرآوك رفتند و اياالت متحده رسما اعالم آرد آه برای پرواز جت های جنگنده و 

از سوی ديگر ، جمهوری اسالمی . ست بمب افكن های ترآيه ، برای نيروی هوائی آن آشور داالن هوائی باز آرده ا

، روستاهای  2007ايران هم آه خود را در گير با اياالت متحده تبليغ می آند ، بخصوص از آغاز نيمه دوم سال 

. نه آمونيست است و نه سوسياليست. ك. ك. پ. آردنشين شمال عراق را از طريق زمين به توپ و خمپاره بسته است 
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جز مختصات خود مختاری و و است آه نسبت به فقر و فالآت حاآم بر آردستان معترض است ،  و اتفاقا ناسيوناليستی

  ) م  –فدراليسم آه در جهان امروز تعريف مشخص خود را دارد ، مطالبه ای ندارد 

  
او را از قدرت ساقط آردند ، اما نتوانستند ماشين سرآوبی او  1984رقبای ژنرال آلوارز ، در سال 

. حمايت از آنترا و سرآوبی مخالفان داخلی : اين آار ، دو نيت را دنبال می آرد . آنند  را خلع سالح
آه به   3 – 16برای رسيدن به هدف دوم ، ارتش هندوراس جوخه ای مخفی تشكيل داد به نام گردان 

اين گردان مخفی ، خانه های مخفی برای شكنجه . تشكيل شده بود و آموزش ديده بود  CIAوسيله 
عين همين خانه های مخفی را ( اخته بود و به آدم ربائی و آشتن آنان در اين خانه های امن می پرداخت س

آه به خانه های امن معروف بوده اند ، سازمان امنيت دوره محمد رضا شاه پهلوی در نقاط مختلف تهران و ساير 

در حاآميت . متحده و اسرائيل داده بودند  شهرهای بزرگ ايران داشت آه طرح آن را سازمان های اطالعاتی اياالت

 ، يااسالميست ها به رهبری آيت اهللا روح اهللا خمينی آه چه پيش از جنگ هشت ساله با عراق ، چه در جريان جنگ 

و  پس از آن ، به صورت های مستقيم و غير مستقيم مورد حمايت و بازی های شيطانی اياالت متحده و اسرائيل 

و الگوئی آه از خانه های امن زمان محمد رضا شاه پهلوی  با آموزش  ، حكومت اسالمیبريتانيا  و آلمان قرار گرفت 

داشت ، چندان به اين خانه های امن افزود آه در دومين دهه حاآميت اسالمی ، رئيس آل زندان های ايران رسما 

در حاآميت اسالم سياسی ، اين خانه . زندانی آم آورده اند  اعالم آرد آه در شمارش زندانيان ، شصت و چهار هزار

های امن آه به وسيله سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به وجود آمده بودند ، تبديل 

جان «در خالل اين دوران ، قدرتمند ترين چهره در هندوراس  )م  –به مراآز تعدد قدرت سرآوبگر شدند 
سفير  )م  –از نظريه پردازان و مجريان خط مقدم جريان حاآم موسوم به جمهوريخواهان جديد ( » پونته  ونگر

اياالت متحده در آن آشور بود آه مطلقا زير بار اين ادعا ها آه به زياده روی های دولت هندوراس 
  . آمك آرده است ، نرفت 

در گرفت ، مرحله  )م  –ه رهبری دانيل اورتگا عليه ساندينيست های نيكاراگوئه ب( وقتی جنگ آنترا 
دموآراسی در هندوراس غير ممكن بود و شهروندان اين آشور ، در مقابل دولتی در حال جنگ قرار 

اين جنگ ، تاثير ديگری هم داشت آه . گرفتند آه تامين و تضمين ترور را به مردم تحميل آرده بود 
ن خانواده هندوراس آه در گردباد فقر لوله شده بودند و از هزارا. تا سال های پس از آن آشكار نشد 

در . بسيای شان به لس آنجلس رفتند . از آشور گريختند  1980ارتش می ترسيدند ، در طول دهه 
در . اين شهر ، عده بسياری از نوجوانان هندوراسی ، به گروه های خشونت طلب خيابانی پيوستند 

ان را به هندوراس باز پس فرستادند آه آن جا ، به همان سرنوشتی ، بسياری از اين جوان 1990دهه 
ديری نگذشت آه اين جوانان ، با آموزشی آه در خيابان های . دچار شدند آه والدين شان شده بودند 

خشونت طلب و تهاجمی خيابانی را در آشورمادری خود  یلس آنجلس ديده بودند ، فرهنگ دسته ها
  . راه انداختند 

چرخش هولناك در زندگی ملی هندوراس ، يكی از نتايج دخالت نظامی اياالت متحده ، و مظهر اين 
در آغاز قرن بيستم ، آمريكائی ها . آن ها بود » تغيير رژيم « آثار غيرقابل تصور سياست عمليات 

به آف آوردن  یدولت نيكاراگوئه را سرنگون آردند تا دست شرآت های آشت و صدور موز را برا
هر دولتی را آه قصد داشت دايره ، اين شرآت ها ، دهه های طوالنی . زادانه پول بيشتر باز آنند آ

آه سرانجام به نظر می رسيد  1980در دهه . اقتدار و انحصار شان را محدود آند ، در هم آوبيدند 
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راسی هندوراس هندوراس آماده ايجاد زمينه های دموآراسی بود ، اياالت متحده به اين بهانه آه دموآ
اين ، درست . پروژه ضد ساندينيست را مورد تهديد قرار خواهد داد ، جلو جريان يافتن آن را گرفت 

به لس آنجلس رفتند و شيوه های زندگی جنايی را  همان زمانی بود آه هزاران آودك هندوراسی
را به سرزمين خود  آموختند و بدان عمل آردند وپس از اخراج از اياالت متحده ، همان طرز زندگی

 صديآشور فقير و فالآت باری مثل هندوراس آه متوسط در آمد سرانه ی ساالنه اش س. منتقل آردند 
به همين دليل ، به چنان . دالر بود ، آمادگی پذيرش اين آفت و طاعون فرهنگی و اجتماعی را نداشت 

  .  ورطه ی بی رحمانه و فاجعه خونينی در غلتيد آه بی سابقه بود
آسی نمی تواند بداند اگر اياالت متحده درهندوراس دخالت نمی آرد ،چه وضع و حالی در اين آشور 

اول آن آه سلطه آامل . به هر صورت ، دو عامل را نمی شود از نظر دور داشت . پيش می آمد 
ه امروزه دو ديگر آن آ. ر زندگی هندوراس ، بيش از يك قرن ادامه يافته است بقدرت اياالت متحده 

اگر هندوراس بابت اين نتيجه و شرايط . هندوراس با بختك فقر ، خشونت و عدم ثبات رو به رو است 
مورد مالمت قرار می گيرد ، آمريكائی ها نمی توانند از زير بار سهم خود شانه خالی  آننده  تهديد
  . آنند 

  
* * * * *  

  
در سال . بنيان نهاد آغاز شد ، قدرت جهانی اياالت متحده را  1898وقايع خرد آننده ای آه از سال 

. های نخستين قرن بيستم ، اياالت متحده شروع آرد به قوی آردن عضالت تازه پديد آمده اش 
االت متحده زمانی آه اي. نخستين منطقه ای آه اين فشار خرد آننده را تحمل آرد ، حوزه آارائيب بود 

، احساس آرد آه همه وقايع و جريان ها  گرفتتصميم به ايجاد آانال ميان دو اقيانوس آرام و آتالنتيك 
اليهو روت وزير جنگ اياالت متحده ، در سال .تحت سلطه خود بگيرد ، را بايد در آشورهای نزديك 

است آه آشورهای پيرامونی  پاناما ، اين  نگهت يفه اجتناب نا پذير ما برای ايجادظو« گفت  1906
  » . اين آانال را تحت نظارت خود قرار بدهيم 

يافتن هويت مدرن  ی، تازه به جست و جوی راهكارها» آشور های پيرامونی « لب ملت های اين غا
. به نظر اياالت متحده ، اين آشور ها به شدت دچار بی ثباتی و آشوب بودند . برخاسته بودند 
در اين آشورهای بدبخت ، همزمان می » نظم « ن نتيجه رسيده بودند آه با ايجاد آمريكائی ها به اي
يعنی می توانند ضمن تامين سودی سرشار برای اياالت . جه فوق العاده دست يابنديتوانند به دو نت

اعتقاد واهی . متحده ، ملت های بدوی را هم آه نياز به راهنما و مرشد داشتند ، متمدن و مدرن آنند 
بودن اياالت متحده ، آن ها را قانع آرده بود آه نفوذ آمريكائی در آشورهای » رنوشت ساز س «

  . خارجی مثبت است و اگر آسی مخالف اين نظريه باشد ، آدم بدی است 
اين قاره ، در نيك تنها آرزوی آشور ما آن است آه همه آشورهای « تئودور روزولت اعالم آرد 
ياب باشند ، مگر آن آه مناسبات و رفتار و مو نمی توانند خشنود و آا. ند بختی و آاميابی زندگی آن
  » . ، به خوبی تنظيم آنند » آشورهای ديگر « تعهدات خود را نسبت به 

  ی آه آشورهای آمريكای التين بايد با آنان  »آشوره های ديگر «  منظور رئيس جمهوری وقت از 
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آشورهائی آه عنان اختيار خود را به دست آن . متحده بود  رفتار مناسبی می داشتند ، تجارت اياالت
آشورهائی آه چنين نمی آردند ، ممالك متمرد . ها می دادند ، به نظرشان دوست و پيشرو می آمدند 

  . نظامی می شدند  یو سرآش بودند و بايد تبديل به هدف ها
نخستين دوره انفجاری توسعه ،  1913پرزيدنت تافت در سال  یتن دوره رياست جمهورفبا پايان گر

اياالت متحده ، ن زمان ايتا . طلبی آمريكائی ، به نتايج هولناك خود رسيد و ظاهرا پايان يافت 
و آوبا ، نيكاراگوئه و هندوراس را به صورت آشورهای تحت پورتوريكو و فيليپين را بلعيده بود 

رسياسی و نظامی ، می رفت تا بر آشورهای در عين حال ، با يك سلسله مانو. الحمايه در آورده بود 
و » ويك « ما استراتژيك اقيانوس آرام ؛ اهمچنين جزاير مرجانی آزاد ، . حوزه آارائيب سلطه يابد 

ی آمريكائی معروف شدند ، » ساموآ « و جزايری آه به » گوآم « را ، مثل جزيره » ميدوی « 
ياالت متحده ، به ساختن پايگاه های دريائی پرداخت در هر يك از اين نقاط ، ا. ضميه خود آرده بود 
  . ت متحده به عنوان قدرتی جهانی ، به آار آمدند الآه با آغاز ادعای ايا

اين آشورهای . تثبيت تمايل دارد و دوران جديد به يكپارچگی و اتحاد « ادعا می آرد آه  جسناتور ال
  » . آوچك قديمی شده اند و آينده ای ندارند 

ن آن آشورهای آوچك ؛ مثل خوزه سانتوس زاليا در نيكاراگوئه و ميگوئل داويال در رهبرا
برانداختن آنان ، . هندوراس، دريافته بودند آه واشينگتن استقالل آنان را عميقا خطرناك تلقی می آند 

مهر تائيد برپايان دوره ای بود آه در خالل آن آمريكای مرآزی به سمت پايه گذاری اصالحات 
آنان می خواستند وارد دوران گذار از جامعه فئودالی به جامعه سرمايه . تماعی پيش می رفت اج

آن گونه . داری شوند ، اما دخالت نظامی آمريكائی ، آن ها را از انجام اين تحول بزرگ محروم آرد 
ی تقابل با  توسعه طلبی آه به وسيله اياالت متحده نمايندگی می شد ، قدرت جديد را با معمای پيچيده

اگر می . بسياری از استعمارگران رو به رو آرد و استعمار گر نوپا را عمال برسردوراهی قرار داد 
گذاشت دموآراسی درآشورهای زير سلطه اش شكوفا شود ، آن ملت ها بنا به عاليق و سرمايه های 

در اين صورت ، نفوذ  چرا آه. خود عمل می آردند ، نه بنا به عاليق و سرمايه های اياالت متحده 
برای ايجاد همين نفوذ بود آه اياالت متحده دخالت در . آمريكائی در آشورهای آن ها آسيب می ديد 

آمريكائی ها بايد ميان ايجاد دموآراسی و اعمال قدرت بر آنان ، . آن آشورها را در اولويت قرار داد 
  . انتخاب دشواری نبود . يكی را انتخاب می آردند 

اگر اياالت متحده آينده نگری می آرد ، بايد اصالحات و حمايت از اصالح طلبان را در آوبا ، 
در اين صورت ، شرايط . پورتوريكو ، فيليپين ، نيكاراگوئه وهندوراس مورد توجه قرار می داد 

ود نتيجه اول آن ب. اجتماعی مطلوب تری در آن آشورها به وجود می آمد آه دو نتيجه مشخص داشت 
يستند و در فقر جان دادند ، ارتقاء می زآه شرايط زندگی بسياری از انسان ها را آه در فقدان آن 

نتيجه دوم آن بود آه از تنش ها و درگيری های اجتماعی آه هرازگاهی به صورت انفجاری . بخشيد 
ا حدود بسيار در می آمدند و اياالت متحده را به دور تازه ای از دخالت نظامی سوق می دادند ، ت

  . موثری می آاست 
  

ملی گرايان ، به تناوب عليه دولت هائی آه آنان را دست نشانده وعروسك قدرت های خارجی می 
شورشی ، از های در قرن بيستم ، بسياری از اين ناسيوناليست . د ، دست به شورش می زدند ندانست
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با . ر مورد دموآراسی الهام می گرفتند تاريخ آمريكائی ، اصول آمريكائی و موعظه های آمريكائی د
به حاآميت سياسی و سياست های خارجی اياالت متحده اعتراض داشتند و بر آن بودند ، اين حال اما 

. تا تسلط قدرت آنان بر آشورهای خود را آاهش دهند ، يا بكلی اين سلطه را از ميان بردارند 
نمی تافتند و سعی می آردند پی در پی آن را در  رهبران آمريكائی ، اعتراض و مقاومت آنان را بر

  .هم بكوبند
راهی را آه اياالت متحده در پيش گرفته بود ، به قدرت و ثروت بی آرانی ره برد ، اما رفته رفته 

بسياری از شهروندان اين آشورها ، در . فضای سياسی را در آشورهای ضربه خورده مسموم آرد 
آنانند ،  فبه آن حد مخالها آه وقتی آمريكائی  دده ، به اين نتيجه رسيدنخالل دهه ها سلطه اياالت متح

اين نتيجه ، آنان . جنبش های دموآراتيك اپوزيسيون ، هيج اقبالی برای دست يافتن به پيروزی ندارند 
آوبا لغو نشده بود ،  1952اگر انتخابات سال . را به سمت انتخاب روش های راديكال تری سوق داد 

مبارزات شان را با استفاده از و اگر آانديداهای جوانی مثل فيدل آاسترو اين فرصت را می يافتند تا 
پيش ببرند ، و از نهادهای دموآراتيك برای مدرن  یابزارهای مدنی و به صورت اجتماعی و عموم

اگر اياالت متحده ازديكتاتورهای . آردن آوبا استفاده آنند ، رژيم آمونيستی درآوبا ظهور نمی آرد 
ه در دهه هشتاد مجبور به روياروئی با نيكاراگوئه حمايت نمی آرد ، آارش به جائی نمی آشيد آ

  . جنبش ساندينيست شود 
  

. ، سلسله ای از بحران های اقتصادی ، اغلب نقاط جهان را آزار می داد  1898يك ربع قرن پيش از 
و اوائل دهه  1880و اواسط دهه  1870در جريان گذار از وحشت های اقتصادی ميانه ی دهه ی 

رهبران سياسی اياالت متحده ، دست . جهانی مصون نماند  آن بحران ، اياالت متحده هم از  1890
آن . اندازی ها و توسعه طلبی های خارجی را ، راه برون رفت از دور مخرب بحران اقتصادی يافتند 

رهبران ، براين عقيده بودند آه دست اندازی و توسعه طلبی ، پاسخی فوری به آن بحران درد و مبدا 
. آه در جريان و نتايج آن ، شرايط اياالت متحده در پايان قرن نوزدهم تغيير آرد  تاريخی خواهد بود

نخستين مبدا تاريخی به عنوان راه برون رفت از بحران اقتصادی ، بستن مرزها و افزايش عظيم 
را پيشه » سياست درهای باز « روسای پی در پی جمهوری ، . توليد آشاورزی و آارخانه ای بود 

وجيه آن روسای جمهوری ، اين بود آه با اين سياست ، می توانند همه ملت ها را پيرامون ت. آردند 
از » درهای باز« البته بهتر است در اين مورد به جای سياست . نظام تجارت جهانی گرد آورند 

استفاده آنيم ، چون در واقع سياستی بود آه ملت های ديگر را ، چه می » توسعه درها « سياست 
تند ، يا نمی خواستند ، مجبور به خريدن محصوالت آمريكائی ، تقديم منابع طبيعی آشورهای خواس

  . گران آمريكائی می آرد ادخارجی به اياالت متحده واعطای اميتاز های ويژه به سو
رهبران آمريكائی به اين دليل برای اين سياست غوغا راه انداختند آه می گفتند آشورشان برای برون 

بحران اقتصادی ، بايد راهی برای توليد اضافه پيدا می آرد تا مساله عرضه مازاد برتقاضا  رفت از
در حالی آه . راه حل عرضه بيش از تقاضا اما ، به شدت فريبنده و گمراه آننده بود . را حل آند 

وميت شديد از مردم در فقر و محر  یآمريكائی های ثروتمند آه و ناله راه انداخته بودند ، توده عظيم
می توانستند برای رفع فقر ميليون ها تن از مردم ها از اضافه توليد مزارع و آارخانه . می زيستند 

اما انجام اين عمل ، شكلی از تقسيم ثروت را می طلبيد آه با منافع آمريكائی های   استفاده آنند ،
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توليد ميان مردم فقير آشور بنا براين ، به جای تقسيم اضافه . قدرتمند در تضاد قرار می گرفت 
  . خودشان ، به خارج از مرزهای خود چشم طمع دوختند 

. ، اياالت متحده بسياری از مسائل اجتماعی خود را نيز صادر آرد » در باز « با استقبال از سياست 
قتصاد پديد آمدن بازارهائی در بيرون از مرزهای اياالت متحده ، برای آمريكائی ايجاد آار آرد ، اما ا

آشورهای فقير را چنان از شكل طبيعی خود خارج آرد آه به صورت عميق و گسترده ای به فقر 
انحصار وسيع شكر و ميوه را در منطقه اقيانوس آرام ، وقتی  شرآت های آمريكائی . آنان دامن زد 

ادار آمريكای مرآزی و حوزه آارائيب در اختيار خود گرفتند ، آشاورزان آوچك بی شماری را و
از اين آشاورزان آه زمين هاشان را از دست داده   یبسيار. آردند آه زمين ها شان را ترك آنند 

بودند، تبديل به آارگران قرار دادی شرآت های آمريكائی شدند آه فقط وقتی به وجودشان نياز داشتند 
همزمان ، شرآت های . پس طبيعی بود آه نفرت آنان از اياالت متحده افزايش يابد . آار می آردند 

سيل آاالهای خود را به آن آشورها سرازير آردند آه اين عمل جلو رشد صنايع بومی را ، آمريكائی 
  . می گرفت 

، چنان چون موجی سراسرآشور و جهان را در » تغيير رژيم « تاثيرات نخستين عمليات آمريكائی 
در خود اياالت متحده ، توانستند ملتی را آه هنوز از آثار و ميراث جنگ داخلی رها نشده . نورديد 

ی برا. بود ، با قدرت مطبوعات احساساتی و پرشور ، حول محور قدرت ملی به وحدت برسانند 
رها و مقاله های سيفرسيدن به اين هدف ، اين مطبوعات احساساتی شروع آردند به نوشتن ت

. پرحرارت تا بسياری از آمريكائی را قانع آنند آه تقدير و سرنوشت آشورشان رهبری جهان است 
اين مطبوعات . در راس اين نويسندگان و مفسران شورانگيز قرار داشت » ويليام راندولف هرتس « 
حساساتی ، نتيجه می گرفتند آه فقط تبعيت از اين تقدير است آه امنيت جامعه و آشورشان را ا

آنان ، سعی می آردند برای به آرسی نشاندن شور و حراتی آه راه انداخته بودند ، . تضمين می آند 
اثبات بی آن ، بنابررا عمال بدزدند و آن را متوجه معيار پراهميتی آنند آه ها در واقع توجه آمريكائی 

گناهی و مظلوم واقع شدن آمريكائی می توانست آمريكائی ها را به بازانديشی در مورد جای طلبی 
به عكس ، آمريكائی ها اين واقعيت را پذيرفتند آه . های جهانی اياالت متحده وادارد ، اما موفق نشد 

ها ، مرتكب شرارت شده اند تا  سربازان شان حتما برای به اطاعت در آوردن و مقهور آردن فيليپينی
تظاهرات وسيع و پر سر و صدائی در رابطه با اعمال . به هر صورت در جنگ پيروز شوند 

آمرنگ تر اعتراض ها آمرنگ و   جنايتكارانه ارتش اياالت متحده در فيليپين برپا شد ، اما سرانجام ،
يد به سوء رفتارپاسخ مناسب می اين اعتراض ها ، در صداهائی آه اصرار می ورزيدند با. شدند 

  . دادند ، واال ميهن پرستی آمريكائی زير سئوال می رفت ، غرق شدند 
را چنين  یها و تجاوز های نظام» تغيير رژيم « روسای جمهوری اياالت متحده ، نخستين عمليات 

قع همه اين توجيه می آردند آه می خواهند مردم سرآوب شده وزير فشار را آزاد آنند ، اما در وا
هاوائی و فيليپين را به اين دليل ضميمه قلمرو خود ،  اياالت متحده . دخالت ها دليل اقتصادی داشتند 

با آسيای شرقی بسازد ، پورتوريكو را به برای تجارت  یآرد تا سكوی پرتاب و پل ارتباطی مستحكم
پايگاه تامين آند و آن جا اين دليل از طريق تجاوز نظامی مال خود آرد تا مسير تجاری خود را 

دريائی بسازد ، و روسای جمهوری نيكاراگوئه و هندوراس را برانداخت به اين دليل آه اجازه نمی 
در هيچ يك از اين . دادند آمپانی های آمريكائی با دست باز در آشورشان به چپاول ادامه دهند 
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داشت ، و نه آمادگی مقابله با خشم  آشورها ، واشينگتن نه آمادگی برخورد با واآنش حكام بومی را
   . و اصال تصور چنين واآنش هائی را هم در محاسبات خود نگنجانده بود . ناسيوناليست ها را 

چرا آمريكائی ها از سياستی حمايت می آردند آه حاصل آن درد و رنج برای مردم سرزمين های 
لت ، چنان درهم تنيده شده بودند آه ديگر بود ؟ دو علت برای اين سياست وجود داشت و اين دو ع

دليل اساسی اين بوده است آه آمريكائی ها فكر می آرده اند . دليل واحدی را به وجود می آوردند 
اين . سلطه برنقاطی بسيار دور ، امری حياتی است آه باعث آاميابی مادی اياالت متحده می شود 

اين باور قوت ، در ذهن اغلب آمريكائی ها    :ورق توجيه ديگری پيچيده شده بود  توجيه ، در زر
بر مبنای اين باور بوده آه . گرفته بود آه آشورشان جز به نيك بختی و بهتر شدن جهان نمی انديشد 

، تحمل شده  آشور مخرب ترين عمليات اياالت متحده در آشورهای خارجی با هدف اعمال اقتدار اين
اری آمريكائی ، به عقيده ناب استثنائی بودن و يكتا بودن تج وبعدی رهبران سياسی  اینسل ه. است 

هر گاه آه اياالت متحده به داليل خودخواهانه و بی شرمانه به . اياالت متحده ، ايمان آوردند 
آشورهای خارجی تجاوز آرده است ، متجاوزان آمريكائی همواره اصرار ورزيده اند آه در پايان 

، بلكه به نفع مردمی هم آه به نه تنها به سود اياالت متحده  تهاجم ، اعمال جنايتكارانه شان
  . است  آار در آمده ازر جهان الت دايجاد صلح و عد ، بوده و نتيجه اش آرده اندآشورهاشان تجاوز 

، دو واقعيت ديگر هم بودند سازنده اش  1913و  1893از تاريخی آه آمريكائی ها ميان سال های 
يكی از اين واقعيت ها ، نقش قطعی روسای جمهوری اياالت . ديد آمد پسياسی ی در زندگی جغرافيا

در اين سناريو ها ، هيچ محدوده ای وجود نداشته است آه . متحده در شكل دادن وقايع جهان است 
ضد » ر آليولند وگرو« اگر . ، چه اتفاقی خواهد افتاد » چنين نشد « بگويد اگر اين نقشه نگرفت و 

آرا را  آه البته اآثريت( نمی باخت » بنجامين هريسون « را به انتخابات  1888 امپرياليست در سال
اياالت متحده هرگز انقالب عليه حكومت پادشاهی در )  به دست آورد ، اما در بازی الكترال باخت ،

رئيس  1898ويليام مك آينكی در سال  زا راگر آسی غي. هاوائی را مورد حمايت قرار نمی داد 
گذارد آوبا و فيليپين پس از جنگ اسپانيائی ها ه بياالت متحده می بود ، تصميم می گرفت آجمهوری ا

را نمی برد و  1908اگر ويليام هوارد تافت انتخابات . و آمريكائی ها ، به راه استقالل خود بروند 
د ، فيالندر ناآس وآيل شرآت های تجارتی را به سمت وزير امور خارجه اياالت متحده نمی گمار

اصرارنمی ورزيد آه دولت زاليا را در نيكاراگوئه براندازد و به همراه آن تجاوز ، اميد به  واشينگتن
تا زمانی آه روسای جمهوری اياالت متحده می . تجدد خواهی را در آمريكای مرآزی از بين ببرد 

هی آمريكائی ها از ، تعجبی ندارد آه گا تصميم بگيرندتوانند چنين در مورد سرنوشت ملت های ديگر 
  .آمريكا شرآت آرده اند ، پشيمان شوند  اين آه در انتخابات

ت متحده به عقايد الفقدان آامل توجه ايا،  عامل دومی آه بر تاريخ اين دوره سايه می افكندعلت و 
رهبران آمريكائی به خوبی می دانستند . مردمی بوده آه آشورهاشان را به اشغال خود در آورده است 

با الحاق آشورشان به اياالت متحده مخالف اند ، اما هيچ وقعی به اين خواسته  یمردم هاوائآه 
كو در مذاآرات پاريس آه به جنگ هيچ نماينده ای از آوبا ، فيليپين ، يا پورتوري. عمومی نگذاشتند 

در . اسپانيا و آمريكا پايان می داد و سرنوشت آشورهاشان را رقم می زد ، حضور نداشت 
نيكاراگوئه و هندوراس ، حتی ديپلمات های آمريكائی در پيام هائی آه برای واشينگتن فرستادند ، 

القه مردم است تا تحميل رژيمی تاآيد ورزيدند آه پروژه اصالحات ليبرال ، خيلی بيشتر مورد ع
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نظريه ی گوش دادن قدرت فاتح به عقيده مردم در . خودآامه و مطلق گرا از طرف اياالت متحده 
آمريكائی ها . آشورهای تحت سلطه ، به زعم بسياری از معماران سياسی اياالت متحده پوچ می آمد 

مجسم می آردند آه روزنامه ها در  دم آمريكای التين و آسيا در ذهن خودرهمان تصويری را از م
موما رنگين پوست و در به در و بچه های ژنده و گدا ، ع:     ها برای آن ها می آشيدند يكاتورآار
مانده و عقب مانده آه فكر شان در مورد آن چه می تواند به نفع شان باشد ، از پاره سنگ فراتر در

  . ودنمی ر
   

د و ضرباتی مبه وسيله اياالت متحده به وجود آ 1898از سال اگر چه در مورد تغييرات اساسی آه 
عمار گران اسپانيائی به اين آشورها وارد آمده است بسيار نوشته اند ، تآه به بهانه بيرون راندن اس

اين شكست بزرگ ، ساليان .  رداخته اندپآمتر به تاثير هائی آه اين دوره برخود اسپانيا گذاشته است 
اين فاجعه ، در واقع پايان يك امپراتوری بود . می شد  هقط فاجعه ای بزرگ خوانددراز در اسپانيا ف

فرو ريختن آن امپراتوری ، به . آه چهارصد سال در تاريخ جهان نقش قطعی و تعيين آننده داشت 
با اين حال ، در چنين . صورت اجتناب ناپذيری به دوره متهم آردن خويش و ترديد به خويش ره برد 

معروف  98بود آه شاعران ، داستان نويسان و فيلسوفانی در اسپانيا پديد آمدند آه به نسل  دورانی
. بود آه احتماال مهمترين جنبش روشنفكری را در تاريخ اسپانيا پديد آورد  98نسل معروف به . شدند 

خوزه « و   » اونامونو. وئل دگمي« ، » نيكالن ه ارامون دل وال«  داين چهره ها آه از آن جمله بودن
، با فروپاشی امپراتوری اسپانيا ، تولد دوباره فرهنگی و معنوی اسپانيا را اعالم »  اورتگا يه گاست 

باور آنان مبنی بر آن آه هر ملتی می تواند به جای اقدام به سلطه گرائی و امپراتوری ، در . آردند 
شكل مادی به  1930ر سال های ن خود به عظمت برسد ، ستون های جمهوری اسپانيا را آه درود

اسپانيای مقتدر را در پايان قرن بيستم پديد ، پايه ريزی آرد و از آن مهم تر اين آه  خود گرفت ، 
در تجديد حيات اسپانيا ، بعضی ها به الگوئی اشاره می آنند آه نه تنها در بستر آن ملتی می . آورد 

ميان شعله های آن در آيد و در جهانی آه  زد ، بلكه اتواند پس از دوران امپراتوری همچنان باقی بمان
  . تبديل به نيروئی در جهت تحكيم ثبات باشد ، زمانی بر آن سلطه داشت 
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