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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 
  
  
  
  
  
  


