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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 
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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

   


