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فصل نهم
بوی گورستان
یكی از افسران سی آی ا به نام « ایب »  ،از نخستین كسانی بود كه پس از وارد شدن نام « آتلی
فیلیپس » در فهرست ستاد « النگلی » ی ویرجینیا  ،در پائیز سال  ۱۹۷٠با او مالقات كرد .فیلیپس
كه از ماموران كاركشته ی عملیات پنهانی بود  ،در ستاد النگلی انتخاب شده بود تا در كارزار علیه
سالوادورآلنده رئیس جمهوری منتخب شیلی  ،موتور سی آی ا را به حركت در آورد  .برای پاشیدن
تخم نفاق و ایجاد بحران ظرؾ چند هفته  ،و به این امید كه انقالب یا كودتای نظامی واقع شود  ،خود
ایب نام او را در نقشه منظور كرده بود  .فیلیپس كه درشیلی سردبیر یكی از روزنامه ها بود و كشور
را خوب می شناخت  ،گفت نسبت به عاقالنه بودن كوشش برای جلوگیری از به قدرت رسیدن آلنده ،
تردید دارد  .ضمنا  ،فكر نمی كند كه انجام چنین طرحی عملی باشد  .و با كمال تعجب دید كه ایب با
نظر او موافق است .
فیلیپس گفت « من نمی فهمم چرا باید دست به چنین كاری بزنیم  ،تازه در حالی كه خودمان هم
می دانیم كارساز نخواهد بود ؟ »
ایب در پاسخ دادن تعلل كرد  ،و فقط گفت « فهم ؟ » بعد عینك دو دیدش را از چشم برداشت  ،با
دستمال تمیزش كرد  ،كمی به فكرفرو رفت و گفت  « :چندی پیش  ،با « دیك هلمز» از مالقاتی در
شهر برمی گشتیم  .در بازگشت  ،تقریبا نیم ساعت پشت راه بندان ماندیم  .فرصتی بود تا در باره
ماموریت تازه ای كه به من داده بود حرؾ بزنیم  .در پایان گفت و گو  ،به هلمز گفتم من نمی فهمم .
می دانی هلمز چه جوابی به من داد ؟ نگاهی به من كرد و گفت  :ایب  ،من آموخته ام كه فقط یك چیز
را بفهمم  .من باید یاد می گرفتم كه رئیس جمهوری را بفهمم  .بنابراین  ،تا زمانی كه بفهمی رئیس
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جمهوری چه دستوری داده است  ،فكر می كنم ضرورتی نداشته باشد چیز دیگری را بفهمی ».
كودتا در ایران  ،گواتماال  ،ویتنام جنوبی و شیلی  ،جملگی « اقدامی بودند كه دستورشان را
رئیس جمهوری صادر كرده بود  » .هیچ یك از این عملیات پنهانی  ،مبتنی بر مشورت و تصمیم
جمعی صورت نپذیرفتند  .رئیس جمهوری  ،وزرای كابینه  ،مشاوران شورای امنیت ملی  ،و مدیران
سی آی ا  ،این عملیات را تصویب كرده بودند  .مجوز موافقت آن ها را هم قانون  ۱۹۴۷كه بر اساس
آن سازمان اطالعات مركزی ایاالت متحده (  ) CIAتشكیل شده بود  ،به آنان می داد  .بنا به این
قانون  ،چنین اقداماتی « وظایؾ مرتبط با اطالعاتی كه شورای امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می
داد » .تلقی می شدند  .بنابراین  ،نه قاچاقی بود  ،نه نیازی به مشورت عمومی  ،اطالع ملی و تصمیم
جمعی داشت  .اولین چیزی كه وجه مشترك این كودتا ها بود  ،آن بود كه رهبران آمریكائی  ،عملیات
را آگاهانه  ،با كمال میل  ،به صورت عمدی  ،و مطابق با قوانین ایاالت متحده به پیش بردند .
سناتور « بری گولد واتر » نماینده آریزونا  ،پس از آن كه كوس رسوائی سی آی ا را به خاطر
انجام این كودتا ها در كوی و برزن زدند  ،گفت « انگشت اشاره را باید به سمت رئیس جمهوری
دراز كرد  ،نه گروه های اطالعاتی » .
دومین وجه مشترك  ،درهرچهار كودتا  ،این است كه ایاالت متحده در سقوط رژیم ها نقش
قطعی داشته است  .نقش ایاالت متحده فقط در این حد محدود نمی شده است كه شورشیان را ترؼیب
كند  ،یا به آنان توصیه های ضمنی و مفهومی بكند  .ماموران آمریكائی مستقیما در درگیری ها دست
داشتند  ،و پول فراوانی ریختند تا دولت های ایران  ،گواتماال  ،ویتنام جنوبی و شیلی را سرنگون
كنند  .اگر واشینگتن آن گونه عمل نمی كرد كه كرد  ،مسلما هیچ یك از آن دولت ها  ،با روش
مشابه  ،و در زمانی كه سازماندهی شده بود  ،سقوط نمی كردند .
جز در مورد ویتنام جنوبی كه قابل بحث است  ،كودتا های آمریكائی علیه دولت هائی ( ایران ،
گواتماال و شیلی ) صورت گرفت كه در انتخاباتی دموكراتیك به كسب قدرت سیاسی نائل شده بودند ،
و براندازی هر یك از این دولت ها  ،نتیجه اش استقرار دیكتاتوری سركوبگر بود  ( .در مورد ایران كه
عملیات آژاكس علیه دولت ملی دكتر محمد مصدق و بازگرداندن محمد رضا پهلوی به تاج و تخت باعث سركوبی
احزاب و سازمان ها و جنبش های اجتماعی و كارگری و تعمیق هولناك اختناق شد  ،به فصل چهارم كتاب بازی
شیطان رابرت دریفوس با ترجمه ی صاحب همین قلم مراجعه كنید  .پس از موفقیت عملیات آژاكس و بازگشت شاه
آمریكائی  ،قلع و قمع فوری آزادیخواهان و به صالبه كشیدن آزادی اندیشه  ،بیان و قلم آؼاز شد  .تعداد دستگیری ها
از شمار بیرون رفت  .فرمانداری نظامی به ریاست تیمسار بختیار  ،در سراسر ایران تسمه از گرده مردم كشید تا راه
را برای تاسیس سازمان امنیت هموار كند  .با شكل گیری و سربازگیری سازمان امنیت  ،شهرها و شهرك ها و
روستاها كه سهل است  ،حتی حریم خانواده ها و خانه ها نیز در امان نماندند  .با ایجاد وزارت اطالعات و نهاد
مطبوعات سازمان امنیت  ،مطبوعات ایران از هر دو سو مهار می شدند  .سردبیران و دبیران سرویس های
مطبوعاتی و روزنامه نگاران و روشنفكران و سیاسی های بسیاری خریده شدند  .و كار به جائی رسید كه رسما گارد
دانشگاه تشكیل شد  ،در هر وزارت خانه ای مدیریت كل حفاظت كه بازوی سازمان امنیت بود به وجود آمد  ،در هر
كارخانه و كارگاهی نیز دایره های مستقیم و ؼیر مستقیمی از این دست شكل گرفتند و سازمان امنیت در هر منطقه
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وحتی محله ای  ،خانه های مخفی برپا كرد و بازجوئی و شكنجه آزادیخواهان  ،از حد گذشت و هر نویسنده و روزنامه
نگار و خبرنگاری  ،باید برای آن چه می نوشت  ،احضار و مواخذه می شد  ،یا زیر شكنجه های جسمی و روانی و
تهدید های شكننده قرار می گرفت  .نمونه های خسرو گلسرخی  ،كرامت دانشیان  ،سعید سلطانپور  ،ناصر رحمانی
نژاد  ،ؼالمحسین ساعدی  ،عباس سماكار  ،نسیم خاكسار  ،فیروزگوران  ،بهروز دهقانی  ،مجتبی راجی  ،صمد
بهرنگی  ،حسن حسام  ،رحمان هاتفی  ،محسن یلفانی و بسیاری دیگر از اهل قلم  ،برای بیان و واقعیت تهاجم به
روشنفكران مخالؾ دیكتاتور  ،از آن جمله اند كه یا شكنجه و اعدام شدند  ،یا مدام مورد تهدید و آزار و اذیت قرار
گرفتند  .به مرور  ،حتی داشتن و خواندن كتاب هائی مثل « مادر » ماكسیم گورگی و« پاشنه آهنین » و «خرمگس»
و نمونه های دیگری از این دست  ،حاال سوای خواندن و داشتن ادبیات ماركسیستی  ،جرم محسوب می شدند و
وزارت اطالعات  ،بخصوص در زمان وزارت داریوش همایون  ،نه تنها واحدی برای تولید مقاله و تقسیم آن میان
مطبوعات علم كرد  ،بلكه نویسندگان را  ،درست مثل سازمان امنیت  ،مورد تهدید مداوم و توبیخ ! قرار می داد  .در
تكامل همین دوره بود كه به دستور مستقیم محمد رضا شاه پهلوی  ،وزارت اطالعات فهرستی تهیه كرد كه بنا به آن ،
سه و دو روزنامه نگار شاؼل رسما ممنوع القلم ! شدند  .صاحب این قلم  ،خود در همه ی این مراحل مشمول عنایات !
ابزارهای شاه آمریكائی واقع شد  .به همین دلیل است كه حاكمیت اسالمیست های ساخت بریتانیا و ایاالت متحده را كه
می توانند مثل حاكمیت پهلوی استفاده ی یك بار مصرؾ داشته باشند  ،باید تكامل سلسله مضمحل پهلوی قلمداد كرد كه
با تكیه برایدئولوژی منحط خود  ،می توانست حادتر ،ضد دموكراتیك تر و ضد كمونیست تر عمل كند – م )

براندازی بخصوص سه دولت ایران  ،گواتماال و شیلی در مرحله ی عملیات پنهانی سیاست
خارجی ایاالت متحده  ،می توانست عجالتا برای ایاالت متحده پیروزی قلمداد شود  ،كه هریك  ،در
زمان خود  ،موفقیتی درخشان ارزیابی شدند  .اگر چه در ورای ارزیابی های معماران سیاسی ایاالت
متحده ،نمی توان آن عملیات را موفقیت و كامیاب نامید  .بخشی از دالیل این ادعا  ،آن است كه
آمریكائی ها پس از پیروزی در عملیات پنهانی خود  ،ثابت كردند كه نمی توانند  ،یا نمی خواهند
رژیم هائی را كه به قدرت رسانده اند  ،مهار كنند و به آنان ثباتی بدهند  .ایاالت متحده  ،وقتی بسیار ،
نیروئی فراوان و پولی كالن صرؾ كرد تا نقشه های براندازی دولت های منتخب مردم را به اجرا
در آورد  ،اما بهائی به این نداد كه اطمینان یابد رژیم های جایگزین دموكراتیك اند و به مطالبات و
نیازهای مردم پاسخ بدهند  .هر نتیجه و صفتی براین عملیات مترتب است  ،جز پیروزی دموكراسی .
عملیات پنهانی  ،منجر به سقوط رهبرانی شد كه به كمال مطلوب آمریكائی ها – و نه دولت ایاالت
متحده و معماران سیاسی آن – نزدیك بودند  ،و دولت ها و رژیم هائی را براریكه ی قدرت سیاسی
نشاند كه درست در نقطه ی مقابل ارزش های مورد عالقه مردم آمریكا قرار داشتند  .دلیل مساله هم
بی پرده و رك و راست بود  .اگر مردم كشورهائی مثل ایران  ،گواتماال  ،ویتنام جنوبی و شیلی  ،از
حق آزادی بیان برخوردار می بودند  ،بسیاری شان به نقد ایاالت متحده و حمایت از آن گونه جنبش
های سیاسی می پرداختند كه منافع و مصالح ملی شان را  ،مقدم بر منافع و مصالح قدرت های
خارجی قرار می داد  .وقتی این صداهای اعتراضی به زور خاموش می شدند  ،دولتمردان آمریكائی
باور می كردند كه احساسات ضد آمریكائی محو شده اند  .واقعیت و نتیجه كار اما  ،صد و هشتاد
درجه با درك و دریافت معماران سیاسی دولت های ایاالت متحده تفاوت داشت  .احساسات ضد
آمریكائی به وخامت بیشتری گرائیدند و به سرعت شدیدتر شدند .
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پس از كودتا در گواتماال  ،جان پیوریفوی سفیر ایاالت متحده در برابر كمیته كنگره در واشینگتن
حضور یافت  .پیوریفوی به اختصار به اعضای كمیته توضیح داد كه چرا ایاالت متحده عزم خود را
جزم كرد تا علیه رژیم های ناسیونالیست در كشورهای درحال توسعه بایستد  .سفیر ایاالت متحده در
گواتماال گفت  « :كمونیسم را در سراسر جهان كرملین سمت و سو می دهد  .هر كسی كه جز این
فكر كند  ،نمی داند چه می گوید » .
این یقین و اطمینان به آن  ،در تمام دوران جنگ سرد بر واشینگتن حاكم بود  .روسای جمهوری و
سایر معماران سیاسی  ،تردیدی نداشتند كه شوروی ها محمد مصدق  ،یاكوب آربنز و سالوادور آلنده
را زیر نفوذ خود در آورده اند  .این نظریه  ،نا درست از كار در آمد  .این سه رهبر  ،نگاه های
مختلفی به ماركسیسم داشتند – مصدق نظر خوشی نسبت به آن نداشت ( اما دست كم به اعتبار فصل پنجم
همین كتاب و فصل چهارم كتاب بازی شیطان به سوسیالیسم گرایش داشت – م )  ،آربنز تمایلی به آن داشت  ،و
سالوادور آلنده قبولش داشت  ، -ولی هرسه  ،در درجه اول ناسیونالیست بودند  .به خالؾ تصور
دولتمردان آمریكائی  ،انگیزه ی اصلی هر سه رهبر  ،آرزوی حاكمیت برمنابع طبیعی كشورشان بود،
نه خدمت به كمونیسم جهانی  .چرا ایاالت متحده چنین قضاوت نادرستی در مورد آنان كرد ؟
تجربه های نیمه ی اول قرن بیستم  ،عمیقا در شكل دادن نسل هائی از رهبران آمریكائی اثر گذاشت .
بلشویسم در روسیه پیروز شده بود  ،و نازی ها می خواستند جهان را فتح كنند  .وقتی نازی ها
شكست خوردند  ،اتحاد شوروی شروع كرد به اعمال سلطه بر اروپای شرقی  .در ذهن بسیاری از
آمریكائی ها  ،این تصور به وجود آمده بود كه كمونیسم شوروی  ،همان نقشی را ایفا می كند كه
نازیسم  .یعنی كه از موضع ایدئولوژی فناتیكی  ،راه افتاده است تا برجهان چیره شود .
در عین حال  ،هنوز تصور حاكم بر ذهن ؼربی ها  ،سیاست فاجعه بار سكوت و مماشات قدرت های
اروپائی در دهه ی  ۱۹۳٠بود كه نگذاشت براساس آن جلو رشد و توسعه نازی ها را بگیرند  .به
نظر آنان  ،این سكوت و پرهیز در بر خورد جدی با گسترش نازیسم  ،به دشمن حیله گر امكان داد تا
خود را برای جنگی تهاجمی آماده كند ( تصور حاكم برذهن ؼربی ها  ،كه نقطه ی اتكای آن جبهه گیری و
تبلیؽات سرمایه داری علیه كمونیسم است  ،فراموش می كند كه در دهه ی

 ، ۱۹۳٠نیروهای مختلؾ اسپانیا ؛ از

گرایش های مختلؾ  ،صدای پای فاشیسم را كه راه را برای هیتلر هموار كرد  ،شنیدند و دست به مقاومتی قهرمانانه
علیه آن زدند كه كارش به جنگی خونین كشید  .اتحاد جماهیر شوروی  ،فرانسه و معماران سیاسی خود ایاالت متحده ،
كمكی به نیروهای مقاومت نكردند  ،یا مطلقا كمك موثری نكردند  ،اما به عكس  ،آلمان اسلحه و مهمات كافی در
اختیار فاشیست ها قرار داد  .این همان جنگ معروؾ اسپانیاست كه برای بستن راه رشد و تهاجم نازیسم در گرفت و
سی و دو نویسنده بزرگ جهان  ،از جمله آندره مالرو  ،جان دوس پاسوس  ،ارنست همینگوی و  ...عمال در آن نبردها
شركت كردند  .آندره مالرو كه اسكادران هوائی نیروهای مقاومت علیه فاشیست ها را با حداقل امكانات در اسپانیا راه
انداخت و حتی خود او در نبردها پرواز می كرد  ،در رومان درخشان « امید »  ،حكایت نبردهای حماسی و چند و

چون ائتالؾ عملی ضد فاشیسم در اسپانیا را با قلمی تكاند دهنده روشن می كند – م ) این اشتباه  ،به آمریكائی
های نسل پس از جنگ دوم جهانی آموخت كه با بعضی دشمنان  ،باید بی رحمانه برخورد كرد  .این
مورد  ،در رابطه با نازی ها  ،مسلما واكنشی بدیهی و واقعی بود  .حتی می توانست در مورد
كمونیسم بین المللی هم واقعی باشد  .خطای بزرگ آمریكائی ها  ،فقط در درشت نمائی تهدید شوروی
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نبود  ،بلكه در آن بود كه مبارزات رهائی بخش و ملی را بخشی از كمونیسم بین المللی ارزیابی می
كردند .
ادوارد كوری سفیر ایاالت متحده در شیلی كه در جوانی روزنامه نگاری بود كه مطالب مربوط به
سلطه ی شوروی براروپای شرقی را قلمی می كرد  ،در زمانی كه سالوادور آلنده به كسب قدرت
سیاسی نائل می شد  ،در گزارشی نوشت « شیلی بوی گورستان می دهد و رایحه ی دموكراسی  ،در
حال فساد و تجزیه شدن است  .بوی تعفن چكسلواكی در سال  ۱۹۴۸به مشام من می رسد كه امروز ،
از آن روزها تهوع آورتر است » .
رهبران آمریكائی قانع شده بودند كه شوروی نقشه ریخته همان گونه كه براروپای شرقی مسلط
شده است  ،آسیا و امریكای التین راهم زیر سلطه ی خود در آورد  .این تصور ؼلط بود .به خاطر
آسیب ها  ،خسارت و لطمه هائی كه شوروی در جنگ جهانی دوم تحمل كرده بود  ،دالیل استراتژیكی
داشت كه مرزهای مورد نزاع اروپای شرقی را حفظ كند  .عالقه ای از این گونه  ،برای سلطه
برنقاط دورتر وجود نداشت  .هیچ گونه سند تاریخی به دست داده نشده است كه ادعای آمریكائی در
مورد نقشه ی شوروی برای تؽییر رژیم  ،یا اشؽال ایران در دهه ی  ، ۱۹۵٠در آن به اثبات رسیده
باشد  .شوروی ها نمی خواستند دولت یاكوب آربنز در گواتماال را زیر نفوذ خود در آورند  ،یا حتی
توجهی به آن از خود نشان دهند  .رژیم ویتنام شمالی و جبهه آزادیبخش آن  ،عروسك های شوروی
نبودند  .در شیلی  ،خیلی پیش از آن كه آلنده متمایل به تند روی شود  ،شوروی ها و چینی ها مدام به
او توصیه می كردند تا جانب اعتدال را نگه دارد .
حتی اگر رهبران آمریكائی به خاطر دخالت در امور كشورهائی كه تا این حد نسبت به آن ها بی
اطالع بودند  ،بخشوده شوند  ،هیچ دلیل محكمه پسندی ندارند كه ازگوش دادن به ماموران اطالعاتی
خودشان طفره رفته اند  .روسای ایستگاه های سی آی ا در تهران  ،گواتماال سیتی  ،سایگون و
سانتیاگو  ،رك و راست به آنان هشدار دادند كه دست زدن به كودتا در این كشورها  ،سیاست ؼلطی
است  .مقام های واشینگتن  ،كك شان هم از این هشدارها نگزید  .همه این مقام ها  ،یا گزارش
ماموران اطالعاتی خود را رد كردند  ،یا توجهی به آن ها از خود نشان ندادند  .علت آن هم تناقض
این گزارش ها با عقاید ؼریزی آنان بود .
به طور سنتی  ،آمریكائی هائی كه سیاست خارجی را تعیین می كردند  ،اروپا زده بودند .
بیشترین میزان درك آنان از جهان  ،ریشه در آگاهی شان از تاریخ و سنت دیپلماتیك اروپا داشت .
اروپائی ها به طبیعت متحدان  ،رقابت های قدرت بزرگ  ،و جنگ های فاتح چنگ انداخته بودند .
تمایل آتشین مردم كشورهای فقیر در جهت مالكیت بر منابع طبیعی شان  ،هرگز مساله اروپا نبود .
پدیده ای این چنین قدرتمند كه در خالل جنگ سرد كشورهای در حال توسعه را به سوی كشمكش با
ایاالت متحده سوق داد  ،مطلقا در تجربه اؼلب رهبران آمریكائی جائی نداشت  .پس از آن كه
«گابریل والدس » وزیر امور خارجه شیلی  ،هنری كیسینجر را متهم كرد كه هیچ اطالعی از نیم
كره جنوبی ندارد  ،به همان شیوه ی سخنوری همیشگی  ،همین مساله را اعتراؾ كرد .
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كیسینجر در پاسخ اتهام وزیر امور خارجه شیلی گفت « نه  ،ندارم  ،واهمیتی هم به آن نمی دهم.
هیچ مورد مهمی در جنوب وجود ندارد  .تاریخ هرگز در جنوب ساخته نشده است  .محور تاریخ از
مسكو آؼاز می شود  ،به بن می رود  ،از واشینگتن می گذرد و بعد به توكیو می رسد  .آن چه در
جنوب رخ می دهد  ،هیچ اهمیتی ندارد » .
این نقطه نظر  ،كار را برای آمریكائی های قدرتمند آسان می كرد تا طلوع جنبش های ملی را
در ایران  ،گواتماال  ،ویتنام جنوبی و شیلی  ،عوضی بفهمد  .در پس این جنبش ها  ،فقط دست های
مسكو را می دیدند  .این ارزیابی  ،دخالت های ایاالت متحده را تقریبا نوعی دفاع از خود جلوه می
داد .
در سال  ، ۱۹۵۴پرزیدنت آیزنهاور محرمانه « جیمز دولیتل » ژنرال مشهور نیروی هوائی را
كه پس از بازنشستگی به عضویت هیئت اجرائی شركت نفت شل در آمده بود  ،مامور كرد تا
«تحقیقات جامعی را در مورد طرز كار عملیات پنهانی سازمان اطالعات مركزی » انجام بدهد .
ژنرال دولیتل در گزارش محرمانه خود به این نتیجه رسیده بود كه چون تهدید شوروی بسیار جدی و
عمیق است  ،ایاالت متحده در واكنش نسبت به آن نباید وقت را تلؾ كند .
٘ظتی وٗ ػشَ خٛد را خشَ وزدٖ اطت تا تا ٘ز ٚطیٍٗ  ٚتٗ ٘ز
َ
ب رٚ
ِا تٗ ٚضٛذ تا دػّٓ طزطختی رٖ ٚ
لیّتی  ،خٙاْ را سیز طٍطٗ خٛد در آٚرد  .در ایٓ تاسی ٘ ،یچ لأٔٛی ٚخٛد ٔذارد ِ .ؼیار٘ای طاتك رفتار أظأی ،
ی در رفتار ٔ ٚگزع خٛد وٗ ِتىی تٗ
پاطخگٛی ایٓ تماتً ٔیظتٕذ  .اگز ایاالت ِتسذٖ ِی خٛا٘ذ سٔذٖ تّأذ  ،تا د
« اػتذاي » اطت  ،تدذیذ ٔظز وٕذ ِ .ا تایذ طزٚیض ٘ائی

را  ،تا رٚع ٘ای ٘ؼیارأٗ تز ،سیزوأٗ تز  ،گّزاٖ

وٕٕذٖ تز ِٛ ٚثز تز اس رٚع ٘ائی وٗ دػّٓ ػٍیٗ ِا تٗ وار ِی گیزد  ،تٛطؼٗ د٘یُ .

نظر دولیتل در مورد تهدید شوروی  ،چندان افراطی تر از درك و دریافت بیش از نیمی از سایر
معماران سیاسی در واشینگتن نبود  .در ظاهر قضیه  ،این نظریه پایه های عقالنی خود را داشت  .در
اواخر دهه  ۱۹۴٠و اوایل سال های  ، ۱۹۵٠شوروی بی باكانه دخالت كرد تا رژیم های طرفدار
مسكو را به ملت های اروپای شرقی كه به آن ها تمایل نداشتند  ،تحمیل كند  .در همان دوران  ،جنبش
های ملی در آسیا  ،افریقا و آمریكای التین  ،شروع كردند به رویاروئی با قدرت شركت ها و دولت
های ؼربی  .رهبران آمریكائی تردیدی نداشتند كه این دو تحول  ،قسمت هائی از نقشه ی اتحاد
جماهیر شوروی اند  .معماران سیاسی ایاالت متحده  ،تؽییر ناگهانی در تحول و توسعه ی جهان را ،
از پشت عینك تجربه های اروپائی ها نگاه می كردند .
جان فاستر دالس  ،هنری كیسینجر و سایرینی كه در خالل جنگ سرد سیاست خارجی ایاالت
متحده را شكل می دادند  ،مطلقا به جزئیات زندگی در كشورهای خاص عالقه ای نداشتند  ،و برای
آنان كمترین اهمیتی نداشت كه رژیم های حاكم بر این كشورها دیكتاتوری اند  ،با نظام دموكراسی
كار می كنند  ،یا بینابینی عمل می كنند  .دنیای آنان فقط یك جانبه تعریؾ می شد  .واقعیت تعریؾ یك
جانبه ی ایشان  ،تقابل میان مسكو و واشینگتن بود  .وجود ملت ها  ،برای این سیاستمداران  ،بر
مبنای وجود تاریخی  ،فرهنگی و مبارزاتی كه می كردند هویت یابی نمی شد  .بلكه فقط عرصه ی
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نبردی جهانی میان مرگ و زندگی بود  .اهمیت هستی ملت ها  ،برای آنان تنها در این خالصه می شد
كه كشورهاشان از ایاالت متحده حمایت كنند  ،و مخالؾ اتحاد شوروی باشند .
جان فاستر دالس به صورت راهبردی در نظریه اش اشتباه می كرد كه كرملین پشت ظهور
ناسیونالیسم در كشورهای در حال توسعه خوابیده است  .با این حال  ،او می توانست دست كم در
رابطه با موضع سازش ناپذیر خود در مقابل هر جریان ناسیونالیستی  ،چپ  ،یا رژیم ماركسیستی در
كره زمین  ،مدعی پایداری و مقاومت باشد  .نیكسون و كیسینجر اما  ،نمی توانستند  .زمانی كه این
– و در حالی كه از پاراگوئه گرفته تا بنگالدش از
دو  ،كمر به قتل سالوادور آلنده بسته بودند
دیكتاتورهای ضد كمونیست حمایت می كردند  ، -ساختار روابط واقع گرایانه و مبتنی برهمكاری
متقابل را با اتحاد شوروی و چین بنیان می نهادند  .عمل گرائی گمراه كننده و سفسطه آمیزی كه
راهنمای سیاست درهای باز آنان بود  ،مشمول كشورهائی كه بسیار كمتر از چین و شوروی تهدید
آمیز بودند  ،نمی شد  .وقتی وارد درگیری باملت های ضعیؾ و آسیب پذیری مثل شیلی می شدند ،
به جای آن كه مثل شوروی و چین  ،سیاست خونسرد دراز مدت راهنمای عمل شان باشد  ،با
احساسات كورعمل می كردند .
*****
پس از كودتای  ۱۹۵۳در ایران  ،شاه فاتح فرمان اعدام ده ها افسر ارتش و رهبران دانشجوئی
را كه تنگاتنگ با محمد مصدق كار می كردند  ،صادر كرد  .حسین فاطمی وزیر امور خارجه
مصدق هم از آن جمله بود  .دیری نگذشت كه شاه  ،با كمك سی آی ا و سازمان اطالعاتی اسرائیل
موساد  ،نیروی پلیس مخفی با نام ساواك ( سازمان اطالعات و امنیت كشور – م ) را به وجود آورد كه در
خشونت و توحش سر آمد شد  .ژنرال نعمت هللا نصیری  ،كه در زمان سرهنگی نقش مهمی در
عملیات آژاكس داشت  ،از جمله روسای بدنام و رسوای این سازمان بود  .چون صدور فرمان اعدام
مصدق می توانست برای شاه خطرناك باشد  ،به جای دستور اعدام او  ،ترتیبی داد تا پیر مرد را به
اتهام خیانت  ،محاكمه و محكوم كنند  .مصدق را به سه سال حبس محكوم كردند و بقیه ی عمرش را
هم  ،در خانه ی روستای احمد آبادش در حصر خانگی گذراند  .دكتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی
ایران كه از حمایت واقعی  ۹۵تا  ۹۸در صد مردم برخوردار بود  ،تا پایان عمرش زندانی بود و
سرانجام  ،در سال  ۱۹۶۷درگذشت .
وقتی شاه به تاج و تخت خود بازگشت  ،تصمیم گرفت قدرتش را تثبیت و تحكیم كند  .در اجرای
این هدؾ  ،به نخستین مانعی كه برخورد  ،خود فضل هللا زاهدی نخست وزیر او بود كه در رهبری
كودتای آمریكائی علیه مصدق  ،حتی خانه او را گلوله باران كرده بود  ( .به فصل پنجم این كتاب و فصل
های چهارم و نهم كتاب بازی شیطان اثر تحقیقی رابرت دریفوس به ترجمه ی صاحب این قلم مراجعه كنید

–م)

ژنرال زاهدی ( كه ماموریت سی آی ا در عملیات آژاكس را به نحو دلخواه معماران سیاسی ایاالت متحده انجام داده

و از مهره های اصلی سی آی ا باقی مانده بود – م ) چهره ی قدرتمندی بود كه سرمست از باده ی پیروزی
و به عنوان نخست وزیر منتخب و تحت الحمایه ی آمریكائی ها  ،معتقد بود كه اداره امور كشور به
عهده نخست وزیر است  ،نه شاه  .چند بار بر سر همین مساله با شاه برخورد كرد  .سرانجام درگیری
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بر سر قدرت را به شاه باخت و به ماموریت دیپلماتیك در سوئیس گماشته شد  .از آن زمان به بعد ،
دست و بال شاه كامال باز شد تا بدون مدعی  ،ایران را همانگونه كه می خواست و ماموریتش را
داشت  ،شكل بدهد .
برنامه شاه كه شریك قافله را هم كنار گذاشته بود  ،با همكاری تنگاتنگ ایاالت متحده به اجرا در
آمد  .برنامه آمریكائی شاه در مهم ترین زمینه های اقتصادی و سیاسی  ،ایران را به صورت مهم
ترین شریك نظامی ایاالت متحده در آورد  .این وحدت و اتفاق عمل  ،حاكمیت شاه را توانمند كرد ،
اما بسیاری از ایرانی ها را كه از مدت ها پیش ایاالت متحده را سد راه دموكراسی در ایران می
دانستند  ،خشمگین كرد  .نقش ایاالت متحده در براندازی مصدق و حمایت دراز مدت از شاه  ،منجر
به رشد تمایالت ضد آمریكائی در میان مردم شد كه در ایران پدیده ای جدید بود .
ویلیام او .داگلس قاضی دادگاه عالی ایاالت متحده كه پیش از كودتا و پس از آن به ایران رفته
بود  ،نوشت « زمانی كه مصدق و ایران اصالحات اساسی را آؼاز كردند  ،در واقع هشداری جدی
به ما داده شد  .ما برای نابود كردن او با انگلیسی ها متحد شدیم  ،از پس كارهم بر آمدیم  ،اما از آن
به بعد اعتبار خود را در خاور میانه از دست دادیم » .
از نخستین منافع سرشاری كه پس از عملیات آژاكس نصیب ایاالت متحده شد  ،سهم عمده ای از
ثروت نفتی ایران بود  .بریتانیائی ها انتظار داشتند كه پس از سقوط دولت ملی دكتر محمد مصدق ،
شركت نفت انگلیس و ایران كه به شركت نفت انگلیس تؽییر نام داده بود  ،انحصار قدیمی خود را باز
یابد  .اما به نظر جان فاستر دالس  ،این نتیجه مطلوب به نظر نمی رسید  .به هرحال  ،آمریكائی ها
در ایران دست به اقدام كثیفی زده بودند و به عقیده او  ،استحقاق دریافت خسارتی در خور را هم
داشتند .
جان فاستر دالس  ،شركت قدیمی سولیوان و كرامول را كه قبال كارگزار حقوقی آن بود  ،مامور
كرد تا قرار داد تازه ای را سامان بدهد  .با داللی و زمینه چینی های این شركت  ،كمپانی نفتی
بریتانیا سرانجام به داشتن  ۴٠در صد سهم در شركت جدید نفت ملی ایران رضایت داد  .چهل در
صد از سهم این شركت هم به كمپانی های نفتی آمریكائی رسید  ،و باقی مانده اش میان كمپانی های
اروپائی تقسیم شد  .این كنسرسیوم  ،موافقت كرد كه در آمدش را پنجاه پنجاه با ایران تقسیم كند  .در
نهایت  ،این بریتانیا بود كه در توطئه ی مشترك متحمل زیان سنگینی شد  .اگر انگلیسی ها در دهه
 ۱۹۴٠در خواست ایران برای سهم مساوی از سود را می پذیرفتند  ،چنین زیان فاحشی نمی دیدند.
نتایج اصلی كودتای  ، ۱۹۵۳به دموكراسی در ایران پایان داد و به جای آن  ،دیكتاتوری
پادشاهی را نشاند كه یك ربع قرن بعد  ،انقالب ضد آمریكائی تند و تیزی از دل آن در آمد  « .جیمز
آ .بیل » مورخ آمریكائی می گوید  « :عملیات آژاكس  ،ایاالت متحده را در رابطه خاصی با شاه
قفل كرد و تبدیل به عالمت قدرتمند ورود نظام اطالعاتی آمریكائی ها و فعالیت های نظامی آنان در
صحنه ایران شد  .دخالت ایاالت متحده در امور ایران  ،نسل های پراهمیتی از ایرانی ها را از آمریكا
متنفر كرد كه این نفرت  ،به صورت پایه و اساس روابط ایران و آمریكا در انقالب ۷۹ - ۱۹۷۸
در آمد » .
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شاه  ،دگر اندیشان را برنتافت و به سركوبی روزنامه ها  ،احزاب سیاسی  ،اتحادیه های كارگری
و گروه های مدنی پرداخت  .یكی از نتایج این سركوبی  ،آن بود كه بخش هائی از مخالفان  ،تنها
جائی را كه می توانستند برای پناه بردن به آن پیدا كنند  ،مسجدها و مدرسه های مذهبی بودند كه
بسیاری شان را روحانیون ضد علم و مخالؾ روشنفكری در مهار خود داشتند  .این آخوند ها ( كه البته
اؼلب بنا به تحقیقات رابرت دریفوس در كتاب بازی شیطان و بسیاری دیگر از اسناد و مدارك  ،انگلیسی بودند و به
قول خود كینزر در بخش های پیشین همین كتاب  ،در عملیات آژاكس علیه دولت ملی دكتر محمد مصدق به وسیله

آمریكائی ها خریده شده بودند – م ) در مقاومت ؼیر قابل مصالحه در برابر رژیم  ،از چنان حمایت
اجتماعی گسترده ای برخوردار بودند  ،كه چهره های سكوالر نبودند  .این مقدمه  ،زمینه ای را فراهم
آورد تا زمانی كه سرانجام انقالب به وقوع پیوست و آخوندها در صؾ رهبری آن قرار گرفتند .
پس ازكودتای  ، ۱۹۵۳دیپلمات ها و ماموران اطالعاتی ایاالت متحده  ،عادت كردند كه فقط به
اطالعات دربار تكیه و اعتماد كنند  .در نتیجه  ،نسبت به تهدیدی كه در ایران رو به رشد بود  ،چشم
فرو بسته بودند  .در تابستان سال  ۱۹۷۷كه ائتالؾ گسترده ای وارد چالش تاریخی علیه رژیم پهلوی
شد  ،سی آی ا در گزارشی محرمانه اطمینان داد كه « شاه در دهه هشتاد به صورت فعال مورد
اعتماد مردم باقی خواهد ماند ...و در آینده نزدیك هیچ گونه تؽییر رادیكالی در رفتار سیاسی ایرانی ها
رخ نخواهد داد».
جان اؾ .كندی به شاه هشدار می داد كه تؽییر جهت دهد ،اما شاه زیربار نمی رفت .روسای
جمهوری پس از او ،خوشحال بودند كه پول های او را می گیرند و به تشویق زیاده روی های او می
پردازند .ریچرد نیكسون ،كه با وزیر خارجه اش هنری كیسینجر استراتژی توسعه ی همكاری با
دیكتاتورهایی را پیش می بردند كه اجازه می دادند كشورهاشان به عنوان سكوهای پروژه ی قدرت
آمریكایی مورد استفاده قرار گیرد ،محمدرضا شاه را تبدیل به متحد تمام عیار و گوش به فرمان خود
كردند .در سال  ، ۱۹۷۵جرالد فورد و هنری كیسینجر  ،از او در كاخ سفید استقبال كردند .دو سال
بعد ،جیمی كارتر هم به عمل مشابهی دست زد.
جیمی كارتر در ضیافت شام كاخ سفید ،خطاب به شاه گفت «اگر كشوری وجود داشته باشد كه با
درایت و هدایت رهبرش به راه رشد افتاده باشد ،امپراتوری باستانی ایرانی است».
بالفاصله پس ازآن ضیافت شام ،مردم خشمگین در تهران و سایر شهرها به خیابان ها ریختند و
فریاد «مرگ بر شاه آمریكایی !» سردادند .این واقعه ،بسیاری را در ایاالت متحده حیرت زده كرد.
تالطم های بدتری در راه بودند .آیت هللا روح هللا خمینی ،آخوندی كه رفته رفته در چهره رهبری
كننده انقالب ظاهر می شد ،به موضع تندوتیز ضدؼربی افتاد .جنبش او چنان قدرتمند شد كه در آؼاز
سال  ، ۱۹۷۹شاه را مجبور به فرار كرد .چند ماه بعد ،رژیم جدید خمینی تصرؾ سفارت خانه ایاالت
متحده در تهران و گروگان گیری دیپلمات های آمریكایی را طراحی كرد.
بحران گروگان گیری به شدت باعث تحقیر ایاالت متحده و فروریختن سیاست ریاست جمهوری
جیمی كارتر شد و میلیون ها آمریكایی را تبدیل به دشمنان ایران كرد .از آنجا كه اؼلب آمریكایی ها
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خبر نداشتند ایاالت متحده در سال  ۱۹۵۳با ایران چه كرده است ،فقط عده كمی می دانستند چرا
ایرانی ها به آن حد نسبت به كشوری كه آن را «شیطان بزرگ» می خواندند  ،خشمگین اند.
سال ها بعد  ،یكی از شبه نظامیانی كه در سفارت گیری شركت داشت  ،در مقاله ای توضیح داد
كه چرا او و یارانش به چنان اقدامی دست زدند  .او گفت كه اقدام آنان با تاخیر تاریخی واكنشی در
پاسخ به عملیات آژاكس بود كه در جریان آن  ،ماموران سی آی ا از درون سفارت آمریكا كودتایی را
سازمان دادند تا شاه فراری را ،به قدرت بازگردانند.
این شبه نظامی سابق تاكید ورزید كه « ما اطمینان داشتیم كه همان واقعه می توانست عینا تكرار
شود و در این صورت ؼیر قابل برگشت بود .ما باید ؼیر قابل برگشت بودن را تؽییر می دادیم» .
عملیات آژاكس  ،مثل بسیاری دیگر از اقدامات آمریكایی ها در « تؽییر رژیم ها »  ،در آؼاز
موفق به نظر می آمد .ایاالت متحده از شر رژیمی كه آن را نمی پسندید خالص شد و رژیمی را كه
دوست می داشت تحمیل می كرد .محمدرضا شاه كه به تاج و تخت بازگردانده شده بود ،وفادارانه
طرفدار آمریكا بود و شركت های نفتی گلؾ استانداراویل نیوجرسی  ،تكزاكو و موبیل  ،به گرمی از
او حمایت می كردند.
با این حال  ،از نقطه نظر فرصت سودآور تاریخی  ،این عملیات نتایج درازمدت فاجعه باری داشت .
عملیات آژاكس  ،یك ربع قرن ایران را زیر مهمیز حاكمیت شاه برد  .اختناق و سركوبی حاكم در این
سال ها  ،سرانجام به انقالبی ره برد كه بنیادگرایان تندرو را به قدرت رساند  .تحقیر ایاالت متحده با
نگه داشتن پنجاه و چهار دیپلمات آمریكایی به مدت چهارده ماه ،عطش های بنیادگرایان تندرو را
فروننشاند و در ادامه ی آن ،هدؾ های ؼربی را نشانه رفتند كه از آن میان می توان از عملیات علیه
پادگان های نیروی دریایی ایاالت متحده در عربستان سعودی و مركز جامعه یهودیان در آرژانتین نام
برد .این عملیات ،باعث روحیه دادن به مسلمانان فناتیك در اطراؾ و اكناؾ جهان شد كه از آن جمله
باید به همسایه ایران افؽانستان اشاره كرد كه شبه نظامیانش در یازده سپتامبر  ۲٠٠۱دست به عملیات
ویرانگری علیه ایاالت متحده زدند ( .در این مورد ،بسیاری دیگر از محققان و نویسندگان ،از جمله آروندهاتی
روی  ،میالن ری  ،نوام چامسكی  ،رابرت دریفوس و ...ضمن آن كه گشودن زنجیر از پای بنیادگرایان به وسیله
ایاالت متحده را در مركز تحقیقات خود قرار داده اند ،نظر نویسنده را نفی نمی كنند كه زنجیر تخریب و تهدید ،چنین
حلقه ای هم داشته است ،اما معتقدند كه مهارت در زدن دو هواپیما به برج های دوقلو در

 ۱۱سپتامبر  ،۲٠٠۱نمی

توانسته كار چند خلبان طالبانی  ،یا گروهی دیگر از بنیادگرایان باشد و سازمان های اطالعاتی و شورای امنیت ملی و
كاخ سفید تحت مهار نئوكنسرواتیوها و ...نقشی در آن نداشته باشند  .به هر صورت  ،نظرها در این مورد به صورت
های متفاوتی ابراز شد و البد كشؾ واقعیت می ماند تا دو دهه ی بعد كه اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج شوند ،یا
شاید هم هرگز نشوند به هر صورت ،بهانه ای باید برای اشؽال افؽانستان و پس از آن عراق وجود می داشت كه نقش
شركت های نفتی  ،صنایع نظامی و بخصوص مافیای مواد مخدرکه ساالنه

 ۶۸٠میلیارد دالر برای سرمایه داری

جهانی سود می آورد و سی آی ا در آن نقش عمده ی خود را دارد  ،نمی تواند از نظر دور بماند – م )

یکی از دیپلمات های ایرانی  ،نیم قرن پس از عملیات آژاکس نوشت که اگر حکومت ملی دکتر
محمد مصدق را سرنگون نمی کردند  ،هیچ یک از این وقایع رخ نمی داد .
10

تزدیذی ٚخٛد ٔذارد کٗ اگز کٛدتا تٗ ٚلٛع ّٔی پیٛطت  ،دِٛکزاطی در ایزاْ تٗ ِززٍٗ ی تٍٛؽ ِی رطیذ .
أداَ کٛدتا تٗ چٕاْ کاتٛص ٚزؼتٕاکی تثذیً ػذٖ تٛد کٗ ٚلتی ػاٖ طزأداَ در طاي
تظیاری اس ایزأیاْ ِی تزطیذٔذ ٚالؼٗ ی

 ۱۹۷۹طزٔگ ْٛػذ ،

 ۱۹۵۳تکزار ػٛد ّ٘ .یٓ کاتٛص ٌٕ٘ٛاک یکی اس أگیشٖ ٘ای

دأؼدٛیاْ در اػغاي طفارتخأٗ ایاالت ِتسذٖ تٛد  .در زاٌی کٗ أمالب اطالِی در تصّیُ اتساد ػٛرٚی تٗ
اػغاي افغأظتاْ ٔمغ خٛد را داػت  ،تسزاْ گزٚگأگیزی تٗ ٔٛتٗ ی خٛد زٍّٗ ػزاق تٗ ایزاْ را تظزیغ کزد  .در
ِذتی کٛتاٖ  ،ظزف یک ٘فتٗ  ،در ایزاْ خزیاْ تٕذی پذیذ آِذ ...
ٔتایح کٛدتای ٔ ، ۱۹۵۳مطٗ ػطف ِظیز  ٚصف تٕذی طیاطی اِزٚسی در خاٚر ِیأٗ  ٚکؼٛر٘ای آطیائی
تٛد  .تا چٕیٓ درکی  ،آیا کظی ِی تٛأذ تگٛیذ أمالب اطالِی  ۱۹۷۹اختٕاب ٔاپذیز تٛد ؟ یا ٔٗ  ،سِیٕٗ ٘ای ایٓ
ٚالؼٗ سِأی فزاُ٘ آِذ کٗ اِیذ  ٚآرسٚی ِزدَ ایزاْ در طاي  ۱۹۵۳سیز پا گذاػتٗ ػذ ؟

*****

گواتماال نسبت به ایران کشور بسیار کوچک تر  ،ضعیؾ تر و منزوی تری است  ،اما رهبری
به نام سرهنگ کارلوس کاستیلو آرماس که پس ازکودتای  ۱۹۵۴به وسیله ایاالت متحده به این کشور
تحمیل شد  ،از همان روش سرکوبی و اختناق شاه ایران پیروی کرد  .کاستیلو آرماس در نخستین
هفته های کسب قدرت  ،فدراسیون کارگران موز را منحل کرد  ،قانون اصالحات ارضی را به حالت
تعلیق در آورد  ،همه احزاب سیاسی و گروه های دهقانی را ممنوغ اعالم کرد و دستور داد تا هزاران
گواتماالئی مظنون به چپ بودن را فله ای دستگیر کنند  .رئیس پلیس مخفی او که در زمان حاکمیت
دیکتاتور خورجه اوبیکو هم همین سمت را داشت  ،ادبیات دیگرگون کننده  ،بخصوص همه آثار
داستایفسکی و ویکتور هوگو را ؼیر قانونی خواند  .با ایجاد و اعمال چنین اختناقی  ،زمینه برای آن
گونه حاکمیت پلیسی هموار شد که گواتماال را چند دهه در شرایط ؼم انگیز و خونینی فرو برد .
دهم اکتبر سال  ، ۱۹۵۴کاستیلو آرماس  ،رای دهندگان گواتماالئی را به پای صندوق های رای
کشاند  .بر ورقه رای گیری  ،فقط یک پرسش آمده بود  « :آیا موافقید که سرهنگ کارلوس کاستیلو
آرماس تا تشکیل مجلس موسسان در مقام ریاست جمهوری باقی بماند ؟ » بنا به نتیجه ای که رسما
اعالم شد  ۴۸۵۵۳۱ ،رای موافق و فقط  ۳۹۳رای مخالؾ از صندوق ها در آمده بود  ( .آن دسته از
ایرانیانی که به صورت سازمان یافته  ،یا فردی در زمان ترجمه ی این کتاب (

 ) ۲٠٠۸به عنوان حقوق بگیران

 CIAو  MI6مساله رفراندوم در جمهوری اسالمی را مطرح می کنند  ،باید متوجه باشند که حتی اگر چنین حکومت
سرکوبگری که اپوزیسیون مستقل آن را فاشیسم اسالمی می نامد  ،تن به چنین رفراندومی در دهد  ،نتیجه ای جز این
از کار در نخواهد آمد و فقط وقت و فرصت مبارزه مستقل اساسی برای سرنگونی حاکمیت اسالمیست ها در ایران به
دست توانای مردم را به تاخیر خواهد انداخت و زمینه ها را برای عملیات پنهانی  ،و احتماال تجاوز نظامی  ،آماده تر
خواهد کرد – م )
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کاستیلو آرماس  ،مرد هوشمند و درستکاری نبود  ،و در سال های پس از کودتا  ،در شبکه ای
از تارهای فساد دولتی و دسیسه و توطئه افتاد  .شب بیست و هفتم ژوئیه  ۱۹۵۷که راهرو اقامتگاه
رسمی خود را برای رفتن به اتاق ؼذا خوری می پیمود  ،به ضرب گلوله از پا در آمد  .لحظاتی بعد ،
یکی دیگر قاتل او را کشت  .تحقیقی جدی در این مورد صورت نگرفت .
پایانی ؼم انگیز تر از این  ،در انتظار یاکوبو آربنز بود  .جان فاستر دالس وزیر امور خارجه
ایاالت متحده که مدیر برنامه براندازی او بود  ،می خواست جهان را قانع کند که آربنز کمونیست
است و می خواست او را به بلوک کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بكشاند  ،و از هیچ اقدامی
فروگذار نکرد تا او را به آن سمت سوق دهد  .اول ترتیبی داد که مکزیک رئیس جمهوری پیشین
گواتماال را نپذیرد  .چون آربنز پسر مهاجری سوئیسی بود و شهروندی آن کشور را داشت  ،از
مکزیک به سوئیس رفت  .با این حال  ،سوئیس زیر فشار آمریکائی ها راهکاری پیدا کرد تا حق
شهروندی او را انکارکند  .بعد به پاریس رفت و در مصاحبه با روزنامه ای  ،نسبت به بازگشت به
قدرت ابراز امیدواری کرد  .فرانسه اجازه اقامت او را تمدید نکرد  .سرانجام  ،همان گونه که جان
فاستر دالس در نظر داشت  ،راهی برای آربنز باقی نماند جز آن که به پراگ برود  .آربنز از اقامت
در پراگ خشنود نبود  .چند سال بعد  ،در حالی که دچار افسردگی و نومیدی شده بود  ،به اوروگوئه
و کوبا رفت و دوباره به مکزیک بازگشت  .بیست و هفتم ژانویه  ، ۱۹۷۱در وان حمام آپارتمانش در
مکزیکوسیتی خفه شد  .رئیس جمهوری ضد استعمار گواتماال که در عملیات پنهانی ایاالت متحده در
سال  – ۱۹۵۴یک سال پس از کودتا علیه نخست وزیر ملی ایران دکتر محمد مصدق – سرنگون شده
بود  ،در این زمان  ۵۸ساله بود .
علیرؼم باورهای جان فاستر دالس و دستیاران او  ،امنیت آمریکائی ها هیچ ربطی به براندازی
یاکوبو آربنز نداشت  .انتظار جهانی آن بود که او پس از پایان دوره ی ریاست جمهوری خود در سال
 ، ۱۹۵۷کنار برود و نامزدهای بسیاری هم که اؼلب میانه رو بودند  ،مبارزات شان را برای
جانشینی او آؼاز کرده بودند  .یاکوبو آربنز اصالح طلبی احساساتی بود و به خاطر اصالحاتی که
انجام داده بود سرنگون شد  .به قول مورخ آمریکائی « ریچرد ایمرمن »  « ،تمایالت اصالح طلبانه
آربنز نمی توانست در فرهنگ لؽات جنگ سرد  ،مطلق گرائی تعبیر شود » .
جان فاستر دالس به این نتیجه رسیده بود که دولت آربنز به دو دلیل باید نابود می شد  :به علت
ایجاد مزاحمت برای یونایتد فروت ( شرکت میوه ایاالت متحده )  ،و به این دلیل که گواتماال را از
کشورهای منظومه آمریکائی ها خارج می کرد و به سمت اقمار کمونیسم می برد  .مورخان به بحث
پرداخته اند که کدام یک از این دالیل اهمیت بیشتری داشتند  .محتمل ترین واقعیت این است که این
هر دو دلیل  ،در ذهن دالس ادؼام شده بودند  .هریک از دالیل  ،دلیل دیگر را تقویت و ثابت می کرد.
چهار دهه پس از کودتا  ،سی آی ا مورخ مستقلی به نام « نیک کاالتر » را استخدام کرد تا اسناد
و مدارکی را که دیرگاهی در مورد موفقیت عملیات براندازی محرمانه باقی مانده بودند  ،مورد
بررسی قرار دهد و گزارش کاملی از آن به دست دهد  .پس از تحقیقاتی جامع  ،کاالتر به این نتیجه
رسید که ایاالت متحده دولت کشوری را برانداخت که تقریبا هیچ اطالعی از آن نداشت .
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پیغ اس طاي  ۱۹۵۰کٗ یاکٛت ٛآرتٕش گٛسِٓ در گٛاتّاال تٗ لذرت تزطذ ِ ،ماَ ٘ای آِزیکائی تصٛیز رٚػٕی اس
ایٓ کؼٛر ٔذاػتٕذ ِٛ .رخاْ ٚ ،لایغ د٘ٗ ٘ای  ۱۹۵۰ٚ ۱۹۴۰را تذا َٚدٚر لذیّی تغییزات پیؼزٚ ٚ ٚاکٕغ ٘ای
ِسافظٗ کارأٗ ارسیاتی ِی کزدٔذ  ،اِا ِذیزاْ ٔمؼٗ ٘ای طی آی ا تز آْ تٛدٔذ کٗ ػا٘ذ اتفالی تاسٖ أذ  .تٗ
ٔظز آٔاْ  ،کّٔٛیظت ٘ا تزای ٔخظتیٓ تار کؼٛری را در « زیاط خٍٛت » آِزیکا ٔؼأٗ رفتٗ تٛدٔذ ٘ ٚذف ػاْ
دیگزگ ْٛکزدْ ػزایظ  ٚتغییز ػکً در « ِٕطمٗ ای فزاِٛع ػذٖ » تٛد ٚ .لتی ایٓ درک را تا تدزیٗ ٘ائی کٗ در
گذػتٗ داػتٓد ِمایظٗ ِی کزدٔذ  ،تیؼتز تّایً داػتٕذ آْ را تٗ ِٛاسات کزٖ  ،رٚطیٗ  ،یا ارٚپای ػزلی
ِمایظٗ کٕٕذ تا تٗ ِٛاسات آِزیکای ِزکشی  .در ٚالغ ٚلایغ  ٚتسٛالت گٛاتّاال را در ِتٓ اٌگ٘ٛای خٙأی ی فؼاٌیت
کّٔٛیظت ٘ا ِی دیذٔذ  ٗٔ ،در سِیٕٗ ی گٛاتّاال .

بدیهی بود که بسیاری از گواتماالئی ها خشمگین شوند  ،و پس از آن که روشن شد دموکراسی
در تحول طبیعی به گواتماال باز نخواهد گشت  ،عده ای به انقالب رو کردند  .در سال  ، ۱۹۶٠گروه
هائی از سربازان و افسران جوان  ،در شورشی هماهنگ  ،دو پادگان کوچک را تصرؾ کردند.
نیروهای دولتی  ،این شورش را سرکوب کردند  ،اما عده ای از افسران شورشی به کوه ها زدند تا
برای تشکیل گروه های چریکی به دهقانان بپیوندند  .مدتی بعد  ،ژنرالی که وزیر دفاع آربنز بود ،
گروه شورشی دیگری را تشکیل داد  .در ماه ها و سال ها پس از آن که فیدل کاسترو قدرت سیاسی
را در کوبا به دست گرفت  ،هزاران گواتماالئی علیه دولت سالح برداشتند .
برای تقابل با این تهدید  ،ارتش گواتماال تاکتیک های وحشیانه ای را به کار زد که زندگی سیاسی
عادی را هم در کشور از جریان بازداشت  .جوخه های مرگ  ،با اختیارات کامل دولتی در شهر راه
افتادند به شکار مخالفان  ،سیاسی ها  ،مسئوالن سازماندهی اتحادیه ها و فعاالن دانشجوئی  .رهبران
دهقانی را هم تعقیب کردند  ،گرفتند و به قتل رساندند  .هزاران تن از مردم را ربودند که روزنامه
های دولتی آنان را « مردان ناشناسی در لباس های عادی » معرفی کردند  .از آنان  ،هرگز خبری
نشد  .بسیاری در پایگاه های نظامی تا حد مرگ شکنجه شدند  .سربازان به روستاها هجوم بردند
وصدها سرخپوست « مایان » را قتل عام کردند  .این سرکوبی و اختناق  ،سه دهه دوام یافت و در
( در  ۲۹سال گذشته  ،یعنی از
این مدت ،ارتشی ها بیش از مجموعه ی نیم کره ی ؼربی آدم کشتند .
 ۱۹۸٠تا ترجمه ی این فصل از براندازی  ،حاکمیت اسالمیست ها در ایران که به رهبری روح هللا خمینی به قدرت
رسید  ،عین همین جنایات را نسبت به دگر اندیشان و مخالفان خود مرتکب شده و عالوه بر اعمال  ۶۴نوع شکنجه بر
زندانیان سیاسی و اعدام های بی امان آنان  ،سنگسار را نیز بر آن افزوده و آزادی روابط عادی اجتماعی را نیز ،
بخصوص در مورد زنان  ،ممنوع کرده و آن را مستحق مجازات های اسالمی دانسته است  .آخوند محمودی
شاهرودی رئیس قوه قضائی جمهوری اسالمی  ،در فروردین سال  ۱۳۸٠شمسی به کارگزاران خود گزارش داد که
ایران  ۷۵٠هزار زندانی دارد  .شاهرودی گفت نود هزارتن از این زندانیان چک برگشتی و خالفکارند  ،اما نگفت
بقیه از نیروهای سیاسی  ،دانشجویان  ،معلمان  ،دانش آموزان  ،کارگران و سایر مردم معترض اند  .این گزارش  ،در
شماره بهار سال  ۱۳۸٠نشریه رسمی وزارت دادگستری جمهوری اسالمی چاپ شده است  .در عین حال اما  ،مقام
های جمهوری اسالمی مدام گفته اند که اصال زندانی سیاسی ندارند !  -م )
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از سال  ۱۹۶٠تا  ، ۱۹۹٠ایاالت متحده صدها میلیون دالر کمک نظامی برای گواتماال تامین
کرد  .آمریکائی ها ارتش و پلیس گواتماال را آموزش دادند  ،تیم های کاله سبز را فرستادند تا در
ماموریت های ضد چریکی  ،سربازان گواتماالئی را همراهی کنند  ،و از منطقه کانال پاناما  ،هواپیما
فرستادند تا برمخفی گاه چریک ها بمب های ناپالم ببارند  .در سال  ، ۱۹۶۸چریک ها با کشتن دو
مستشار نظامی آمریکائی و « جان گوردون ماین » سفیر ایاالت متحده در گواتماال  ،به دخالت
نظامی آمریکائی ها پاسخ دادند .
اگر « عملیات موفق » آمریكائی ها كه اسم رمز كودتا علیه آربنز بود صورت نمی گرفت  ،این
خونین ترین جنگ در آمریكای التین واقع نمی شد  .در دهه ای كه گواتماالئی ها در حاكمیت
دموكراتیك می زیستند  ،برای حل تناقضات ملی راه حل های قانونی و سیاسی داشتند  .تنش هائی كه
در جامعه ای دموكراتیك می شد برای شان راهكار پیدا كرد  ،تبدیل به جنگ داخلی هولناك شد.
كودتای گواتماال  ،مثل نتایج سایر عملیات تؽییر رژیم  ،تاثیرهائی از خود به جا گذاشت كه تا
سال ها بعد روشن نشد  .در خالل سال های حاكمیت آربنز ،گروه های عجیب و فوق العاده ای از
چپ های آمریكای التین  ،به گواتماال گرایش پیدا كردند كه یكی از آنان ارنستو چه گوآرا پزشك
جوان آرژانتینی بود  .پس از كودتا  ،گوآرا به مكزیك رفت كه با انقالبی كوبا فیدل كاسترو مالقات
كند  .آن دو  ،وقایع گواتماال را به طور مفصل مورد بحث قرار دادند  .از آن تحلیل  ،درسی از كار
در آمد كه در جریان تاریخ آینده آمریكای التین  ،ولوله ای به پا كرد .
« عملیات موفق » به انقالبیون كوبا و بسیاری دیگر از كشورهای آمریكای التین آموخت كه
ایاالت متحده ناسیونالیسم دموكراتیك را در آمریكای التین بر نمی تابد  .این نتیجه گیری  ،آنان را به
سمت رادیكالیسم قطعی سوق داد  .آنان به این نتیجه رسیدند كه اگر به قدرت برسند  ،مثل آربنز با
نهادها و موسسات موجود كار نخواهند كرد و در عوض  ،ارتش را منحل خواهند كرد  ،كنگره را
خواهند بست  ،به خلع طبقه ی مالك زمین همت خواهند گماشت  ،و شركت های خارجی را از كشور
بیرون خواهند ریخت .
در دهه ی  ۱۹۶٠كه تالش های ایاالت متحده برای برانداختن كاسترو به جائی نرسید  ،فیدل با
اشاره به ناتوانی آمریكائی در طرح براندازی  ،فریاد كشید كه « كوبا گواتماال نیست ! »
بر حسب اتفاق  ،یكی از بازندگان « عملیات موفق »  ،كمپانی یونایتد فروت بود كه مسبب
اصلی در گیر كردن آمریكائی ها درگواتماال بود  « .سام زمارای » مرد خیال پردازی كه مدتی
طوالنی بر یونایتد فروت تسلط داشت  ،بیمار بود – كه سرانجام هم در سال  ۱۹۶۱مرد  ، -و بدون
او كمپانی پایه اش را از دست داده بود  .سودهای سرشار این شركت به شدت كاهش یافت  ،در لجن
زار تعقیب قانونی فرورفت كه سرانجام ناچار شد بخشی از امالكش را به گواتماال واگذارد  .در سال
 ، ۱۹۷۲پس از آن كه بسیاری از دارائی های موز خود را به كشورهای دیگر منتقل كرد  ،آن چه را
برایش باقی مانده بود به شركت « دل مون » فروخت  .در چنین موقعیتی  ،یونایتد فروت در شركت
یونایتد برندز ادؼام شد  .زمانی كه « ایلی بالك » به اتهام كالهبرداری و جنایات دیگر تحت پیگرد
دادستان فدرال قرار گرفت و پرونده ی او گویای خشونت به عنوان بخشی از میراث این كمپانی در
گواتماال بود  ،در سال  ۱۹۷۵دست به خود كشی زد .
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در سال  ، ۱۹۹۶با نظارت سازمان ملل متحد  ،فرماندهان نظامی و رهبران چریكی گواتماال
پیمان صلحی را امضا كردند  .این موافقت نامه  ،تاثیر ناچیزی بر نا برابری زندگی در گواتماال
گذاشت كه هنوز فقط دو در صد مردمش صاحب نیمی از زمین های حاصل خیز بودند  ،اما همین
نتیجه به موج هولناك و طوالنی سركوبی دولتی پایان داد  .این دستاورد  ،ضمنا به ایجاد كمیسیون
تحقیق تاریخی منجر شد كه مطالعه در مورد خشونت و دالیل آن را در پی داشت  .گزارش این
كمیسیون  ،نشان داد كه بیش از دویست هزار انسان جان خود را از دست داده اند كه  ۹۳در صدشان
را ارتشی ها كشته اند .
 ، ۱۹۸٠دولت ایاالت متحده و شركت های
گزارش كمیسیون می گوید « تا اواسط دهه ی
خصوصی حداكثر فشار را وارد آوردند تا ساختمان قدیمی و نا عادالنه ی وابسته به اقتصاد اجتماعی
را حفظ كنند » ابعاد فاجعه از این هم عیمق تر بود  .چند روز پس از انتشار این گزارش تاریخی ،
پرزیدنت كلینتون كه به گواتماال رفته بود  ،به ابعاد مسئولیت آمریكائی ها در وحشتی كه آن كشور را
در خود فرو برده بود  ،اعتراؾ كرد .
كلینتون در اجتماع رهبران جامعه مدنی درگواتماال سیتی گفت  « :اهمیت مساله در این است كه
من باید به صراحت از جانب ایاالت متحده اعالم كنم كه حمایت از نیروهای نظامی و واحدهای
اطالعاتی كه در خشونت ها دست داشتند و سركوبی را گسترش دادند  ،عمل نادرستی بود و ایاالت
متحده نباید چنین اشتباهاتی را تكرار كند » .
*****
كودتای سال  ۱۹۶۳در ویتنام  ،تاثیر عمیقی بر واشینگتن از خود به جا گذاشت  .در نتیجه ی این
كودتا  ،بسیاری از معماران سیاسی باور كردند كه ایاالت متحده سطح جدیدی از مسئولیت را در
ویتنام جنوبی پذیرفته است  .اگر پیش از كودتا نظریه ی خروج نیروهای آمریكائی امری دیوانه وار
به نظر می رسید  ،پس از وقوع كودتا حتی از آن هم بدتر به نظر می آمد  .پس از وقوع كودتا ،
ویلیام باندی معاون وزارت دفاع گفت حاال دیگر كسی نمی تواند به « عقب كشیدن نیروها از عملی
ناتمام » بیندیشد .
بسیاری از كسانی كه در طراحی و اجرای نقشه كودتا دست داشتند  ،بعدها به این نتیجه رسیدند
كه عمل شان اشتباهی فاجعه بار بود  .ژنرال « مكسول تیلر » در خاطراتش نوشت كه از نقطه نظر
تاریخی  ،آن اقدام را فقط می توانیم « یك فاجعه ؛ فاجعه ای ملی » تعریؾ كنیم  « .ادوارد لندسدیل»
گفت آن عمل « كاراحمقانه ی هولناكی بیش نبود  « » .ویلیام كولبی » رئیس عملیات پنهانی سی
آی ا در آسیای شرقی كه بعدها به مدیریت سازمان ارتقاء یافت  ،آن را « بزرگ ترین اشتباه جنگ
ویتنام » خواند .
آمریكائی هائی هم كه سرنگونی نگو دین دیم را تصویب كردند  ،به نتیجه مشابهی رسیدند  ،برای
آن كه مصمم بودند جنگ ویتنام را ببرند و تصور كرده بودند كه « دیم » مانع پیروزی است  .پس از
واقعه  ،بعضی از آنان به خود گفتند در درجه ی اول نگو دین دیم مخلوق خود آمریكائی ها بود ( مثل
اخوان المسلمین و طالبان و القاعده و  – ...م ) و چون ایاالت متحده او را به قدرت رسانده بود  ،این حق را
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هم باید می داشت كه وقتی ثابت كرده بود نمی تواند وظایفش را انجام بدهد  ،او را از مسند قدرت به
زیر بكشد  .جان اؾ .كندی و دستیارانش  ،به این دلیل چنین اقدامی را مفید یافتند كه آنان را از رو به
رو شدن با پرسش های عمیق تری در مورد این كه آیا اصال امیدی به پیروزی در جنگ ویتنام وجود
دارد  ،یا نه  ،نجات می داد .
این البته سرعت و طراحی و انجام كودتا در اواخر تابستان و پائیز  ۱۹۶۳را توجیه نمی كند.
حتی بعضی از كسانی كه راهگشای آن بودند  ،بعدها اعتراؾ كردند كه نمی توانستند بفهمند چگونه
آن واقعه رخ داده است  .رابرت كندی در سال  ۱۹۶۵با شگفتی گفت « هیچ كس نمی دانست ما چه
می خواهیم بكنیم  .هیچ كس نمی دانست سیاست كار چیست  .مساله مورد بحث قرار نگرفته بود ».
 ۱۹۶۴دو باره به ریاست
پرزیدنت كندی به بسیاری از دوستانش گفته بود كه اگر در سال
جمهوری انتخاب شود  ،نیروهای آمریكائی را از ویتنام جنوبی فراخواهد خواند  .آیا می خواست چنین
كند یا نه ،برای همیشه نامعلوم باقی ماند  .بیست و دوم نوامبر  ،درست بیست روز پس از قتل نگو
دین دیم  ،خود كندی نیز به همان سرنوشت دچار شد  .لیندون جانسون رئیس جمهوری جدید ،
تصویری از دیم را كه به دیوار آویخته بود  ،به سناتور « هابرت هامفری » نشان داد .
جانسون به هامفری گفت « ما در كشتن او دست داشتیم  .حاالهمان اتفاق در كشورخودمان افتاده
است » .
ژنرال « دوئونك وان مین » كه عامل كودتا بود  ،به جای دیم رئیس جمهری ویتنام جنوبی شد و
ژنرال « ترن وان دون » را به وزارت دفاع گماشت  .دولت آنان اما  ،ناپایدار بود و با جنگ و
كشتار درونی ازهم پاشید  .بسیاری از طرؾ های دعوا از شدت خشم ناشی از اعدام نگو دین دیم و
نگودین نهو  ،جوش آورده بودند  .دولت بعدی هم  ،نتوانست تثبیت شود  .پس از فقط سه ماه  ،با
كودتائی دیگر سرنگون شد  .پس از آن  ،جانشین قدرتمندی از نظامیان  ،حاكمیت ویتنام جنوبی را به
دست گرفت  .دو تن از آنان ؛ ژنرال « نگوین كائوكی » و ژنرال « نگوین وان تیو » در كودتای
 ۱۹۶۳نقش پر اهیمتی ایفا كرده بودند .
در خالل دهه ی  ، ۱۹۶٠پرزیدنت لیندون جانسون چنان بر آتش جنگ ویتنام دمید كه بیش از نیم
میلیون نیروی آمریكائی درگیر آن بودند  .جنگ ویتنام سی ام آوریل  ، ۱۹۷۵با شكست ننگ آور و
خفت بار آمریكائی ها به پایان رسید  .در مجموع  ۵۸۱۶۸هزار آمریكائی در آن جنگ كشته شدند .
تلفات ویتنامی ها  ،بسیار سنگین تر از آن بود .
براندازی دیم كه باعث شد درگیری ایاالت متحده از حدودی كه تعهد كرده بود به مراتب فراتر
رود  ،نقطه عطؾ جنگ ویتنام بود  .این اقدام  ،برای آمریكائی های قدرتمند چنین احساسی را به
وجود آورد كه با ویتنام جنوبی خویشاوندی خونی پیدا كرده اند و باید بدهی خود را پرداخت كنند .
«استنلی كارنو » نوشت « مسئولیت امریكائی ها در قتل نگو دین دیم  ،در سال های پس از آن
واقعه ،ذهن رهبران ایاالت متحده راچنان به خود مشؽول كرده بود كه تصور می كردند مسئولیت
بزرگ تری در ویتنام دارند  « .هوارد جونز » مورخی دیگر  ،كودتا را « تراژدی مركزی پرزیدنت
كندی» می داند  ( .هوارد زین نویسنده كتاب « تاریخ مردم آمریكا » كه معتقد است در مدارس آمریكائی تاریخ
واقعی ایاالت متحده را به شاگردان تدریس نمی كنند  ،در مقام مورخ تاریخ واقعی و استاد تاریخ در دانشگاه
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ماساچوست  ،در آوریل سال  – 2006كه باید مقارن با مراحل پایانی نوشتن همین كتاب باشد –  ،در مجله پروگرسیو
مطلبی می نویسد كه نظری دیگر را در این مورد مطرح می كند  .هوارد زین در این مقاله می نویسد  « :همه روسای
جمهوری در مورد ویتنام به مردم دروغ گفتند  - :كندی در مورد توسعه ی تعهد ما در آن منطقه  ،لیندون جانسون در
باره خلیج تونكین  ،ریچرد نیكسون در مورد بمباران سری كامبوج  ،و جملگی شان در این ادعا كه می خواهند ویتنام
جنوبی را از كمونیسم خالص كنند –  ،واقعیت این بود كه می خواستند ویتنام جنوبی را در دهنه ی قاره آسیا مال خود
كنند  – .م )

هوارد جونز در مورد مركزی بودن تراژدی كندی در كودتای ویتنام جنوبی می نویسد :
الذاَ ا ٚدٌٚت را تٗ ِظیزی طٛق داد وٗ

درگیزی ایاالت ِتسذٖ را تیغ اس پیغ وزد  ،اطتزاتژی خٕگ

أمالتی ؤّٛیظت ٘ا را تا ػؼٍٗ ٚر وزدْ ٘زج ِ ٚزج طیاطی در طایگ ْٛدآِ سد ٚ ،

ِأغ ٔمؼٗ ی ا ٚتزای

فزاخٛأذْ ٔیز٘ٚا تٗ وؼٛر ػذ ِ ...یزاث وٕذی ػزایطی را در ٚیتٕاَ طاخت  ٚپزداخت وٗ دطت خأؼیٓ ا ٚرا
تزای الذاَ تٗ زذاوثز دخاٌت ٔظاِی  ٚافشایغ ٔاِسذٚد ططر ایٓ دخاٌت تاسگذاػت  .پزسیذٔت ٌیٕذ ْٚخأظ ْٛتٗ
سٖ وزد وٗ ٔتیدٗ اع ِزگ یه ٔظً تٛد .
طزػت خٕگ ٚیتٕاَ را آِزیىائی

كودتا پرسش گیج كننده ای را باعث شد كه آیا دست زدن به این عمل در پروژه ی آمریكائی
ویتنام اجتناب ناپذیر بود  ،یا نه  ،می توانست نقطه ی عطؾ باشد ؟ با از میان برداشتن نگو دین دیم ،
ایاالت متحده می توانست تشكیل دولتی ؼیرنظامی را ترؼیب كند  .به جای آن اما  ،نظامیان سرسخت
را به قدرت رساند و عملیات نظامی خود را به پیش برد  « .رابرت شاپلن » كه خبرنگار نیویوركر
در ویتنام بود  ،از جمله كسانی است كه متحیر بود چرا چنان وضعی پیش آمده است .
ِٓ ّ٘یؼٗ آِزیىائی ٘ا را ِالِت ِی وزدَ وٗ اػتثاٖ ػاْ در وٛدتای اٚي  ٚدٛٔ َٚاِثز

 ،ػٍّی فزاتز اس

یه وٛدتا تٛد  .درن ِٓ ایٓ تٛد وٗ آْ ػًّ  ٗٔ ،تٕٙا تٗ أمالتی ِؼزٚع رٖ ٔخٛا٘ذ تزد  ،تٍىٗ ّ٘ٗ راٖ ٘ا را
خٛا٘ذ تظت  .آِزیىائی ٘ا اس تغییزی خؼٔٛت تار زّایت وزدٔذ  ،اِا ٔٗ ٚاػیٕگتٓ  ٗٔ ٚطفارت ایاالت ِتسذٖ در
طایگ٘ ، ْٛزگش طزذ  ٚفىزی را پیادٖ ٔىزدٔذ وٗ تتٛأذ لٍة  ٚرٚذ ِزدَ را تظخیز وٕذ  .خٕگ تشرگ ٕ٘ٛس در راٖ
تٛد ٚ ،ایاالت ِتسذٖ فزصت ٘ای پض اس طمٛط ٔگ ٛدیٓ دیُ را اس دطت داد وٗ یا اس ٚیتٕاَ خارج ػٛد  ،یا تٗ ایداد
دٌٚتی خذی تا طاختار ِذٔی وٗ ِتىی تٗ التصادی گظتزدٖ تاػذ وّه وٕذ  .یؼٕی تٗ ایداد آْ چٗ وٗ فمذاْ
آْ ،تزاژدی زاوُ تز ٚیتٕاَ خٕٛتی را ِذاَ آػىارتز  ٚػّیك تز ِی وزد .

دیرگاهی پیش از آن كه ایاالت متحده دچار آخرین تحقیر های خود در ویتنام شود  ،جان فاستر
دالس مرده بود  ،اما نتیجه ی عمل او بود كه باعث این خواری و حقارت شده بود  .امتناع او از
شركت در گفت و گوی  ۱۹۵۴ژنو كه مبتنی بر نظر نادرست او در مورد كمونیسم بین المللی بود ،
نقطه ی آؼاز این تراژدی بود  .بنا به توضیح یكی از زندگی نویسان او  ،این اقدام « عجیب و ؼریب
ترین عمل در دوران وزارت او بود ...كار دالس  ،پاریس و لندن را در بهت و حیرت فرو برد و
دوباره در اذهان عمومی این تصویر را به وجود آورد كه وزیر امور خارجه ایاالت متحده ،
جنگجوی ناشی و فاقد استدالل جنگ سرد است كه حسی عمل می كند  ،نه عقلی » .
17

نتیجه ی تصمیم و عمل بی خردانه ی جان فاستر دالس بود كه باعث شد ایاالت متحده در سال
 ۱۹۵۶مانع وحدت مجدد ویتنام شود  ،رژیم نگو دین دیم را به وجود آورد  ،و تصمیم بگیرد به
صورت نامحدودی از ویتنام جنوبی دفاع كند  .دالس سیاست حسی فاقد استدالل خود را به دولت كندی
منتقل كرد  .تداوم سیاست او بود كه كودتای نگو دین دیم را اجتناب ناپذیر كرد  ،حال آن كه دیم برای
رهبران ایاالت متحده كه می خواستند تا پیروزی بجگند  ،شریك مطلوبی نبود و رهبران واشینگتن
تردیدی در این مورد نداشتند .
پس از آن كه ایاالت متحده نگو دین دیم را به قدرت رساند و در مدت زمانی طوالنی بر مسند
قدرت نگه داشت و بعد او را چنان خشونت بار و وحشیانه نابود كرد  ،آمریكائی ها در جنگی ؼرق
شدند كه محاسبه ی نتایج هولناك و آسیب های جدی آن برای منافع ایاالت متحده در سراسر جهان ،
امكان پذیر نبود  .آن كودتا  ،چنان ایاالت متحده را در ویتنام جنوبی گیر انداخت كه حاصلی جزفاجعه
برای هیچ كدام شان نداشت  .در واقع  ،این فاجعه آخرین میراث دالس بود .
پرنس سیهانوك كامبوج  ،در شرایطی كه جنگ جنوب شرقی آسیا به اوج خود رسیده بود  ،گفت
« دوستان آمریكائی ما در سازماندهی حرؾ ندارند  ،در تكنیك بی نظیرند و سربازان برجسته ای
دارند  ،اما پای واقع نگری شان در قلمرو سیاست می لنگد  .در این قلمرو است كه سرشان را مثل
كبك زیر برؾ می كنند و می پندارند از این طریق بهتر منافع شان تامین می شود .
*****
پس از كودتای شیلی در یازدهم سپتامبر  ، ۱۹۷۳ژنرال اگوستینو پینوشه و سایر افسرانی كه
قدرت را قبضه كرده بودند  ،به سرعت شروع كردند به استحكام پایه های قدرت سیاسی خود .
پینوشه بی درنگ به عنوان نامزد حاكمیت برجریان افسران شورشی برگزیده شد  .عده ای از افسران
رقیب او در ارتش  ،به صورت های ؼیر مترقبه ای مردند  .جالب توجه ترین شان وزیر دفاع او
ژنرال « اسكار بونیال » بود كه در سال  ۱۹۷۵در سقوط هلیكوپتر كشته شد  .بقیه شان هم  ،پیش از
هنگام بارنشسته شدند  .وقتی پینوشه قدرتمند تر شد  ،اول خود را رئیس افسران شورشی و بعد رئیس
جمهوری شیلی اعالم كرد .
یكی از نخستین اقدامات پینوشه پس از كودتا این بود كه دستور داد در سراسر كشور به چپ ها
و حامیان رژیم مخلوع هجوم ببرند  .بنا به شدتی كه این كارزار براساس آن تنظیم شد  ،ده ها هزارتن
از نیروهای چپ و مخالؾ حاكمیت آمریكائی دستگیر شدند  .شدت عمل پینوشه  ،شرایطی كه
دستگیرشدگان در آن زمان اسارت را گذراندند  ،و این واقعیت كه اثری از بسیاری از آنان دیگر دیده
نشد  ،وضعی را به وجود آورد كه زمینه های سال ها اختناق و سركوبی پینوشه شد  .رژیم نظامی
آمریكائی  ،دستور اعدام گروه های بسیاری از رهبران چپ را صادر كرد  .بسیاری از چپ هائی كه
مورد حمله قرار گرفتند  ،به دست سربازان و دسته های آدم كش افراطیون راست  ،در زمان تهاجم
 ۲۷۹۵جسد پس از كودتا در
سراسری كشته شدند  .روز هشتم اكتبر  ،نیوزویك گزارش داد كه
سانتیاگو پیدا شده كه اؼلب شان یا با ضربه هائی كه به جمجمه هاشان وارد شده بود كشته بودند  ،یا
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با گلوله  .چند روز بعد  ،نیویورك تایمز خبر از هزاران كشته داد .
مقامات دولت سالوادور آلنده را گرفتند و آنان را به صورت دسته جمعی به زندانی در جزیره
«داوسون » در منتها الیه جنوب شیلی فرستادند كه ره به جائی نداشت  .شورشیان نظامی  ،بزرگ
ترین فدراسیون كارگری كشور را كه هشتصد هزار عضو داشت  ،منحل كردند  ،همه احزاب سیاسی
را كه از آلنده حمایت می كردند  ،ممنوع اعالم كردند  ،كنگره را به حالت نا محدود تعطیل اعالم
كردند  ،صدها استاد دانشگاه را از كار بی كار كردند  ،همه شهرداران و اعضای شوراهای شهر را
بر كنار كردند  ،و مقرر داشتند تا قانون منع محاكمات در دادگاه های نظامی لؽو شود  .شبه نظامیان
كامیاب طرفدار پینوشه  ،كپه كپه كتاب های نیروی چپ را  ،در سراسر كشور به آتش كشیدند .
بحثی طوالنی در گرفت كه آیا سالوادور آلنده خود كشی كرده  ،یا به دست سربازان شورشی
كشته شده است  .طرفداران او برآن بودند كه در صحنه ی درگیری كشته شده است  .با این حال ،
گدشت زمان امكان بررسی عاری از احساسات اسناد را بیشتركرد وخیلی ها فرضیه خودكشی را
پذیرفتند  .آلنده هنگام مرك شصت و پنج ساله بود  .او فقط  ۱٠۴۲روز رئیس جمهوری شیلی بود .
اگوستینو پینوشه  ،به سرعت درگیری میان شركت های آمریكائی و شیلی را كه باعث ایجاد
چنان خصومتی میان واشینگتن و سانتیاگو شده بود  ،حل و فصل كرد  .هنوز یك سال از كودتا
نگذشته بود كه دولت او عقد قراردادی با شركت مس « اناكوندا » را اعالم كرد كه بر مبنای آن ،
شركت آمریكائی نقدا  ۲۵۳میلیون دالر بابت دارائی های از دست رفته اش خسارت دریافت می كرد.
شركت مس « كنه كوت » هم از این بابت  ۶۶/۹میلیون دالر گرفت  .شیلی به شركت آی تی تی هم
 ۱۲۵/۲میلیون دالر بابت دارائی هایش در شركت تلفن شیلی پرداخت كرد .
در سال  ، ۱۹۷۶هنری كیسینجر برای ایراد سخنرانی در سازمان كشورهای آمریكائی به
سانتیاگو سفر كرد  .روز پیش از حضورش در مالء عام  ،به طور خصوصی با پینوشه مالقات كرد
تا به او اطمینان بدهد كه اگر در سخنرانی خود حرفی از حقوق بشر به میان خواهد آورد « منظورش
شیلی نیست » .
كیسینجر به پینوشه گفت  « :ارزیابی من این است كه شما قربانی همه گروه های چپ در
سراسر جهانید ؛ و فكر می كنم بزرگ ترین گناه شما سرنگون كردن دولتی است كه داشت كمونیست
می شد  .ما از براندازی دولتی كه به سوی كمونیسم می رفت خشنودیم و به شما اطمینان می دهیم كه
نخواهیم گذاشت موقعیت شما تضعیؾ شود » .
چند هفته بعد  ،روز بیست و یكم سپتامبر  ، ۱۹۷۶جوخه ای كه پلیس مخفی شیلی سازماندهی
كرده بود  « ،اورالندو لتلیر » را كه سفیر آلنده در ایاالت متحده و وزیر خارجه او بود  ،با جا سازی
بمب در اتومبیل او و در حالی كه از منطقه ی « داپونت » واشینگتن می گذشت  ،به قتل رساندند .
«رونی موفیت » معاون آمریكائی او هم كشته شد  .تا آن زمان  ،هرگز آن گونه قتل سیاسی در
واشینگتن صورت نگرفته بود  .در مدت زمانی طوالنی  ،جامعه با شدیدترین لحن رژیم پینوشه را
محكوم كرد  .بعدها معلوم شد كه قتل لتلیر بخشی از نقشه ای دامنه دار به نام « عملیات كوندور »
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بود كه پینوشه برای حذؾ فیریكی مخالفان خود در خارج از شیلی سازمان داده بود ( .

حاكمیت

اسالمیست ها در ایران كه بدون داشتن كمترین مختصات « جمهوری »  ،به محض كسب قدرت سیاسی در سال
 ) ۱۹۷۹ ( ۱۳۵۷بر خود نام « جمهوری » نهاد  ،از آؼاز پرتاب شدن به قله ی قدرت سیاسی  ،با همان مختصات
ناشی از كودتای آمریكائی  ۱۹۵۳و  ۱۹۷۳در شیلی  ،به دستگیری مخالفان  ،اعدام های انفرادی و دسته جمعی آنان ،
یورش به دانشگاه ها  ،ریختن خون نیروهای چپ  ،تعطیل كردن اجباری سازمان ها و احزاب سیاسی  ،گسترش
جاسوسان و خبرچینان خود میان مردم و سركوبی هر گونه جنبش و حركت اجتماعی و كارگری و روشنفكری و
اخراج روزنامه نگاران و استادان دانشگاه ها و بازداشتن هرگونه حركت مؽایر با چهارچوب های خود دست زد و پس
از آن كه زندان هایش را تا خرخره پر كرد  ،نهضت زندان سازی را راه انداخت و بسیاری از فعال ترین نیروهای
چپ و دموكرات را وادار به فرار از كشور كرد  ،و به همان نتیجه ای رسید كه حكومت آمریكائی پینوشه پس از كودتا
به آن رسیده بود  .در روند تعقیب مخالفان در خارج از كشور و ترور آنان كه بنا به اسناد و مدارك فراوان  ،نمی
توانست مثال در قبرس و آلمان و فرانسه و سوئیس و ایتالیا و تركیه و پاكستان  ،بدون اطالع سرویس های جاسوسی
اروپائی و كشورهای دیگرباشد  ،ده ها فعال سرشناس سیاسی از احزاب و سازمان های مختلؾ را در این كشورها از
دم تیػ اسالمیست های حاكم گذراند كه عده شان – تا جائی كه من می دانم  ، -تا كنون به  ۱۶۵نمونه ی موفق و چندین
نمونه نا موفق رسیده است  .در اوج این ترور ها  ،ماده های  ۴۹۶تا  ۴۹۹قانون مجازات اسالمی كه در سال ۱۳۷۵
به توشیح علی اكبر رفسنجانی رئیس جمهوری وقت رسیده  ،علنا تاكید می ورزد كه حاكمیت اسالمی حق دارد
مخالفانش را در خارج از كشور هم به مجازات اسالمی برساند – م )

در سال  ۱۹۸۸كه پانزده سال از حاكمیت دیكتاتوری آمریكائی در شیلی می گذشت  ،ژنرال
اگوستینو پینوشه به فكر افتاد تا با مراجعه به افكار عمومی  ،و طرح این پرسش كه آیا مردم با ابقای
او در قدرت سیاسی برای ده سال دیگر موافقند  ،دیكتاتوری خود را به صورت قانون اساسی در
آورد .رای مردم منفی بود  .رای دهندگان  ،به جای آن كه به او امكان قانونی بدهند تا در قدرت باقی
بماند  ،در سراسر كشور ولوله افكندند كه اوضاع باید تؽییر كند  .پینوشه با صدور فرمان های پی در
پی با هدؾ تضمین قدرت همیشگی ارتش  ،به خشم و خروش مردم پاسخ داد و پس از كسب اطمینان
از حفظ قدرت نظامی  ،اجازه داد انتخابات ریاست جمهوری صورت پذیرد  .یك دموكرات مسیحی به
نام « پاتریسیو آیلوین » برنده شد  .ششم ژانویه  ۱۹۹٠كه او سوگند ریاست جمهوری یاد كرد  ،شیلی
وارد دوره ای جدید شد .
یكی از نخستین اقدامات دولت جدید  ،ایجاد كمیسیون ملی حقیقت و مصالحه بود  .در سال
 ، ۱۹۹۱این كمیسیون گزارشی بلند و متفكرانه به دست داد  .در گزارش تاكید شده بود كه شیلی
زمانی به ورطه دیكتاتوری در ؼلتید كه كشور در چنبره ی جنگ سرد گرفتار آمده بود .

ایٓ فاخؼٗ در د٘ٗ ی  ۱۹۵۰آغاس ػذ وٗ ػیٍی ِ ،ثً تظیاری اس وؼٛر٘ای آِزیىای التیٓ ِ ،تٛخٗ ػذ
وٗ طیاطت داخٍی اع تٗ درگیزی اتزلذرت ٘ا در « خٕگ طزد » گزٖ خٛردٖ اطت ...
پیزٚسی ٚزذت اختّاػی  ٚپزسیذٔت إٌٓذٖ در طاي  ، ۱۹۷۰چٕیٓ ارسیاتی ػذ وٗ یه طزف خٕگ طزد  ،یؼٕی
اتساد خّا٘یز ػٛرٚی طٛطیاٌیظتی  ،فاتر ػذٖ  ٚایٓ فتر  ،تٗ ِٕشٌٗ ی ػىظت  ٚتٙذیذی تزای طزف دیگز ،
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یؼٕی ایاالت ِتسذٖ اطت  .تٗ ایٓ دٌیً تٛد وٗ ایاالت ِتسذٖ تی درٔگ تٗ طزازی ٔمؼٗ ی دخاٌت در اِٛر داخٍی
ػیٍی دطت سد  ...ایٓ دخاٌت ٘ا ِ ،ظتمیّا ٚاتظتٗ تٛدٔذ تٗ تسزاْ ٚیزأگز التصادی ػیٍی در طاي  ۱۹۷۲وٗ
در ٔتیدٗ ی خٛد ٔ ،مغ تظیار ِّٙی در تسزاْ ٘ای ػذیذتزی داػتٕذ وٗ در طاي ۱۹۷۳تٗ ٚلٛع پیٛطتٕذ .

شیلی به مرور نقش دموكراتیك خود را كه نابود شده بود  ،در آمریكای جنوبی باز یافت  .میدان
جمهوری كه در كودتای پینوشه به شدت بمباران شده بود  ،در سال های دیكتاتوری پینوشه بكلی
متروكه بود  .بعدها  ،مجسمه ای از سالوادور آلنده را در جلو این میدان گذاشتند .
در سال  ۱۹۹۸كه پینوشه به بریتانیا رفته بود  ،بنا به حكم قاضی اسپانیائی « بالتازارگارزون »
باز داشت شد  .دادگاه های فرانسه  ،سوئیس و بلژیك هم تقاضای استرداد او را كردند  .پینوشه پیش
از آن كه سرانجام دولت بریتانیا او را به كشور خود بازگرداند  503 ،روز در ویالئی نزدیك لندن ،
در حصرخانگی به سر برد  .به محض ورود به شیلی  ،از مصونیتی كه به عنوان سناتور در همه
عمرش از آن برخوردار بود  ،محروم شد و آماج اتهاماتی چون آدم ربائی  ،شكنجه و قتل قرار
گرفت .
در واشینگتن  ،سنای ایاالت متحده كمیته ای اطالعاتی را برای تحقیقی جامع در مورد كودتا علیه
سالوادور آلنده تشكیل داد  .كمیته سنا  ،سی آی ا را به خاطر فراهم آوردن گزارش های دقیق در
مورد شیلی مورد تقدیر قرار داد و گفت كودتا به آن جهت امكان پذیر شد كه گزارش های سازمان
اطالعات مركزی را « یا  ،در بهترین صورت  ،انتخابی دست چین كردند  ،یا  ،در بدترین حالت ،
زمانی كه ایاالت متحده تصمیم به عملیات پنهانی در شیلی گرفت  ،اصال مورد اعتنای معماران
سیاسی ایاالت متحده قرار ندادند » .
ػذیذتزیٓ ٚزؼت ٘ا اس أتخاب إٌٓذٖ  ،اس اطاص ٔا درطت تٛدٔذ ٘ .یچ تٙذیذ ػاخصی در ِٛرد زضٛر
ٔظاِی ػٛرٚی ٚخٛد ٔذاػت  ،اِىاْ « صذٚر » أمالب إٌٓذٖ ِسذٚد تٛد  ٚ ،ارسع اٌگٛی ا ، ٚاس آْ ُ٘ ِسذٚدتز
تٛد  .تاثیز گذاری إٌٓذٖ تزتثغیدیاْ طایز وؼٛر٘ای آِزیىای التیٓ  ،چیشی تیؼتز اس پیؼیٕیاْ أ ٚثٛد ...ػیٍی ِی
خٛاطت ِظتمً تاػذ ٔ ٚمؼٗ ٚرٚد تٗ دٚرٖ ٔاطیٔٛاٌیظتی را در طز ِی پزٚرأذ .

سی و یك سال پس از كودتا  ،كمیسیونی كه دولت شیلی تعیین كرده بود  ،به این نتیجه رسید كه
در سال های دیكتاتوری  « ،شكنجه سیاست دولتی بود  .معنی این سیاست  ،سركوبی مردم و ایجاد
وحشت در میان آنان بود  » .این گزارش به هویت  ۲۷۲۵۵هزار تن از مردم پی برد كه در دوران
حاكمیت نظامیان شكنجه شده بودند و پرزیدنت « ریكاردو الگوس » اعالم كرد كه آنان تا آخر عمر
مقرری دریافت خواهند كرد  .چیزی نگذشت كه یكی از قضات  ،پینوشه ی هشتاد و نه ساله را در
حصر خانگی قرار داد و به اتهام آدم ربائی و قتل  ،برای او تقاضای دادگاه كرد  .ژنرال « خوان
امیلیو چه یره »  ،پس از این دادخواست اعترافی تاریخی كرد .
ژنرال « چه یره » گفت « ارتش شیلی تصمیمی دشوار و ؼیر قابل برگشت گرفته بود تا
مسئولیت همه مجازات ها و اعمال ؼیر اخالقی را در گذشته به عهده بگیرد و آن را در خود نهادینه
كند  .هرگز و در مورد هیچ كس  ،این حد از اعمال مؽایر ابتدائی ترین اخالقی انسانی در نقض
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حقوق بشر  ،روا نشده است  ( .در حالی كه هنوز اسالمیست های ساخت بریتانیا و ایاالت متحده در ایران در
زمان ترجمه ی این كتاب به تاخت و تاز خود ادامه می دهند و هنوز سی و یك سال از سرنگونی آنان نگذشته كه
كمیسیونی برای رسیدگی به جنایات شان تشكیل شود و فرماندهان سپاه و وزارت اطالعات و نیروی انتظامی و آمران
روحانی و لباس شخصی ها و  ...در دادگاه های خلق اعتراؾ كنند  ،شرایطی كه در سه دهه گذشته با حمایت و توطئه
امپریالیست ها به مردم ایران تحمیل شده  ،تا همین جای كار بسا هولناك تر از اعتراؾ تاریخی ژنرال « چه یره »
عامل اجرائی اگوستینو پینوشه است  .عالوه بر اسناد سازمان های فرمایشی حقوق بشر  ،مثل عفو بین الملل و دیده بان
حقوق بشر و دكان هائی كه ایاالت متحده در همین زمان به عنوان گروه های مدافع حقوق بشر باز كرده است  ،اسناد
و اخبار وگزارش های سایت های اینترنتی پیشرو و مستقل ایرانی  ،از ابعاد جنایاتی سخن می گویند كه چه بسا ؼیر
اخالقی تر و شرم آور تر از دوران پینوشه در شیلی ارزیابی می شوند  .آن چه تا كنون

– نیمه دوم  – ۲٠٠۸بر

دانشجویان  ،جنبش زنان  ،موضوع زنان  ،كارگران  ،دهقانان  ،معلمان  ،كارمندان و همه مردم ایران رفته است  ،در
تعریؾ های جاری از حقوق بشر  ،دیرگاهی است كه از مرزهای « نقض » گذشته و در واقع سالخی كردن انسان و
آزادی و فرهنگ در جامعه ای است كه به صورت چراگاه اقتصادی و سیاسی و صحنه رقابت سرویس های جاسوسی
امپریالیستی در آمده است – م )

اگر ایاالت متحده دخالت نمی كرد  ،چه اتفاقی در شیلی می افتاد ؟ پیش بینی وهم انگیز دولت
نیكسون كه آلنده دیكتاتوری را به كشورش تحمیل می كند و شیلی را به سمت متحدان اتحاد شوروی
می برد  ،ممكن بود امكان تحقق داشته باشد  ،اما سپردن ارتشی كه ذاتا محافظه كار بود به شوروی ،
و اساسا فاصله گرفتن خود آلنده از اعتبارهای دموكراتیكی كه به آن ها پابند بود  ،شدیدا ؼیر ممكن
بود  .جنگ داخلی هم كه بعدها پینوشه گفت به خاطر اجتناب از آن دست به چنان كاری زده است ،
هیچ زمینه و امكان مادی نداشت  .سنت سیاسی دیرپای شیلی  ،براین پایه استوار بود كه با كمترین
توسل به خشونت و بیشترین تكیه برقانون اساسی از عهده ی مشكالت بر آید  .واقعیت آن بود كه حتی
اگر خشونتی به میان می آمد  ،تعداد مردمی كه بنا به دالیل سیاسی در سال های بعد دستگیر  ،شكنجه
و كشته شدند  ،مسلما به هیچ وجه با آن چه بر آنان رفت قابل مقایسه نمی بود .
« كنیت ماكسول » مورخ آمریكائی در بازنگری اسناد مربوط به كودتای ایاالت متحده در شیلی
كه از طبقه بندی محرمانه خارج شده بوده است  ،می نویسد  « :اگر امور به خود مردم واگذارمی
شد  ،راه حل های مناسبی برای حل مشكالت خود پیدا می كردند  .شاید این امكان هم وجود می داشت
كه آلنده با حركت خودش سقوط كند وقربانی نا رسائی های خود شود  ،اما نه به آن صورت كه
قربانی عملی هولناك شود كه در نهایت هم موفق از كار در آمد و كارش به رسوائی ایاالت متحده
كشید » .
علیرؼم موفقیت قابل توجه شیلی در بازسازی و رشد دموكراسی در آن كشور  ،تبدیل به ملتی
داؼان و در هم شكسته شد  .دخالت  ۱۹۷۳ایاالت متحده در شیلی و دوره ی طوالنی دیكتاتوری ،
روانشناسی اجتماعی را زخمی كرد  .بسیاری از شیلیائی ها  ،مثل بسیاری از آمریكائی ها و سایر
مردم جهان  ،سرانجام به این نتیجه رسیدند كه در سلسله كودتاهای آمریكائی  ،این نمونه هم تقریبا با
بدترین صورت همه را در گیر خود كرد  .سه دهه بعد  ،كولین پاول وزیر امورخارجه ایاالت متحده،
در پاسخ به پرسشی در مورد براندازی سالوادور آلنده  ،بر این نظریه جهانی صحه گذاشت .
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( كولین پاول وزیر امور خارجه جرج بوش كه خود در تهاجم وحشیانه نظامی به افؽانستان وعراق نقش تعیین

كننده داشت – م ) گفت « براندازی آلنده بخشی از تاریخ امریكا نیست كه باعث مباهات ما باشد » ...
*****
كودتای های ایران  ،گواتماال و شیلی –  ، – ۱۹۷۳ ، ۱۹۵۴ ، ۱۹۵۳شباهت های بسیاری با هم
داشتند  .هر سه كشور  ،منابع طبیعی سرشاری داشتند  ،اما منابع شان تحت كنترل خارجی ها بود .
زمانی كه رهبران ناسیونالیست كوشیدند تا صاحب منابع طبیعی خود شوند  ،ایاالت متحده در پاسخ به
این مطالبه  ،كشورهای آنان را به صحنه های خونین تبدیل كرد  .ایران  ،گواتماال و شیلی  ،با
پرداخت بهای سنگین انسانی و اجتماعی  ،تبدیل به اقمار ایاالت متحده شدند .
به دالیل مختلؾ  ،كودتا در ویتنام شباهتی به كودتا در آن سه كشور دیگر نداشت  .این كودتا ،
در كشوری واقع شد كه ایاالت متحده در آن در حال جنگ بود  ،نه آن كه فقط با تهدید نظری رو به
رو باشد  .منشاء كودتا هم سلطه برمنابع طبیعی سرشار نبود  .تلخ تر و ناگوارتر از همه ی آنان  ،این
بود كه در مورد كودتای ویتنام جنوبی  ،ایاالت متحده برای نخستین بار دست به عملیاتی زد تا
رهبری را كه خود به كار گماشته بود و آن رهبر دوست آمریكا بود سرنگون كند  ،نه دشمنی فرضی
را .
كودتا های دوران جنگ سرد  ،كامال تفاوت داشتند با تصرؾ كشورها و سازماندهی انقالب هائی
 ۱۹٠٠برای تؽییر رژیم ها به آن
كه ایاالت متحده در دوره های اواخر قرن نوزدهم و سال های
مبادرت می ورزید  .هرچند كه انگیزه های این دخالت ها كه صورت های مختلفی داشتند  ،اؼلب
یكسان بودند  .هر كشوری كه ایاالت متحده دولتش را سرنگون كرد  ،چیزی داشت كه آمریكائی ها
طالب آن بودند  .آن چیز  ،در اؼلب موارد  ،یا منابع طبیعی ارزشمند بود  ،یا بازار مصرؾ بزرگ
بود  ،یا منطقه ای استراتژیك بود كه آمریكائی ها می خواستند از آن برای دستیابی به منابع و
بازارهای نقاط دیگر استفاده كنند  .در خالل جنگ سرد ؛ همان گونه كه در خالل نخستین دوران
تهاجم امپریالیستی آمریكائی ها  ،تجارت قدرتمند نقش عظیمی در دست اندازی و دخالت ایاالت متحده
در كشورهای دیگر داشت .
با این حال  ،این مورد به تنهائی برای اعمال نفوذ و دست اندازی كافی نبود  .آمریكائی ها زمانی
عملیات براندازی را انجام می دادند كه عالیق اقتصادی و عالیق ایدئولوژیك با هم منطبق می شدند .
در هاوائی  ،كوبا  ،پورتوریكو  ،فیلیپین  ،نیكاراگوئه و هندوراس  ،ایدئولوژی آمریكائی پیشبرد
مسیحیت و « بسط و توسعه نژادی با ابزار قهری » بود  .دهه ها بعد  ،در ایران  ،گواتماال  ،ویتنام
جنوبی و شیلی  ،این انگیزه ضد كمونیستی بود  .در هر دو دوره  ،آمریكائی ها باور كرده بودند كه
این حق آن هاست  ،وحتی تعهد تاریخی آن هاست كه نیروهای خوب را علیه نیروهای شرور و تبه
كار رهبری كنند .
یك بار جان فاستر دالس ادعا كرده بود كه « برای ما در جهان دو جور آدم وجود دارد  .نوعی
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از این مردم مسیحیانند كه از اقتصاد آزاد حمایت می كنند  ،نوعی دیگر آن مردمانند كه چنین
نیستند».
از بنجامین هریسون گرفته تا ریچرد نیكسون  ،دالس این فرضیه را به گوش همه رهبران
آمریكائی خوانده بود  .همه ی این رهبران  ،معتقد بودند كه هدؾ های دوقلوی سیاست خارجی ایاالت
متحده  ،باید به هر دو دلیل سیاسی و اقتصادی  ،در جهت تامین منافع دراز مدت  ،با تحمیل  ،توسعه،
یا ترؼیب یك ایدئولوژی  ،به كارگرفته شوند  .تشخیص آنان در مورد رژیم هائی كه حكم مرگشان را
صادر می كردند  ،این بود كه به هر دو دلیل اقتصادی و ایدئولوژیكی دشمن اند .
اگر كاخ سفید در مقابل این ذهنیت خام آسیب پذیر نمی بود  ،یا به دام این تفكر گیاه واره ی
گروهی نمی افتاد  ،این كودتاها به وقوع نمی پیوستند و چنان لطمه عظیمی به آن چهار ملت  ،و به
خود ایاالت متحده وارد نمی آمد  .در هریك از این موارد  ،روسای جمهوری ایاالت متحده  ،یا یكی
دو مشاور ارشد آنان  ،صاؾ و پوست كنده تصمیم گرفتند كه دولت مشخصی را براندازند  .تصمیم
آنان  ،همگان را هماهنگ كرد تا از آن پیروی كنند  .مشاوران و طراحان نقشه  ،در مورد جزئیات
هر عملیاتی  ،با نیرنگ زدن در سخن پردازی  ،سعی كردند با تحویل دادن مشتی دروغ جامعه را
بفریبند ،اما به ندرت توانستند در مقابل این پرسش كه چرا دولت خاصی را برانداختند  ،پاسخی پیدا
كنند كه ثابت كند كار به جائی انجام داده اند  .هركسی با دركی محدود سخن گفت  .هیچ یك از
مشاوران و طراحان  ،نتوانستند با دالیل اثباتی پاسخ بدهند كه رژیم های ایران  ،گواتماال  ،ویتنام
جنوبی و شیلی  ،ابزار و آلت دست كرملین بودند  ،یا در این خطر قریب الوقوع قرار گرفته اند كه
در جرگه ی كشورهای تحت كنترل شوروی در آیند .
این شكل از عملكرد روشنفكرانه ی تنبل  ،آسان ترین راه فرار بود  .طلوع ناسیونالیسم در جهان
در حال توسعه  ،نقطه ی بؽرنج پدیده بود  .این نقطه ی بؽرنج  ،دالیل مختلؾ و متنوعی داشت و
برای آمریكائی ها دشوار بود كه در این چالش  ،استراتژی دراز مدتی را برای تحریؾ واقعیت و
سفسطه در اندیشه آمریكائی جا بیندازند  .آسان ترین تدبیرآمریكائی ها این بود كه ناسیونالیسم را به
عنوان پیشقراول یورش كمونیست ها تعریؾ كنند و دنبال راه هائی بگردند تا آن را درهم بشكنند كه
مبادا گامی فراتر بگذارد .
بعضی از آن هائی كه مثل جان فاستر دالس جنگ سرد را اداره می كردند  ،همه ی زندگی شان
را وقؾ شركت های آمریكائی كرده بودند  .عده دیگری  ،مثل هنری كیسینجر  ،عالقه چندانی به
تجارت نداشتند و حتی آن را كسرشان خود می دانستند  .با این حال  ،همه آن ها معتقد بودند كه فقط
حكومت های پلید برشركت های آمریكائی سخت می گیرند و حتی می كوشند تا شركت های خارجی
را ملی كنند .
مدیران كمپانی های بزرگ  ،نخستین كسانی بودند كه می خواستند محمد مصدق در ایران ،
یاكوب آربنز درگواتماال و سالوادور آلنده در شیلی سرنگون شوند  .مدیران این كمپانی ها بودند كه
رهبران واشینگتن را  ،كه گاهی عالیق متفاوتی داشتند  ،ترؼیب به براندازی این دولت ها كردند  .در
هریك از این موارد  ،دولت ایاالت متحده دالیلی را ردیؾ كرد و بخورد جامعه داد كه هیچ ربطی به
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واقعیت امر نداشتند  .ایدئولوژی و منافع اقتصادی  ،با هم تركیب شدند و ایاالت متحده را به صحنه
های دخالت راندند .
آمریكائی هائی كه نقشه های براندازی دولت های ایران  ،گواتماال  ،ویتنام جنوبی و شیلی را
ریختند و مجوزهایش را صادر كردند وبه اداره عملیات پنهانی پرداختند  ،همه ی آن ها را پیروزی
بزرگ تلقی كردند  .از منظر تاریخی اما  ،واقعیت چنین نبود  .درهرچهار كشور  ،نتیحه عملیات
پنهانی آنان تشدید سركوبی و اختناق و تحدید آزادی بود  .فراسوی مرزهای خود نیز تاثیر های عمیقی
به جا گذاشتند  .با تشدید و طوالنی كردن مدت زمان جنگ سرد  ،جهان را فلج كردند و امكان هر
گونه تؽییر صلح آمیزی را از بین بردند  .سازمان اطالعات مركزی ایاالت متحده (  )CIAرا بی آبرو
كردند و با تحلیل بردن و بی حیثیت كردن این سازمان  ،به كارائی و تاثیر گذاری آن لطمه زدند  .این
رهبران  ،مردم سراسر جهان را به این نتیجه رساندند كه ایاالت متحده ملتی ریاكار است كه مثل
بسیاری از متجاوزان دیگر  ،با اعمال توحش سعی كرده است دیكتاتوری ها را به جای زمینه های
دموكراسی بنشاند .
« ناتانیل دیویس » كه درسال  ۱۹۷۳سفیر ایاالت متحده در شیلی بود  ،پس از انجام كودتا
نوشت « تا همین اواخر  ،به نظر می رسید كه سیاست خارجی ایاالت متحده پشتوانه ی اخالقی دارد.
بعد سلسله حركاتی پیش آمد كه در سال  ۱۹۵۳از ایران شروع شد  ،سال  ۱۹۵۴در گواتماال ادامه
یافت  ،به ویتنام كشید  ...و سرانجام داستان شیلی ضربه نهائی را وارد آورد و ما را از قله ی وقار
به زیر پرت كرد » .
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