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  سخني با خواننده محترم 

ستند شورها بوده و ه شروع خود از منابع ديگر ك ستعمارگران همواره در پي تأمين منافع نام خوي ، در طول تاريخ ا

ـــتعمارگري قدرت ـــنعتي در قرن اس ـــد  ب ١٧هاي خارجي با آغاز انقالب ص داري و طوري كه بردههدو چندان ش

  ها بود. نها جزء اصول اساسي آكشي از انسانبهره

و حتي قبل از آن روند استعمارگري در پيش گرفتند و  ١٧كشورهاي غربي از دوران آغاز انقالب صنعتي در قرن  

با توجه به اينكه توانسته بودند به لحاظ علمي و صنعتي و تكنولوژي پيشرفت كنند و ابزار نظامي قدرتمندي هم  در 

هاي ديگر قدم برداشــتند. از دوراني كه ند كشــيدن كشــورها و ملتدر مســير اســارت و به ب ، اختيار داشــته باشــند

ها انسان را به بردگي كشيدند و در اروپا و بعد در آمريكا از آنها ها به سمت آفريقا حركت كردند و ميليوناروپايي

ز آفريقا اي كردند. اين كشــورها نقاط مختلف جهان را به تصــرف خود درآوردند؛ اهاي بســيار ظالمانهكشــيبهره

ستراليا كه جزيره بزرگ و دور افتاده بود. آن سرزميني مثل ا سيا و حتي  شان را محق ميگرفته تا آ ستند ها خود دان

شغال كرده و منابع سرزمين ديگران را ا ساني آنكه  ستفاده كنند. يكي شان را در اختيار گرفته و از نيروي ان ها هم ا

  ود كه نزديك به دو قرن انگلستان آن را تحت استعمار خود گرفت .از بزرگترين اين مستعمرات  هندوستان ب

حضــور اســتعمار گران در كشــور هاي مختلف عامل شــورش ها و نا آرامي هاي بســياري در اين مناطق بود ومردم 

كشور هاي جهان سوم با اندك اگاهي از حقوق خويش حاضر به همكاري با استعمار گران نبوده و به مقابله با انان 

شمني كه او را، پرداختند شروع بيداري ملل ميبه تقابل  با د شور حس ميكردند ،با  شوم اش را بر ك سايه  ديدند و 

  تحت ستم ،استعمار تغيير شكل داده و به ظاهر عقب نشيني مينمايد ولي با تجهيز و ساپورت 

ــور و حكمراني ظاهري انان ،چپاول و غارت گري  ــخص يا گروهي از مردم همان كش ــي ديگر  ادامه ش را به روش

شورولي در باطن  شور را غارت ميكرد به ظاهر از مردم بومي همان ك سركوب وك ميدادند و اين بار ان كه مردم را 

  كار گزار قدرت هاي استعماري بود 

، از اين رو بعد از جنگ جهاني دوم و ضعف نظامي قدرت هاي استعماري واستقالل كشور هاي افريقايي و اسيائي

تا هائي يكي پس از ديگري در اين كشور ها به وقوع پيوست و بجاي فرمانداران انگليسي و فرانسوي اشخاصي كود

  بر اريكه قدرت نشستند ، از اهالي همان كشور ها و ترجيحا نظامي

تاريخ كشـــورهايي كه امروزه مدعي شـــعارهايي همچون آزادي، عدالت، دمكراســـي، حقوق بشـــر و از اين قبيل 

  هاي ديگر است. ها از ملتكشي آناز استعمارگري و بهره هستند، پر

س سلطه  ني شورهاي تحت  سي براي مردم ك ستعمار گران هيچ گاه خواهان ازادي و دمكرا شان در ا تند چون با منافع

  .تضاد است
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ـــي، در برابر هر نهاد حكومتي نهادي مردمي وجود دارد كه در تعديل قدرت به نفع مردم نقش مه مي در دموكراس

ـــي، كند. اين نهادها عبارت اند از: انتخابات، افكار عامه، اتحاديهايفا مي ـــياس ـــنفي و تجارتي، احزاب س هاي ص

ـــارگروه ـــان و گروه  هاي فش گيرند، ناگزيرند كه حمايت هايي كه در رأس حكومت قرار ميو... مطبوعات. كس

   .آيدوكراسي نيز از همين جا است كه به وجود مينهادهاي مردمي را با خود داشته باشند. تعديل قدرت در نظام دم

اســـتعمارگران دســـت بازي در غارت كشـــور نداشـــته   ،از اين رو با وجود نهاد هاي دمكراتيك در يك كشـــور

  .وسازمانهاي مردمي سدي هستند در مقابل غارتگران

سلط و اد شوربراي ت شي از يك ك صي كودتا و به قدرت ، اولين قدم ،امه چپاول و بهره ك شخ ساندن  ست ر كه ا

تمامي اين نهاد ها ودستاوردهاي سياسي و مدني  را نابود كرده ،مردم را به حاشيه   رانده و تمام تصميم گيري هاي 

  .مهم سياسي و اقتصادي  را شخصا به عهده گيرد

  .مردميكنترل كشور و معامله با يك نفر بمراتب براي استعمارگران راحت تر است تا مواجهه با نهاد هاي 

ــت مرداد  ١٢٩٩كودتاي  ــت و هش ــتان و كودتاي بيس ــط عوامل انگلس ــط كودتا گران  امريكايي و  ١٣٣٢توس توس

سلطنت و نابودي مجلس و احزاب و مطبوعات و  شاه بر تخت  ضا  شاه و محمد ر ضا  ساندن ر سي با بقدرت ر انگلي

رار داد هاي استعماري با انان نفت و گاز و توانستند از طريق اين اشخاص و انعقاد ق عات مردمي  و سنديكا ها تجم

شته باشد و نه  ديگر منابع زير زميني را به غارت برده و نه مجلسي بود كه درباره اين قرار دادها جرئت اظهار نظر دا

بردند و خوردند  و مخالفين را كُشـــته و يا  .مردم نمايان ســـازد روزنامه اي كه اين غارت وخيانت به خلق  را براي 

  .فقط  نظاره گر بودند نه نشين كردند و مردم خا

  

  ساسان قره داغي 
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   آرژانتين  -١
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. شد سرنگون ١٩٧٦ مارس ٢٤ در سيا سازمان نظامي كودتاي با آرژانيتين دموكراتيك دولت  

ساس بر سناد ا شده بندي طبقه ا  خارجه رايوز بين ١٩٧٦ سال اكتبر در ،٢٠٠٣ سال در آمريكا ن

سينجر هنري« يعني آرژانتين و آمريكا صله »گوزيتي« و »ك  كودتا و نظامي دولت اينكه از پس بالفا

شور اين در سيد در قدرت به ك ست  گرفته صورت گفتگوهايي كه  ر سينجر صراحت به ا  دولت از ك

 كشته اندبوده وانج هاآن اكثر كه نفر هزار ٣٠ آن در كه اي عادالنه نا جنگ بر و كرده حمايت كودتا

  .است گذاشته صحه رفتند سرقت به نيز كودك ٤٠٠ و شده

 بوئنوس آن پايتخت. جنوبي آمريكاي در اســت كشــوري آرژانتين جمهوري رســمي نام با آرژانتين

٤٣ آن جمعيت و اســپانيايي كشــور اين رســمي زبان. اســت آيرس ٥٩٠  پول واحد. اســت نفر ٤٠٠

 بين در و جنوبي آمريكاي كشور دومين برزيل از پس وسعت لحاظ از تينآرژان. دارد نام پزو آرژانتين

شورهاي شتمين جهان ك شور ه سعت لحاظ از ك ست و صاد سومين آرژانتين. ا  آمريكاي بزرگ اقت

 كه هستند تباراروپايي آرژانتين جمعيت از درصد ٩٧ .است باال آن در زندگي سطح و دارد را التين

 مسيحي، كشور اين مردم از درصد ٩٢. هستند اسپانيايي و ايتاليايي انمهاجر نوادگان از بيشترشان

١ ــد ٩ مان درص ــل يه و مس يان پيرو يا دينبي بق ند ديگر اد ــت ــيس پاپ .هس   رهبر اول، فرانس

ــت آرژانتين اهل جهان هايكاتوليك ــخص وي اولين .بوده اس  پاپ عنوان  به اروپايي بود كه غير ش

 انتخاب شد .

ستعمرات از يكي اين از پيش انتينآرژ كنوني منطقه سپانيا امپراتوري م  دال ريو فرمانداري« نام به ا

 كردند استقالل اعالم منطقه اين مردم آرژانتين، استقالل جنگ درگرفتن با. دادمي تشكيل را »پالتا

ــتقالل از پس و ــده اعظم بخش خالل در كه داد رخ آرژانتين داخلي هايجنگ اس  ادامه نوزدهم س

شور اين. يافت ستم سده جريان در ك سي ثباتيبي هايدوره و كودتا چندين با بي  و شد روروبه سيا

 .داد رخ آن در نيز اقتصادي هايبحران

يا كنترل در اما و دارد قرار آرژانتين فالت امتداد در فالكند الجزايرمجمع ــت بريتان  جزاير اين. اس

شور دو ميان شه مورد ك ستند مناق صرف به اقدام ١٩٨٢ سال آوريل ٢ در ينآرژانت ارتش. ه  جزاير ت

ــدند موفق بريتانيايي نيروهاي اما كرد، فالكلند ــال همان مه ماه ٢٠ در كه ش  پس دوباره را جزاير س

 .شدند كشته آرژانتيني سرباز ٦٥٠ و بريتانيايي سرباز ٢٥٠ جنگ اين در. گيرند
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  جغرافيا -١-١
سعتي آرژانتين ساحت به و شغال را قاره اين از مربع كيلومتر ٢٧٩١٨١٠ م شته( آند بين كه كرده ا  ر

ستشده واقع جنوب و شرق در جنوبي اطلس اقيانوس و غرب در) كوه شور اين. ا  با شمال از ك

شترك مرز شيلي با غرب و جنوب از و اروگوئه، و برزيل با شرق شمال از بوليوي، و پاراگوئه  .دارد م

شدمي كيلومتر ١٤٠٠ غرب تا شرق از و كيلومتر، ٣٧٠٠ جنوب تا شمال از تقريباً آرژانتين مرز  اين. با

شور سمت چهار به تقريباً توانمي را ك سيم ق شت: نمود تق صلخيز هايد شور، مركز در پامپا حا  ك

 فيوگو؛ دل تييرا استان پايين جنوبي نيمه در پاتاگونيا نفت از غني جلگه فالت، در كشاورزي قسمت

 با غربي مرز امتداد در آند خم و پرپيچ هايكوه رشته و شمال، در نچاكوگرا گرمسيري نيمه فالتهاي

 .شيلي

ــور اين ــپانيايي به( فالكلند جزاير هايمحدوده مالكيت مدعي كش  جزاير و) مالويناس جزاير: اس

 مدعي كشــور اين آرژانتين، جنوبگان عنوان تحت. باشــدمي جنوبي ســاندويچ و جنوبي جورجياي

گان قاره از مربع ومتركيل ٣٧٤٣١٢حاكميت  ــت،) جنوب قطب( جنوب  نيز ديگري ادعاهاي كه اس

  .استشده مطرح بريتانياي و شيلي سوي از آنها یدرباره

 شايعه شنيدن با آنان از بسياري و شدند آرژانتين وارد ميالدي ١٥١٦ سال در مهاجم هاياسپانيايي

ستجوي به منطقه اين در »نقره هايكوه« وجود سانه هايكوه اين ج شينه. پرداختند اياف  نام یپي

 .استشده گرفته نقره معناي به argentum التين واژه از نيز كشور اين

ــورهاي ميان در ــده طي آرژانتين التين، آمريكاي كش ــتم یس  از را مهاجران تعداد ترينبيش بيس

 كه داشت التيني يكايآمر مهاجر ميليون ١ آرژانتين ٢٠٠١ سال در. استديده خودبه التين آمريكاي

ــد ٣٢  التين آمريكاي در يهوديان جامعه ترينبزرگ ميزبان آرژانتين، .بودند پاراگوئه از آن درص

  .است
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 تاريخ -١-٢

شانه اولين ضور هاين شر ح سيو، پيدرا( پاتاگونيا مناطق در آرژانتين در ب  ١١٠٠٠ در و) كروز سنتا مو

 ذرت) كشت( بر مبتني متعددي تمدنهاي ميالد، عصر اوايل در .استبوده مسيح ميالد از پيش سال

ــعه  آند غربي ناحيه در ــپس. يافتند توس  منطقه به پاچاكوتك حاكميت تحت اينكا، امپراتوري س

 كوالسويو عنوان تحت ناحيه اين كل و نمود، تسخير را آن و كرده تجاوز آرژانتين غربي شمال كنوني

ساس بر شرقي شمال ناحيه در گوآرانيا. ساخت يكپارچه  شيرين زميني سيب و يوكا) توليد( ا

ــعه را فرهنگي ــيطره تحت كه) پاتاگونيا و پامپاس( جنوبي و مركزي مناطق. داد توس  فرهنگهاي س

  .شدند متحد يكديگر با هاماپوچه توسط ام ١٧ قرن در داشتند قرار) بيابانگردي( عشايري

سپانيا. شدند وارد ناحيه اين به ١٥٠٢ سال در هااروپايي ستعمره يك ا  در ١٥٨٠ سال در دائمي م

ــيس آيرس بوئنوس منطقه ــلطنه نايب و كرد؛ تأس ــال در دالپالتا ريو الس ــد ايجاد ١٧٧٦ س  در. ش

ــال يا امپراتوري ١٨٠٧ و ١٨٠٦ هايس تان يا حمالت بري تان  بوئنوس به را حمله دو دالپالتا ريو به بري

يب آيرس ما داد، ترت يت ا  از پس ١٨١٠ مي، ٢٥ در. كردند دفع را حمله دو هر) دورگه( كريول جمع

ــايعات تأييد ــپانيا( هفتم فرديناد بركناري به راجع ش ــاه اس ــوي از هفتم فرديناند ش  ناپلئون، س

ــهروندان ــتفاده موقعيت از آيرس بوئنوس ش  را خود دولتي انجمن اوين جونتا پريمرا و نمودند اس

ــمي بطور كردند) ايجاد) مي انقالب( ــ اعالم رس ــپانيا از آرژانتين تقاللاس  در ١٨١٦ ژوالي٩ در اس

 در شد، حمله آنديها به به حمله در مارتين سن خوزه ژنرال ،١٨١٧ سال در .گرفت صورت توكوميان

سيله اين به نتيجه در و برآمده، پرو و شيلي سازي آزاد صدد سپانيايي تهديد و . برد بين از را هاا

ست و مركزگرا هايگروه  سال در و بودن درگيري حال در شد محقق ملي اتحاد كه انيزم تا  فدرالي
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ــي قانون ١٨٥٣ ــاس ــع اس ــرمايه .گرديد وض ــدن پياده به اروپا از مهاجرت و خارجي گذاري س  ش

ــگردهاي  رفتن ازبين يا انقياد موجب »بيابان تســخير« ،١٨٨٠ دهه در. انجاميد كشــاورزي نوين ش

 .شد جنوبي اگونيايپات و پامپاس سراسر در بازمانده بومي قبايل

صويب با ١٨٥٣ سال در سي قانون ت سا شور اين,  جديد ا سوم ك . گرديد " آرژانتين جمهوري " به مو

ستانهاي كه آنجا از شور ا ستقالل داراي آرژانتين ك  مركزي دولت ١٨٦٠ سال تا بودند فراوان عمل ا

شت چنداني قدرت,  آن ستانها اختيارات,  قوي تمركز ايجاد با) ١٨٦٠( سال همان در سرانجام. ندا  ا

شور به سال اين از و شد محدود  سال در. گرديد معروف) Argantine Natino( متحد آرژانتين ك

صرف با نيز ١٨٧٩ سوم جنوبي سرزمينهاي ت  فعلي حدود در آرژانتين) , Patagonia( پاتاگونيا به مو

 .يافت تكوين فعلي آرژانتين جمهوري و گرفت قرار خود

 

  صنعتي دوران -١-٣
صاد اثر در آرژانتين ،١٩٣٠ تا ١٨٨٠ سال از  برخوردار ايفزاينده شهرت و رفاه از محور، صادرات اقت

 سياست صحنه در ،١٩١٦ سال تا كار محافظه نيروهاي. يافت افزايش برابر ٧ به كشور جمعيت و  شد

شتند، غلبه آرژانتين . گرفتند دست هب را حكومت كنترل ها،راديكال آنها، سنتي رقباي كه زماني دا

 ديگر دهه يك به اين كه نمودند، بركنار قدرت از را يريگوين هيپوليتو ١٩٣٠ سال در ارتش نظاميان

سي تغيير. شد منجر كاران محافظه حكومت  سال در پرون خوآن شدن جمهوررئيس موجب سيا

ــيدمي كه گرديد، ١٩٤٦ ــاند قدرت به را كارگر طبقه كوش  بطور را هاتحادي كارگران تعداد و برس

  .نمود بركنار را او ١٩٥٥ سال در ليبرتادورا انقالب. داد افزايش گسترده

  

  نظامي حكومتهاي -١-٤
 طي. گرفتند دست به را قدرت غيرنظامي ضعيف و نظامي ماليم دولتهاي ،١٩٧٠ تا ١٩٥٠ هايدهه از

 طوربه اما ،)١٩٧٥ سال در ٧٪ از كمتر( يافت تنزل فقر و نمود رشد شدت به اقتصاد هاسال آن

 سال در. شد تشديد نيز سياسي آشفتگي حال عين در. شد وابسته داخلي مصنوعات به ايفزاينده

 سوم همسر. گذشت در قدرت تصدي از يكسال طي اما بازگشت، جمهوري رياست به پرون ،١٩٧٣

 كار از را او ١٩٧٦ مارس، ٢٤ نظامي كودتاي اما شد، وي جانشين جمهوري، رياست معاون ايزابل، وي

 .نمود بركنار

 شوراي معناي به و اسپانيايي اي(واژه خونتا نظامي ديكتاتوري يك طريق از را قدرت مسلح نيروهاي

 قدرت كودتا، دنبال به كه شودمي اطالق نظاميان از شورايي به موارد ايپاره در خونتا. است حكومتي
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) نيست يكي آن با هرچند رود،مي كار به »مينظا ديكتاتوري« جاي به گاهي واژه اين. اندكرده قبضه را

 نظامي دولت. گرفتند دست به ١٩٨٣ سال تا خواندند،مي ملي مجدد سازماندهي فرآيند را آن خود كه

) »كثيف جنگ(« غيرقانوني خشونتبار اقدامات از استفاده با را چپگرا تروريستي هايگروه و مخالفين

 كه حالي در ،»شدند مفقود |شدند ناپديد زور به توسل با« فينمخال از نفر هزاران يعني نمود؛ سركوب

 عمليات در سيا سازمان با و جنوبي، آمريكاي اطالعاتي سازمانهاي ديگر و DINA با SIDE سازمانهاي

 مدارس در داشتند شركت كثيف جنگ در كه نظامي رهبران از بسياري. نمودندمي همكاري كركس

 آرژانتيني ديكتاتورهاي هاآن ميان در كه بودند، ديده آموزش يكاآمر مالي حمايت تحت آمريكايي

 آزردگي فساد، اتهامات اقتصادي، مشكالت. داشتند قرار ويوال روبرتو و گالتييري لئوپولدو همچون

 در بريتانيا از ١٩٨٢ سال در كشور اين شكست نهايتاً  و بشر حقوق به تجاوزات با مواجهه در عمومي

  .گرديد آرژانتين نظامي رژيم شدن اعتبار بي موجب دفالكلن جزاير جنگ

  

  مردمساالري -١-٥
سي سو رائول راديكال دولت. گرديد برقرار آرژانتين در ١٩٨٣ سال در دموكرا  براي را گامهايي آلفون

ــده ناپديد افراد« يافتن ــت، ،»ش ــلح نيروهاي براي را غيرنظامي كنترل برداش  و كرده، برقرار مس

سات س سجاما را دموكراتيك مو شيد ن ضاي. بخ سه گروه سه اع سي  قرار پيگرد مورد نظامي گر د

 عمومي اعتماد حفظ و اقتصادي فراگير مشكالت حل در ناتواني. شدند محكوم ابد حبس به و گرفته

 .شد خود مقام از وي جمهوري رياست دوره اتمام از پيش ماه شش آلفونسو زودهنگام خروج موجب

 نرخ آرژانتين ارزي هيئت در شديد، تورم روند توقف براي ١٩٩١ سال در منم كارلوس جمهور رئيس

ــتهاي و نمود اعمال دالر -پزو براي را ارز مبادله ثابت ــياس ــترس از دور س  را محور بازار مبتني دس

ياده ــر بر موانع نمود، پ يد راه س فدار داخلي تول يد طر ــغلي مقررات |نظمي بي و داخلي تول  را ش

 و گذاري سرمايه در فزاينده افزايش به اصالحات اين. نمود اجرا را ازيس خصوصي برنامه و برداشت،

ــد ــتر ثابت قيمتهاي با رش ــر ،)ميالدي( ١٩٩٠ دهه اوخر در. نمود كمك ١٩٩٠ دهه طي در بيش  كس

 ســوي به تدريجي حركت نوع يك ســبب ثابت پزوي ارزش باالرفتن حد از بيش و عمده هايبودجه

صادي بحران ست دوره پايان تا. شد اقت شكالت اين ،١٩٩٠ سال در وي ريا شته م ساد و شده انبا  ف

 .شد منم شدن بدنام سبب محسوس
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 )٢٠٠٢( »كوراليتو« عليه اعتراض

سترده وادرات و صادرات، در اندك رقابت با دالروآ و منم دولتهاي  صنعت به كه بودند مواجه ايگ

سيب ملي سانده آ شتغال و ر سر شاهد نيز و دادمي كاهش را ا  همه و مزمن، مالي و متجاري تراز ك

 نوع يك تسريع موجب ١٩٩٨ سال در آسيا مالي بحران. بودند اقتصادي متعدد بحرانهاي شدن گير

سترش سريعاً را ركود كه شد سرمايه برونريز  خود اوج به ٢٠٠١ نوامبر در را مالي بحران و داد، گ

 .نمود استعفاء باالخره دالروآ مهورجرئيس خونين، شورشهاي بحبوحه در بعد، ماه. رساند

ــاي هفته، دو طي ــريع هايدردوره متعددي جمهور روس ــر بر كوتاه و س  آن اوج در و آمدند، كار س

 آرژانتين جمهوررئيس كفيل عنوان به ٢٠٠٢ ژانويه ٢ در قانونگذاري مجمع سوي از دوهالده ادواردو

صوب  نكول) مالي( پرداخت عدم دليل به المللينبي وام به مربوط خود تعهدات از آرژانتين. شد من

ستكرده ستهالك به نتيجه در گرديد، قطع آمريكا دالر با پزو ساله ١١ تقريباً ارتباط. ا  شوك و پزو ا

بل و تر رقابتي ارزي مبادله نرخ با .گرديد منجر تورم در ناگهاني ــور تر، انعطاف قا  اعمال به كش

ستهاي  مازاد و صادرات، افزايش واردات، جايگزيني مجدد، سازي صنعتي بر مبتني جديدي سيا

صاد ،٢٠٠٢ سال پايان تا. پرداخت تجاري و مالي ترازهاي پايدار  در. نمود ثبات يافتن به شروع اقت

 وي، جمهوري رياســت دوره طي. شــد انتخاب جمهوررئيس عنوان به كريچنر نســتور ،٢٠٠٣ ســال

ــرايط تغيير با آرژانتين ــرايط انتينآرژ وام) پرداخت( ش ــده نكول وام ش  نرخ با داد، تغيير را اش ش

صد ٧٥ حدود( گزاف تنزيل سياري براي) در ساط تمام بهادار، اوراق از ب  صندوق به را خود معوقه اق

صي صنايع و كرده، منعقد مجدداً را منفعت با قراردادهاي نمود، پرداخت پول الملليبين صو  شده خ

شد دوره يك از رژانتينآ فعالً. نمود اعالم ملي را قبلي صادي باالي ر سي فزاينده ثبات و اقت  سيا

  .است برخوردار
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  پرون خوآن -١-٦
  

  

ته – ١٨٩٥ اكتبر ٨ زاده(  پرون دومينگو خوآن ــ گذش  ١ در

يه مت از پس) ١٩٧٤ ژوئ غل در خد ــا  از دولتي، مختلف مش

له عاون و كار وزير جم  عنوان به بار ســه جمهور،رئيس م

 نظامي كودتاي يك طي او. شد انتخاب آرژانتين جمهوررئيس

 قدرت به ١٩٧٣ سال به پرون. شد بركنار كار از ١٩٥٥ سال در

 همسر جانشيني و ١٩٧٤ در درگذشتش از پيش تا و بازگشت

 پرون .بود قدرت در ماه شش او، جاي به پرون ايزابل سومش

سر و سياري نزد اوا دومش هم سترده محبوبيت آرژانتين مردم از ب  هم امروز به تا و شتنددا ايگ

ست حزب نماد عنوان به چنان شهاي هاپرون پيروان. شوندمي شناخته پروني  محو براي را آنان تال

ند،ميكارگران تكريم و فقر تاي ــ ها منتقدان، كه حالي در س ندمي ديكتاتور و فريب عوام را آن . دان

سي جنبش به را خود نام پرونها سم نام به شده شناخته سيا  امروز آرژانتين در كه دادند وپروني

  .شودمي نمايندگي عدالتخواه حزب وسيله به عمدتاً

ــمكش دوران از پس ــرهنگ يك نظاميان داخلي كش  كودتا در كه پرون خوان نام به كاريزماتيك س

ــت نقش ــيد باالتر مقامات به تدريج به داش ــت را قدرت و رس ــن به پرون. گرفت بدس  و رفتار حس

شت شهرت خود امر تحت نيروهاي با آميزاحترام برخورد صفانه او. دا شرفت و رفاه من  با را آنها پي

سوزي و تالش وقفهبي آن براي و دادمي قرار توجه مورد صميميت و جديت  به. كردمي صادقانه دل

سيعي طيف و كودتا ارتش حمايت از نيز دليل همين سران از و  و بود برخوردار جزء داراندرجه و اف

 پيش هاي سال در او. نبود سواديبي فرد پرون. گيرد قرار قدرت صدر در تا كرد كمك او به امر اين

ــت اداري مأموريت ايتاليا در دوم جنگ از ــتي حكومت عروج نيز دليل همين به و داش ــيس  فاش

سوليني سنديده و ديده نزديك از را او از حمايت به الناس عوام غوغاي و مو سيار چنين هم. بود پ  ب

 تصحيح و هايتوده وضع بهبود براي او هايقول و موسوليني اجتماعي اصالحات هايبرنامه رتأثي زير

ــرايط اين از او. بود گرفته قرار آنها نفع به جامعه دروني روابط ــهايي ش  مورد بعداً كه گرفت درس

 در و گرينظامي حيطه در عمدتاً اما فكر، و مطالعه اهل بود افسري چنين هم پرون. داد قرار استفاده

شت تأليفات گرينظامي تاريخ باب ست را قدرت كه هنگامي زمينه پس اين با او. دا  آتش گرفت بد

سات سا شرها اح ستمزد، حداقل تعيين مانند هاييبرنامه همچنين و برافروخت را جامعه محروم ق  د

 خوآن پرون
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 اجتماعي اتخدم و آموزشي امكانات توسعه كارگران، براي هفته در كار ساعات تعداد حداكثر تعيين

 را آنها ديگر طرف از و داد قرار حمايت مورد را نوپا بورژوازي گرانصنعت آن مقابل در. كرد مطرح را

ــكالت با روياروئي در ــتها نفوذ تحت كه كارگري مش ــعار. كردمي حمايت بود كمونيس ــه ش  خالص

سم، دوبال«: شدمي جمعبندي نحو اين به او هايبرنامه  به. »اجتماعي امداد و اجتماعي عدالت پروني

  .شدمي اضافه نيز آمريكا نفوذ با مقابله و ملي اتحاد چاشني شعار اين

  

  پرون اوا -١-٧
  

شته - ١٩١٩ مه ٧ متولد( پِرون اِوا  اويتا به معروف) ١٩٥٢ ژوئيه ٢٦ درگذ

 آرژانتين كشور زنان ترينمحبوب و قدرتمندترين از يكي و سياسي فعال

  .بود

 فرزند ترينجوان عنوان به پامپاس، در تولدو، لس روســتاي در فقر در او

 به او ،١٩٣٤ سال در سالگي ١٥ در. شد متولد خانواده فرزند پنج درميان

ــور پايتخت ــتوديو راديو، در ايحرفه تا رفت آيرس بوئنوس كش  يا اس

ــت فيلم زن بازيگر ــر او. آورد بدس  جمهوررئيس پرون خوآن دوم همس

 ٣٣ ســن وي در.بود كشــور اين اول بانوي ١٩٥٢ ســال در مرگش زمان تا ١٩٤٦ ســال از و آرژانتين

 رسمي لقب وي به آرژانتين كنگره مرگش از پيش. درگذشت سرطان دليل به ١٩٥٢ سال در سالگي

  .بود كرده اعطاء را »ملت روحاني رهبر«

  

  
 

ست راهنماي« نام به اكنون كه كتابي اما شت هايسيا شر »التين آمريكاي ز  اوا گويدمي شده، منت

شورش پرون سياري هاينازي براي آرام و امن پناهگاهي به را ك  جهاني جنگ از پس كه كرد مبدل ب

ست و دوم سر در،دربه هيتلري، آلمان شك ستجو كيفر از رهايي و شدن پنهان براي را جهان سرا  ج

 اوا پرون
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با هويت جعلي زندگي  شرايطي فراهم آورد تا بتوانند هانازي براي پرون اوا گويدمي كتاب .كردندمي

شدند  برخوردار آرژانتين در ايآسوده زندگي از عمر آخر تا نيز آنها از برخي و جديدي را آغاز كنند

. 

ست راهنماي« كتاب شت هايسيا ساس بر گويدمي »التين آمريكاي ز  اوا گرفته، صورت تحقيقات ا

 تغيير امكانات گريخته، هاينازي ينا به قيمتگران جواهرات و كالن هايپول دريافت برابر در پرون

 ادعاي به كه است اين در نكته اما .كردمي اعطاء كشور اين در ايتازه زندگي آغاز منظور به را هويت

 اموالي دادند،مي پرون اوا به هانازي شـده گفته كه بهايي گران جواهرات ويژه به و هاپول كتاب، اين

 .بودند كرده غارت اروپا در ودييه هايخانواده از هانازي كه بود

ــته به ــماره در كه تلگرافديلي و ميلديلي بريتانيايي هايروزنامه نوش  كتاب اين خود جمعه روز ش

 مقامات سوي از كه دهندمي خبر تحقيقاتي از كتاب نويسندگان اند،كرده معرفي را يافته انتشار تازه

ساس بر و شده انجام سوئيس دولت  دوم جهاني جنگ از پس آرژانتين كه ايسرمايه و دارايي آن، ا

 اموال اين از بخش كدام كه شود معلوم تا شودمي بررسي بود سپرده امانت به سوئيس هايبانك در

ستبوده اروپايي يهوديان رفته غارت به سرمايه احتماالً سندگان .ا  اوا كه اندشده يادآور كتاب نوي

 اروپا از ديدار يك جريان در دوم، جهاني جنگ پايان از سپ سال دو ،١٩٤٧ سال در جمله از پرون

ــوهرش وجهه ارتقاي آن از هدف كه ــوئيس از بود، جهان در ش ــاب و كرد ديدار نيز س  بانكي حس

 مورد در كه هاييگزارش برابر در همواره پرون زوج، كتاب اين نوشــته به .گشــود ژنو در ايمحرمانه

ــمار ــيار ش ــد،مي مطرح آرژانتين در گرفته پناه و آلمان زا گريخته هاينازي زياد بس ــكوت ش  س

 .كردندمي

ــهورترين و ترينمهم از يكي ــمن آدولف آرژانتين در گرفته پناه هاينازي مش  از پس از كه بود آيش

 پانزده مدت به توانست دوم، جهاني جنگ پايان و هيتلر خودكشي پي در بالفاصله كشورش، از گريز

سوده كامالً زندگي تمام، سال شته آرژانتين در ايآ شد؛ دا ستعاري نام خود براي مدت اين در او با  م

ساد نيروهاي .بود برگزيده سرائيل مو شمن هويت به بود مدتي كه ا  عملياتي در بودند، برده پي آي

سرائيل به و ربودند را او متهورانه شمن. دادند انتقال ا سرائيل در سال آن در آي  از پس و محاكمه ا

  .گرديد اعدام اسرائيل كشور ساله ٦٣ تاريخ در كه بود فردي تنها او شد؛ اماعد چندي

 شيدارد كه درباره ربا »ميدر اورشــل شــمانيآ«به نام  يكتاب مهم)  Hannah Arendt( هانا آرنت

شل شمانيآدولف آ ساد و انتقالش به اور سان مو سو سط جا محاكمه درباره اتهاماتش در  يبرا ميتو

شتار جمع ست نايهودي يك سات محاكمه آآرنت به. ا ضر  شمانيعنوان خبرنگار تالش كرد در جل حا

شات و تحل سپس گزار شد.  ص يهاليشود و موفق هم  شخ و  شمانيآ تيخود را درباره محاكمه و 
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 منتشر شد. عنواننيبا ا يمنتشر كرد كه حاصلش در قالب كتاب گريالبته مسائل مرتبط د

ــاوت بودنشي هوديبا وجود  آرنت ــا طرفانهيب قض ــا ش ــد كه جانب ديو بعض از  يادارانهبه نظر برس

 شمان،يآ اتيمتهمش كردند. او در سخنان و دفاع يهودي يهاسازمان كهيكرده است؛ طور شمانيآ

 ليآلتنبرند هم به تحل ايشي. پاتركندياز ابتذال شر صحبت م باره،نيبلكه در ا نديبيشر را نم دهيپد

شته سيغ يهاو نو سا ست. با شمانيآرنت درباره آ يراح شاره كرده ا كه آرنت در  ميتوجه كن ديا

سفه ستجوفل صتفكر و عمل بوده و آن نيارتباط ب ياش در ج شخ جالب  شيبرا شمانيآ تيچه در 

ــخصنيا يبوده، ناتوان ــت. آرنت، آ نهيدر زم ش ــمانيفكر كردن بوده اس  داند؛يم يعاد يرا آدم ش

 شياز نظر آرنت در بستر را شمانيدرست از غلط را ندارد. آ صيكه توان تشخ يكامال عاد يشخص

و در حكم  انهيكه اعمالش را وحش دهيديهم نم يليقانون و مقررات بوده و دل عيمط يسوم، شهروند

سفه خود  سيعنوان كِرا به شمانيكه آ ي. آرنت در حالنديبب يجان كيرفتار  ضوع مطالعه فل و مو

 صرفا در گرو رفتار است نه تفكر. ودن،بيعاد ديگويقرار داده، م

 ياطالعچيبدون ه شمانياشاره شده كه آ مسالهنيبه ا »ميدر اورشل شمانيآ«كتاب  يهانوشته در

ستيپ يبه حزب ناز صود آرنت از ب و ست كه آ نيا جملهنيا انيو مق س شمانيا كرد كه  يرا ط يريم

س اشتكارانهيجنا گاهيبه جا س يو از ابتدا دير را انجام نداد. آرنت  كارنيا يبا هدف و اطالع قبل ر،يم

 نديبيم ياو را به چشم آدم داند،يرا نه شر كه ابتذال شر م شمانيآ مياشاره كرد كهنيبا توجه به ا

س سا سم ا باعث به بار  دهد،يكه انجام م يشرورانه ندارد بلكه كار يهازهيو انگ ستيشر ن يكه تج

شر م سان ياصرفا نمونه شمانيآ . آرنت گفته،شوديآمدن   هايآلمان ياز آنچه بود كه در وجدان ان

ــتيم ــت. در هم يعاد يآلمان كيو رفتارش در واقع رفتار  گذش  اديمخاطب به  فراز، نيبوده اس

ستر توتال افتديم» خوب يآلمان«مفهوم  كه بر آلمان و اروپا حاكم بوده، هر  يسميتاريكه ظاهرا در ب

س كردهيم ترا اثبا انيهوديانزجار و نفرت خود از  ديشهروند خوبش با ست. با تف شر در  آرنت، ريا

وسوسه.  يعني _از دست داده بود  شناسندش،يرا كه اكثر مردم بدان م يتيسوم آن خصوص شيرا

 يازمان، وسوسهآرنت اضافه كرده كه در واقع اگر آن ليجمله را به تحل نيآلتنبرند هم ا ايشيو پاتر

ست. از نظر آرنت، آبوده، و شتن بوده ا سه نك ست. پاتر فكريشمان بيسو  :ديگويآلتنبرند م ايشيا

 يتفكر برا تياهم انيب ياما آرنت در پ كنديم يعذرتراش شمانيآ يآرنت برا كردنديفكر م ياعده

  بوده است. يانسان يحفظ زندگ
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 در دادگاه شمانيآدولف آ 

ــمانيبودن آ فكريدرباره ب اما ــداق ديآن تمركز دارد، با يرنت روكه آ ش ــوفيف نيكه ا يبه مص  لس

اسـتفاده  ياز زبان دسـتور اتشيدر دفاع شـمانيآ ديگوي. آرنت مميآورده توجه كن يآلمان يهودي

ستور  يفكر كنند كار آنكهيب نديدروغ بگو دهديدارد كه به افراد امكان م يتيقابل يكرده و زبان د

ست انجام م سخن شمانيآ ي. ناتواندهندينادر  نيبه بهتر لياز نظر آرنت او را تبد ،يگفتن معمولاز 

ستور ست كه آ نيآرنت ا داتياز تاك يكي. كرديم يسوژه زبان د معتقد بود از وجدانش  شمانيا

دادگاه آدولف  گرليرا كه به او محول شده، انجام داده است. گزارشگر و تحل يافهيكرده و وظ يرويپ

وجدان در  ها،يناز يكشو نسل شمانيتوسط آ انيهوديكه در زمان انتقال  نكتهنيبا تذكر ا شمانيآ

ست رفته بوده، م شكل نم يدوره، وجدان در حال و هوادر آن ديگويآلمان از د بلكه  گرفتيتفكر 

 .شديپرورده م يادر بستر جامعه توده

ستگ يآرنت به چگونگ هانا  ونيگوربن ديشت و اهداف داوانتقاد دا شمانيدادگاه آ يو برگزار يريد

ست سرائ ريوزنخ س هيو گال يانتقاد دگاهيدادگاه، با د يبرگزار يرا برا ليوقت ا قرار داد.  يمورد برر

س ض نياو ضمن تح سائل را ندباور بود كه آن نيبر ا شمان،يدادگاه آ انيقا همه  يعني دند؛يها همه م

محاكمه در  خواستيم ونيگوراز نظر آرنت، بن را در دادگاه مطرح نكردند. يو اخالق يمسائل حقوق

شان را بدانند قصه هولوكاست و گذشته ديبا يليجوانان اسرائ كرديبرگزار شود چون فكر م لياسرائ

سرائ هو انتقالش ب شمانيعدالت نبوده است. كشف آ يياش برپاو اصال دغدغه را  يفرصت نيچن ليا

ــرائمور شيفراهم كرد كه نما ونيگوربن يبرا ــع اس در قبال  ليد نظرش را اجرا كند. هانا آرنت موض

 يرا نداشته است. كار شمانيحق ربودن آ ليدانست و گفت اسرائ يرقانونيو غ يفكريرا ب شمانيآ

ــرائ ــمانيدر حق آ هايليهم كه اس كه هانا آرنت  يمهم دواژهي. كلدبو يعدالتيكردند، از نظرش ب ش

ست. او معتقد ا »دهيعق نيتلق«ه، به كار برد شمانيدرباره محاكمه آ  دهيعق نيدادگاه، بساط تلق نيا

داده كه در  بيترت يرا طور يافسر سابق ناز نيمحاكمه ا ونيگوربن جهيعدالت. در نت يبوده نه اجرا

شد نه در خدمت تفكر. تحل دهيعق نيخدمت تلق  يبود كه دادگاه مذكور در اجرا نيآرنت ا يكل ليبا
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 ست.عدالت شكست خورده ا

ــمن آدولف اما ــودگي به را نويني زندگي كه نبود بدنام نازي فرد تنها ايش ــپري آرژانتين در آس  س

 .بود گرفته پناه آرژانتين در نيز »نازي مرگ فرشته« به مشهور منگله، يوزف كرد؛مي

له يوزف مايش خاطر به منگ ناك و اهريمني هايآز يان روي بر هول بان  در مرگ به محكوم قر

ــويتس ايهاردوگاه ــهرت جهان در بدنامي به بيركنائو، و آش  اندام بر لرزه نامش هنوز و بود يافته ش

سياري ست با .افكندمي ب  تا و رفت التين آمريكاي به نيز منگله يوزف دكتر ها،نازي سنگين شك

 اسرائيل موساد حتي و نشد آگاه او هويت از كس هيچ درگذشت، سالگي ٦٧ سن در كه ،١٩٧٩ سال

س سايي قطعي طور به را او تنتوان شت و نمايد شنا شمن سرنو  لياندرو.كند تكرار وي مورد در را آي

سيرا، دودا و نارلوخ سندگان تايك ست راهنماي« جديد كتاب نوي شت هايسيا   »التين آمريكاي ز

 در جنايتكار یمنگله دكتر آســوده زندگي كه داده نشــان نويســندگانش تحقيقات كه دارند تأكيد

 .بودنمي پذيرامكان كشور، اين محبوب ملكه پرون، اوا ياري بدون آرژانتين

ــنر دِ خانم ــتيكر(  كيرش ــنريك فرناندز دِ زابتيال نايس ــپان رش  Cristina Elisabet: يياي(در اس

Fernández de Kirchnerــياري ) كه  )١٩٥٣ هيفور ١٩ ی) (زاده ــه پرون اوا با را او نيز بس  مقايس

ــو مرگ از پس و كنندمي ــت بر او، زياد محبوبيت از گيريبهره با هرش،ش ــت پس  جمهوريرياس

ست،زده تكيه آرژانتين ستند پرون اوا مديون آرژانتين كنوني زنان كه بود گفته بارها ا  نمادي كه ه

  .بود راستين انسان يك در مثبت هرچيز از

شت شن  بعد از پايان جنگ جهاني - ١، البته در اينجا بايد به چند نكته توجه دا سيار رو به داليلي ب

شور ها  شتند  ( اين افراد در همه ك شور ها را ندا سياري از ك سفر به ب نيرو هاي آلمان نازي توان 

شناخته شرق و غرب  و يهوديان عليه ميمجرم  شور هاي بلوك  شدند ) و به علت پرونده اي كه ك

سازمان هاي  شور مورد نظر اين افراد را تحويل  شتند بايد ك ستردادميبين الملليآنها دا  دادند (ا

درصــد  - ٢مجرمين ) و فقط كشــور هاي آمريكاي جنوبي بودند كه از اين قانون پيروي نمي كردند 

ــد ٩٧بااليي از مردم آرژانتين اروپايي بودند ( ــتند تباراروپايي  آرژانتين جمعيت از درص  كه هس

شان شتر سپانيايي و ايتاليايي مهاجران نوادگان از بي ستن ا شورهاي  - ٣د ) ه رهبران آرژانتين در ك

شتند البته در برخي  شور ها دا ازوپايي مثل ايتاليا و آلمان تعليم ديده بودند و روابط خوبي با اين ك

  .گرفتندمياز سياست هاي اين كشور ها را در كشور خود به كار
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  ويدال رافائل خورخه -١-٨
  

 جمهوررئيس امين٤٣) ٢٠١٣ مه ١٧ مرگ - رسآي بوئنوس ١٩٢٥ اوت ٢ یزاده( ويدال رافائل خورخه

ــال از آرژانتين بل كه كودتايي از پس او.بود ١٩٨١ تا ١٩٧٦ س نار را پرون مارتينز ايزا  به كرد، برك

سيد قدرت شت از پس .ر سي بازگ سترده نقض خاطر به او آرژانتين، به دموكرا شر حقوق يگ  و ب

  .شد ابد حبس به محكوم و محاكمه رفت،گ صورت او حكومت زمان در كه »بشريت عليه جنايت«

  

  

  
  پاپ و ويدال رافائل خورخه

  

  

  

  

   

 داليخورخه رافائل و
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  كثيف جنگ -١-٩
 در كه شــود،مي گفته آرژانتين نظامي ديكتاتوري در دولتي تروريســم دوران به كثيف جنگ دوران

ــدند ناپديد نفر هزار ٣٠ آن اثر ــي اقدامات اين. ش ــلي پرداز ايده بود، كندور عمليات از بخش  اص

شور چندين امنيتي هايسازمان آن جريان در و بود اي آي سي كندور لياتعم  از التين آمريكاي ك

شتيباني با آرژانتين جمله شت و شكنجه ترور، به شروع اي آي سي پ سترده بازدا  غيرنظامياني گ

 هايسياست مخالف يا سوسياليسم گرايش با حكومتي ضد هايجنبش عضو رفتمي گمان كه كردند

صاد سم ياقت شند كندور عمليات تاييد مورد نئوليبرالي سه. با  ايشكنجه هايروش انتقال با نيز فران

ــكنجه را مردم تا كرد كمك آرژانتين ديكتاتور دولت به بود آموخته الجزاير جنگ دوران در كه  ش

ضايتي افزايش با. كند شديد و مردم نار شكالت ت صادي، م  از را خود محبوبيت شديدا كه ارتش اقت

 كند احيا را مردم بين خود جايگاه بريتانيا از فالكلند جزاير گرفتن پس با كرد سعي بود داده ستد

ست اما ست از كامال را خود اعتبار شد باعث بريتانيا از شك سي باز تا برود كنار و داده د  در دموكرا

سي برقراري از پس. شود برقرار آرژانتين سيوني دموكرا سيدگي به مامور كمي س به ر  ناپديد ئلهم

ــدن ــد مردم ش ــدند محكوم دادگاه در اقدامات اين عوامل از تعدادي نهايتا و ش  كثيف جنگ . ش

صطالحي ست ا شونت به كه ا  چپ هايگروه و مردمي مخالفان عليه و آرژانتين در كه دولتي، هايخ

ست، داده روي ١٩٨٣ تا ١٩٧٦ هايسال بين شونت اين آغاز دقيق تاريخ. شودمي اطالق ا  هنوز هاخ

 دولتي هايخشونت يا ١٩٧٣ سال در كارگري یاتحاديه اعضاي ترور مثال عنوان به. است بحث مورد

 .گرددمي بر ١٩٥٠ دهه یدهه به كه چپ هايگروه و پرونيستها عليه

 خوان عليه نظامي كودتاي سرانجام ١٩٥٥ و ١٩٥١ هايسال در ناموفق تالش دو از پس ١٩٥٠ سال در

 پرونيسم شدن اعالم ممنوع آن نتيجه كه گرفت صورت مردم محبوب و منتخب هورجم رئيس پرون

 آزادسازي منظور به هاپرونيست كودتا از پس. بود ١٩٧٣ سال تا انتخابات در مردم یآزادانه حضور و

 كارگري هاياتحاديه ١٩٦٠ دهه یدهه آغاز در. كردند خود دهيسازمان به شروع پرونيسم، یدوباره

شكيل چريكي هايهگرو و ست سرعت به و بودند كوچك هاسازمان اين دو هر ولي شدند؛ ت  شك

 .خوردند

ستي ريكادو خورخه ست رويداد اين در شده ناپديد فرد اولين EGP رهبر  ما  در ١٩٧٠ سال در. ا

ــلحانه، اقدامات اولين ــال در كودتا رهبران از يكي آرامبورو ائوخينو پدرو مس  و ربوده نيز ١٩٥٠ س
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ست و چريكي هايگروه هاسال اين در. شودمي شتهك ست هاپروني سران و نظاميان ربودن به د  اف

سابل ١٩٧٤ سال در. زنندمي پليس  با كه شودمي آرژانتين جمهور رئيس پرون خوان یبيوه پرون اي

 .شودمي آغاز رسماً كثيف جنگ ١٩٧٦ سال در او عزل

ــازمان گزارش بر بنا ــال در المللبين عفو س ــكنجه ربوده، نفر ١٥٠٠٠ ،١٩٧٩ س ــته احتماالً و ش  كش

ــده ــر حقوق فعاالن كه چند هر اند؛ش . اندكرده اعالم نفر ١٢٠٠٠ را افراد اين تعداد آرژانتين در بش

سنادي شار ١٩٧٦ سال در كه ا شان يافت انت  نفر ٢٢٠٠٠ ،١٩٧٨ سال در آرژانتين ارتش كه دهدمي ن

سانده قتل به و ربوده را ست ر شته افراد تعداد امروزه .ا  نفر ٣٠٠٠٠ تا ٩٠٠٠ بين را شده ناپديد يا ك

 .زنندمي تخمين

شكيل دمكراتيك یشيوه به جديد دولتي خفقان، دوران پايان از پس ستين و شد ت سيون نخ  كمي

 گروه يك توسط جمعي،دسته گور اولين. گرفت شكل قضائي محاكمات انجام براي شهروندي حقوق

 انجام با و آمد دست به سوخته و شكسته استخوان هزار ١٠ از ايتوده آن در كه شد كشف تجسس

 APDH ١٩٨٨ سال در. شدند شناسايي اسكلت ٤٢ یخانواده ها،استخوان روي DNA هايآزمايش

شر حقوق انجمن( شفياتش) ب شر مفقودين یدرباره را ك شت اظهار و كرد منت  طول در نفر ١٢٢٦١ دا

  .اندشده ودمفق يا كشته كثيف جنگ

  

  گذارينام ريشه -١-١٠
صطالح سته از كثيف جنگ ا شمه نظامي هايد ست گرفته سرچ  نظم حفظ براي كنندمي ادعا كه ا

شن هايروش با ولو، جنگ يك اجتماعي، شتار به تجاوز و شكنجه جمله از( خ ست الزم) ك  اين. ا

ضيح سط دادگاه در تو  يك كه بودند معتقد آنها. گرفت قرار اعتراض مورد نهادمردم هايسازمان تو

ــت داده روي مدني جنگ ــال دادگاه طول در ترتيب بدين. اس ــتان ١٩٨٥ س  خوليو عمومي، دادس

سرا سترا صطالح ا شي را كثيف جنگ ا  هايعمليات عنوان تحت باندها فعاليت كردن پنهان براي تال

 چريكي هايليتفعا كردن كنريشه هاآن هدف كه كرد ادعا حزب اين اگرچه.دانست نظامي مشروع

 اندكرده سركوب را سياسي فعاالن خصوص به و مردمي هايتوده بيشتر هاآن واقع در اما است، بوده

سياري ،)بودند شهروندان ديگر و آموزاندانش قربانيان از نيمي( سياري و شده تبعيد ب  در هنوز ب

 ).١٩٨٣ در دموكراسي بازگشت باوجود( برندمي بسر تبعيد

 بخشي هيچ كنترل و اندشدهنمي محسوب جدي تهديدي هاچريك كه شد مشخص هدادگا طول در

ــته اختيار در را آرژانتين قلمرو از ــيع ايگونه به و اندنداش ــط وس  مردم يا خارجي قدرت هيچ توس

شمول داده روي زمان آن در كه جناياتي و اندشدهنمي حمايت داخلي  به. شودنمي جنگ قوانين م
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 حوادثي ١٩٧٦ سال از پيش البته تا .ناميد كشينسل را كثيف جنگ دوران فتارهاير دادگاه حال هر

 .شدند كثيف جنگ آغاز ساززمينه حوادث اين كه داد روي

 

  ١٩٦٦ تا ١٩٥٥ هايسال -١-١١
: اسپانيايي به( مايو دِ پالزا ارتش دريايي نيروي ،١٩٥٥ ژوئن در پرون خوان سرنگوني از قبل ماه چند

Plaza de Mayo) (زماني ،١٩٥٦ در. شد تن ٣٠٠ شدن كشته به منجر كه كرد بمباران را) مه ميدان 

تاي كه ظامي كود فاق ن تاده ات عدام با بود، اف يه خوزه خوان ژنرال ا ند و  وا  همچنين و ديگر تن چ

 شــدت هاپرونيســت قيام ،)آيرس بوئنوس(، ســوارز لئون خوزه شــهر در غيرقانوني هايتيراندازي

 .گرفت

سط كه چريكي جنگ هايروش همراه به انقالب اين. داد روي كوبا انقالب ١٩٥٩ در  ارائه گوارا چه تو

 گروه اولين ١٩٥٩ سال اواسط در. گذاشت جوانان بر خصوص به و جامعه بر سزايي به تأثير بود، شده

 .آمد وجود به عنوان تحت چريكي

نديزي آرتورو جمهور رئيس ١٩٦٠ مارس ١٤ در ــت رااج به را طرحي فرو ــاس بر كه گذاش  آن اس

صابات ضات نظامي، اعت شت و اجتماعي اعتر ساس بر را مخالف هزاران بازدا سي قانون ا سا  محدود ا

، وايسه فليپه آرژانتين معاصر تاريخ در كلي طور به .شد ناپديد و ربوده او ١٩٦٣ سال در. ساختمي

 اگرچه. شودمي شناخته ماجراها اين قرباني اولين عنوان به كارگران، یاتحاديه عضو و كارگري فعال

ست رهبر اينگائينِيا خوان نيز ايعده سط ١٩٥٥ سال در كه كموني شته سانتافه پليس تو  را شد ك

 .اندناميده قرباني اولين

 

 ١٩٧٣ تا ١٩٦٦ هايسال -١-١٢

 هايخشــونت دوره اين طول در. شــودمي حاكم آرژانتين بر نظامي ديكتاتوري يك ١٩٦٦ ســال در

 رهبران عمدتاً شدگانكشته كه دهدمي روي ايزنجيره هايقتل سري يك و يابدمي زايشاف سياسي

ست سربازان، ها،اتحاديه ساني و باال رده تجار مداران،سيا  عمومي افكار بر سزايي به تأثير كه ك

 شارت هاسـال اين در. شـوندمي كشـته ايعده نيز خياباني تظاهرات حين در و اندبوده اند،داشـته

 در تنها كند؛مي گذاريبمب و ترور به اقدام ارگان اين كه شودمي تشكيل) ELN( ملي بخش آزادي

 .شدند ترور ارگان اين توسط ارتش و پليس افسر ٩٥ ،١٩٧٢ تا ١٩٧١ هايسال بين

شت  ترلئو در نظامي پايگاه يك در غيرقانوني طور به هاچريك از گروه يك ١٩٧٢ اوت ٢٢ در  و بازدا

 .بود آرژانتين در دولتي تروريسم گذارپايه اقدام اين. شدند ارانتيرب
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 ١٩٧٦ تا ١٩٧٣ هايسال -١-١٣

حت ــرايط اين ت ظامي دولت ش ــميم ن بات برگزاري به تص خا  اين در. گرفت ١٩٧٣ مارس ١١ در انت

 و ميردمي ١٩٧٤ ژوئيه ١ در يعني سال يك از كمتر اما شودمي انتخاب ديگر بار پرون خوان انتخابات

سرش سابل هم شابهي رويدادهاي هاسال همين در. شودمي او جايگزين پرون اي شورهاي در م  ك

 .دهدمي روي نيز شيلي و اروگوئه آرژانتين، یهمسايه

 نفر ١٧٤٨ كشــته، نفر ١٥٠١، ١٩٧٩ تا ١٩٦٩ ســالهاي مابين چريكها فعاليت ســال ١٠ در كلي طور به

  داد. روي ارتش به وسيع حمله ٤٥ ته وكش گذاري بمب با ٥٢١٥ همچنين و شدند مفقود
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  آرژانتين و سنت گم شدن مخالفان -١-١٤
صه گرينظامي   ست درعر  مثل نظامي حكومت. كردند باب التين آمريكاي در هاآرژانتيني را سيا

سي بيماري شور اين از ويرو  به التين آمريكاي براي عجيبي ميراث و كرد سرايت اطراف مناطق به ك

 .گذاشت جا

ستي و نظامي هايتوريديكتا  نهادند؛ بنا را مردم »شدن گم« شوم سنت التين آمريكاي ضدكموني

 رد هيچ بدون هم آن افراد؛ بردن و خانه به هجوم سنت. برنگشتن هرگز و خانه از شدن خارج سنت

 بودنشان زنده براي دليلي و نداشت؛ وجود گمشدگان اين شدن كشته بر مبني مدركي و دليل. پايي

 .هم

شان روزي كه ادرانيم سه راهي جاهمه از خبربي را فرزندان شگاه و مدر  هرگز ديگر و كردندمي دان

 هايروســري با و دادند تشــكيل را »مه ماه ميدان مادران بنياد« بعدها شــنيدند نمي آنها از خبري

شانه به سفيد شده فرزاندان از ردپايي تا كردند برگزار آميز اعتراض تجمع صلح، ن . بيايند شانگم

 .شد تشديد ايسابقهبي طرز به ميالدي ١٩٧٠ دهه در آرژانتين در آشوبها

ست فعاليت پرون، سقوط با شونت و ممنوع هم هاپروني  از. شد جديدي ابعاد وارد گيريانتقام و خ

 موج بود، همراه جهان مختلف نقاط در دانشــجويي هايشــورش با ميالدي ١٩٦٠ دهه اواخر كه آنجا

 به كوبا از آن هايلرزهپس كه انقالبي هايايده ديگر، سوي از و كرد سرايت هم آرژانتين هب اعتراض

 .كرد ايجاد آرژانتين سياسي عرصه در تحولي بود، رسيده التين آمريكاي كشورهاي ساير

 شكل آرژانتين در زمان همين در »مونوتونروس« عنوان با شهري چريكي قوي و بزرگ جنبش يك

 هم گروه اين اعضاي. آمدمي شمار به خشن البته و شده دهيسازمان و پارتيزاني يگروه كه گرفت

شت به ديگر هايآرژانتيني برخي مثل شور به پرون خوان بازگ ست احياي و ك شين هايسيا  آن پي

ــته اميد ــال در پرون. بودند بس ــت آرژانتين به ميالدي ١٩٧٣ س ــرايط اما بازگش  احياي براي ش

ــت ــياس ــين هايس  مقابله وارد پرون به نزديك نيروهاي برخي حتي تدريج به. نبود فراهم وا پيش

 .شد بغرنج پيش از بيش اوضاع بعد، زماني كوتاه در پرون مرگ با و شدند »مونوتونروس« با مستقيم

ــر ــت در را حكومت مدتي او مرگ از پس پرون خوان دوم همس ــت دس  در امنيت برقراري اما داش

شت ديري. بود شده تبديل نناممك امري به آرژانتين  نيروهاي دوباره ميالدي ١٩٧٦ سال در كه نگذ

 تبديل عادي امري به هم آنها شكنجه و كردن زنداني مردم، شدن ناپديد و آمدند صحنه به نظامي
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 .شد

 ميالدي ١٩٧٦ ســال ســپتامبر ١٦ روز به توانمي را آرژانتين در مردم به هجوم ترينوحشــتناك اما

بت ــ مت افزايش به آموزاندانش اعتراض از ماجرا.داد نس يت قي غاز اتوبوس بل ــد آ  طي پليس. ش

شه براي تا برد هجوم معترض آموزاندانش خانه به »مدادها شب« رمز نام با عملياتي  صداي همي

صله در را هابچه. كند خاموش را آنها اعتراض شت صبح پنج تا صبح يك ساعت فا  و كردند بازدا

 .آيدمي شمار به آرژانتين تاريخ در روزها تريندردناك و مهمترين از يكي روز اين هم هنوز

شدگان هايخانواده شد باعث جنايتكاران عمومي عفو لغو شان يافتن به آرژانتين در ناپديد  فرزندان

. نبود دســت در آنها از نشــاني هيچ كه داشــتند هم فرزنداني گاه ناپديدشــدگان اين. ببندند اميد

 باليي چه نبود معلوم و آمده دنيا به زندان در ناپديدشده فرد فرزند آنها در كه داشت وجود مواردي

 حدي تا گرينظامي يوغ كه ميالدي ١٩٨٠ دهه اواسط در كه بود خاطر همين به. است آمده سرش بر

شته آرژانتين از شدگان هايخانواده بود، شده بردا  اين. افتادند هابچه اين كردن پيدا فكر به ناپديد

ــتفاده با كار  اطالعات ملي بانك پس. بود انجام قابل هامادربزرگ و پدربزرگ DNA آزمايش از اس

 را خود اصلي هويت ترتيب همين به شدگانربوده فرزندان از تن ٧٥ تدريج به و شد تاسيس ژنتيك

ــكنجه با آنها از برخي كه بود اينجا جالب. بازيافتند ــان مادر و پدر گرانش ! كردندمي زندگي خودش

 از نبايد. شود ترميم كمي تا دارد نياز زمان هاسال به آرژانتين در ديكتاتوري سياه دوران هايزخم

  .شد محقق البته و خواستمي زمان هم نظامي خطرناك ويروس آن از رهايي كه برد ياد

 

 »!شديم زاده مان فرزندان از كه بوديم مادراني نخستين ما«: مايو ميدان مادران

 
سر "كوالتز اتچه ميگل" محاكمه هنگام آرژانتين، در پيش يچند  ٦ جرم به متهم كه پليس سابق اف

 نام به ساله هفت و هفتاد ساختماني سابق كارگر يك بود، شده قتل و شكنجه ربائي،آدم فقره

ضر دادگاه در شاهد بعنوان "لوپز جوليو حُرحه" شه تا شد حا سر آن جنايات از ايگو  او كه پليس اف

 .كند بازگو را بود، داده شكنجه را

سرارآميز شدن ناپديد بدنبال ضور از بعد "لوپز جوليو حُرحه" ا  بوئنوس شهر مردم دادگاه، در ح
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 انجام ٢٠٠٦ سال اكتبر ٦ جمعه روز در كه اينفره هزار صد تظاهرات در -آرژانتين پايتخت -آيرس

سي خواهان دادند،  به قريب اكثريت كه هرچند. شدند سال كهن مرد اين جان نجات و موقعيت برر

 نظامي شبه نيروهاي گانبازمانده توسط "حُرحه" كه بودند معتقد تظاهرات اين در حاضر مردم اتفاق

ستي اتحاديه" مخوف سيار، شكنجه تحمل از بعد و شده ربوده "آرژانتين ضدكموني شته ب  شده ك

ــت ــهود بقيه براي عبرتي و درس باعث او مرگ تا اس  "كثيف جنگ" جنايتكاران محاكمه عليه ش

 !باشد

 كارگري رهبران آرژانتين، هايكمونيست از تن هزار چندين بيرحمانه كشتار واقع در "كثيف جنگ"

 ١٩٧٠ دهه اوائل در كه چرا! بود "تروريسم" با مبارزه لواي زير او خونريز نظامي رژيم مخالفين همه و

 هاي)كاتوليك( مذهبيملي از كه "مونتونروس" نام به "نپرو دومينگو حوان" به وفادار و مسلح گروه

 نام به "كارگران انقالبي حزب" نظامي شاخه بهمراه بودند، شده تشكيل چپ به گرايش با پرونيستي

شتند، تروتسكيسم به اعتقاد كه "خلق انقالبي ارتش"  به وابسته ارتجاعي نيروهاي و ارتش عليه دا

 .كردندمي مبارزه "آرژانتين يضدكمونيست اتحاديه" يعني ارتش

 مفقوداالثر نفر هزار ســي از بيش و كشــته نفر هزار نه از بيش نظامي، حكومت ســال هفت مدت در

 حمايت داشــتن با "ويوال روبرتو" او جانشــين بعدا و "ويدال" نظامي دولت ها،ســال آن در. شــدند

ــه از معنوي ــنگتن، مختلف كابينه س ــم نفوذ از جلوگيري نيت با واش  با التين، آمريكاي در كمونيس

شيانه ست به سر و هااعدام ها،شكنجه ترين وح  انقالبيون كارگري، رهبران از هزار هزاران كردن ني

ست، سي شجويان مارك سندگان كارمندان، و دان  و رعب محيط چنان آرژانتيني، نگارانروزنامه و نوي

ــتي ــك به نهايتا كه بودند انداخته راه به جامعه در وحش ــور داخل در مردم وتس  مهاجرت به و كش

 .شد منجر اروپائي و آمريكا كشورهاي به مخالفين از بعضي

 آن پليس و ارتش سربازان توسط سياسي زندانيان كشتار و شكنجه و هابازجوئي ها،دستگيري ابعاد

 سراسر رد سري و مخفي هايبازداشتگاه ٣٦٨ در كه را زندانياني جا نبود خاطر به كه بود وسيع قدر

ــطالح به آمپول زدن با آزادي، بهانه به چندگاهي، از هر را بودند محبوس آرژانتين ــن" اص  واكس

 و حمل براي كه هركوليس ١٣٠ – سي ارتشي هواپيماهاي با دسته دسته و كرده بيهوش "ضدبيماري

سايل نقل شي سنگين و ستفاده مورد ارت سط به گيرد،مي قرار ا  از بعد برده، آتالنتيك اقيانوس و

ست زدن گره و آنها هايلباس تمامي درآوردن شت از آنها د سي زندانيان سر، پ  حالت در را سيا

ــوند غرق جا همان در تا كردندمي پرتاب اقيانوس اعماق به اغماء ــدمي باعث كار اين. ش  كه ش

ــطالح مردم، ميان در نتيجه در.  نماند باقي زنداني از اثري گونههيچ ــده ناپديد" اص  آن به "نگاش
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ــته ــاوندان و اقوام از دس ــد داده كرد،مي اطالعيبي ادعاي آنها وجود از حكومت كه آنها خويش . ش

ــال ــياري بعد، هاس ــربازان از بس ــياري بارها كه اندكرده اعتراف و آمده بجلو هم س  زندانيان از بس

سي شي هايكاميون با را سيا سته را آنها و برده هابيابان به و شهر از خارج به ارت  تيرباران جمعي د

ــته قبرهاي در و كرده ــپرده خاك به جمعي دس ــته قبرهاي اين از چندي محل حال به تا. اندس  دس

ــه آرژانتين هايبيابان در جمعي ــده برداري نقش  زيادي تعداد آمده بعمل كه هائيحفاري در و ش

 .اندشده آورده بيرون خاك از انسان هايجمجمه و استخوان

شتارها، و شكنجه آغاز و كودتا شروع از بعد سال يك يعني ،١٩٧٧ سال در  مادران از تن چندين ك

سر و دختر فرزندان موقعيت از خبر گرفتن براي كه هازنداني  رانده دولتي مرجع و اداره هر از خود پ

ست رنگ صورتي كاخ جلوي در كه "مه ماه ميدان" به اتفاقي طور به بودند، شده  قرار جمهوريريا

 غيرقانوني را نفري سه دو، تجمع هر كه نظامي حكومت سربازان. كردند اجتماع آنجا در و رفته ،دارد

ــنهاد مادران آن به كردندمي تلقي  "آزادي" برج دور و ميدان دور بلكه نكنند توقف كه دادند پيش

 شد پرشوري جنبش چنان آن سرآغاز مادران كار اين! باشند حركت حال در و زده دور ميدان وسط

شت معروف "مه ماه ميدان مادران" جنبش نام به بعدها كه شورهاي ديگر به و گ سايه ك  جهان و هم

 شوهران پسران، دختران، كه مادراني پنجشنبه، هر ظهر از بعد گذشته، سال سي ظرف. كرد سرايت

ست از را خود برادران و شيدن با اندداده د سري" پو  رشعا و پيام آن روي بر كه "رنگ سفيد رو

شته ضر شده، نو شندمي سئوال زير به را آرژانتين مختلف هايدولت و شوندمي حا  سر بر كه ك

  !است رفته چه عزيزانشان

يدان مادران« جنبش ند »مايو م ــت ماً خواس ــ يت اعالم رس ند موجود نه تا كن ــترش زمي  گس

ــانهايفعاليت ــتند ايبيانيه ازاينرو. گردد فراهم ش  ارجنتاين هايمهروزنا از يكي به را آن و نوش

 را آن بنيانگذاران از تن سه توانستند،نمي تحمل را مادران هايناكسيو رشد كه نظاميان. فرستادند

ساندند قتل به شتزده ترور اين از اندكي تعداد آنكه با. ر صه شده وح  اكثريت اما كردند، رها را عر

شين بونافيني هبه نگفتند، ترك را مبارزه ميدان مادران  حركت و مبارزه يادامه به و شد عيينت جان

 :نوشت آنان. كردند تاكيد شان

ــتين ما. بودند مان هايبچه دهيم، ادامه همچنان را مان حركت تا داد توان ما به كه نيرويي«  نخس

 ».رود هدر بيهوده آنها خون خواستيمنمي ما. شديم زاده مان فرزندان از كه بوديم مادراني
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   ويما دانيران ماعتراض مادران ماد

 سانسور داخلي هايرسانه سوي از مادران اعتراض و بود افكنده سايه كشور آن بر خفقان جو باآنكه

 كه زماني. يافتند جهاني شــهرت باالخره و دادند ادامه باكانهبي شــان مبارزه به مادران اما شــد،مي

سابقات شيدند مياننظا شد، برگزار ارجنتاين در ١٩٧٨ سال در فوتبال جهاني م  از را مادران تا كو

شك گاز با مايو ميدان سانه انعكاس آنان تجمع تا سازند دور آورا  مادران اين اما. نيابد خارجي اير

ستفاده با تا رفتند پيش صورتي به شجاع صت اين از ا سانند جهانيان گوش به را شان صداي فر . بر

ستي كارت صدها آنان ستمداران به پ ستادند ارجيخ خبرنگاران و سيا سيون و فر  در شان هاياك

 هايســازمان با مادران ارتباط ســاززمينه هاتالش اين. يافت گســترده انعكاس خارجي هايرســانه

  .شد ارجنتاين خارج آزاديخواهان و بشر حقوق

 او. شــد انتخاب ارجنتاين جمهور رئيس آلفونســين رائول نظاميان، ديكتاتوري ســقوط از بعد هاماه

 ناديده بود مطرح الملليبين و ملي سطح در آنان جسورانه مبارزه كه را مادراني جنبش ستتواننمي

سيوني بنا بگيرد، ضيه تا ساخت موظف را كمي سيون مادران. كند گيريپي را گانشدهگم ق  را كمي

سنده آن راس در زيرا نمودند، تحريم  و تعريف رافايل خورخه از ١٩٧٦ سال در كه شد مقرر اينوي

شتند اظهار ايبيانيه طي مادران. بود نموده مجيدت سيون ما«: دا سميت به را كم سيمنمي ر  زيرا شنا

  ».است حكومتي دستگاه انتصاب بلكه نيست، مردم منتخب
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ــعار با مادران  اين تعدادي. دادند ادامه خود هايراهپيمايي به» !برگردانيد دوباره را ما فرزندان« ش

 اما. نمود اعالن شده تمام را قضيه اين بود سازشكار كه هم كميسيون و ندندخوا ديوانگي را هاشعار

 را اجســاد بايد چرا« :داشــتند بيان و ننشــســتند آرام شــان فرزندان قاتالن محاكمه بدون مادران

  ».كنندمى زندگى آزادانه كشور در مجازات از ترس بدون قاتالن درحاليكه بپذيريم

 

 
 .يافتند شهرت »مايو ميدان مادران« به كه مايو ميدان در مادران تجمع

  

ضع سر بر همچنان شجاعانه آنان ست همان كه خود طلبانهحق مو  وجود علني اعالم خوا

شمار قربانيان سئوليت قبول و "كثيف جنگ" بي  اين. ماندند باقي بود، آرژانتين دولت طرف از آن م

ــنهاد بار چندين حال به تا مادران  كرده آنها به مختلف هايدولت كه اي"مالي تاوان" گرفتن پيش

 ســر بر كه كند اعتراف رســما بايد دولت كه اندبوده اين خواســتار همواره آنها. اندكرده رد را بودند

 .نيستند زنده ديگر فرزندانشان كه كنند قبول بتوانند آنها تا است، رفته چه "گانشده ناپديد"
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  ويما دانيم

 

 هايبيمارســتان در يا و زندان در و بودند حامله دســتگيري زمان در كه نانيز از كدام هيچ هايبچه

ــي ــته بعدا و كرده زايمان ارتش ــده كش ــد داده پس آنان هايخانواده به بودند، ش  اعترافات با. نش

ــال در ارتش دكترهاي ــد معلوم بعد، هايس ــي كه ش ــكم كردن پاره با هازايمان آن از بعض  مادر ش

سط نوزادان آن تا بود تهگرف صورت) سزارين( . شوند نگهداري و ربوده ارتش امراي هايخانواده تو

ــي حركت آمدن بوجود باعث خود اين ــد "مه ماه ميدان مادربزرگان" نام به ديگري اعتراض  كه ش

ــوند خود گاننواده قيموميت خواهان ــال واقع در. ش  رافائل حُرحه" ژنرال جرائم از يكي بعد، هاس

  !بود "ربائي نوزاد" آرژانتيني، هزار هزاران قاتل و "كثيف جنگ" مجري اين "ويدال

  
 ماه مه  دانياعتراض مادران م

شتارهاي پايان از بعد سال چهار تنها صر و حد بي ك  جمهوررئيس ،١٩٨٧ سال در يعني دوران آن ح

سران همه "آلفونزين رائول" وقت غيرنظامي  "ستورد از اطاعت" عنوان تحت كه را سربازاني و اف

 ســال در كه بودند كســاني آنها اكثر!  داد قرار "عمومي بخشــش" پوشــش زير بودند، كرده جنايت

 بعد چندي! بودند خورده سختي نظامي شكست انگلستان از "فالكلند" جزاير تسخير سر بر ١٩٨٢

شيم،" لواي تحت هم وقت جمهوررئيس "منم كارلوس" شنهاد! "نميكنيم فراموش ولي ميبخ  داد پي

 شكنجه زير سياسي زندانيان از بسياري آن در كه "دريائي نيروي صنعتي دانشكده" ساختمان هك

شته شنهاد. شود ساخته "ملي پارك" يك آن جاي به و شود خراب بودند، شده ك  آن تخريب پي
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ضات با ساختمان شمگينانه اعترا  كارلوس" آنها. شد روبرو "كثيف جنگ" قربانيان هايخانواده خ

شكده" ساختمان كردن خراب با كه كردند تهمم را "منم  شكنجه مقر "دريائي نيروي صنعتي دان

 .كند پاكسازي را آرژانتين دولت آورشرم تاريخ خواهدمي او واقع در سياسي، زندانيان

 
  

 در "بشر حقوق" نقض بخاطر كه را ارتش باالي رده هايژنرال همه ١٩٨٩ سال در هم "منم كارلوس"

 آرژانتين ســراســري يا و محلي انتخابات در هم آنها از بســياري.  نمود آزاد بردند،مي بســر زندان

شته انتخابات در. كردند شركت و شده كانديد ساب وجود كه اين از بعد گذ  سه مخفي بانكي هايح

سوايي شد علني سوئيس هايبانك در كانديداهائي چنين از نفر سئله و گرفت شكل جديدي ر  م

سران هك كالني هايپول سي زندانيان هايخانواده از "كثيف جنگ" مخوف دوران در ارتش اف  سيا

 تيتر به بدهند، اش خانواده به او موقعيت از خبري يا و كرده آزاد را زنداني يا تا بودند كرده دريافت

ساب شدن برمال. شد تبديل هاروزنامه  دوران جنايات ديگر يكبار سوئيس، در مخفي بانكي هايح

 .ساخت زنده جامعه سراسر در را  "ثيفك جنگ"

ضور با همزمان تقريبا كه آرژانتين در "كثيف جنگ" واقع در ستو" ح شه آگو  نظاميان ديگر و "پينو

 با مقابله براي كه "الشخور عمليات" نام به بود ايبرنامه از بخشي گرفت، صورت شيلي در جنايتكار

سم نفوذ سي سم و مارك  هايسال بين اوراگوئه و پاراگوئه شيلي، برزيل، ،بوليوي آرژانتين، در كموني

ــورهاي بعدها،. بود جريان در مركزي و جنوبي آمريكاي در ١٩٨٠ تا ١٩٥٠  ونزوئال و پرو كلمبيا، كش

 به آدمكش هايتيم فرســتادن با كشــورها اين همه. كردند كمك "الشــخور عمليات" بســط به هم

سه، سپانيا، پرتغال، فران سته آن ا،آمريك و ايتاليا ا سته كه مبارزيني از د  سرنيزه گزند از بودند توان

شورهاي نظامي هايحكومت صون خود ك شور به و مانده م  قتل به را شوند پناهنده نامبرده هايك

 .رساندندمي

ست تذكر به الزم سيون دو به ٢٠٠٦ سال ژانويه در "مه ماه ميدان مادران" جنبش كه ا سيم فراك  تق

 سنتي مبارزات پايان آرژانتين، كنوني جامعه در! "دموكراسي" وجود به اشاره با فراكسيون يك. شد

سيون. نمود اعالم را "پارلمانتاري" و "قانوني" هايفعاليت آغاز و خود شته اعالم ديگر فراك ست دا  ا
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 كمك هرگونه ولي اند،شده كشته سرانجام و شكنجه شانشده"ناپديد" فرزندان  كه ندارد شكي كه

ــان غيبت تاوان نوانبع مالي ــياري. كنندمي رد را فرزندانش  قبول را خود فرزندان مرگ آنها از بس

 ناپديد و "كثيف جنگ" با را خودش رابطه و نقش و نمايد تقصــير به اعتراف دولت اينكه مگر نكرده

 .كند تشريح سيستماتيك هايشدن

 اند،رسيده شاياني درخور طبقاتيسياسي آگاهي به شانمبارزه پروسه در كه مادران اين از بسياري

سئول و هاآمال و هاايده حق به وارثين را خود شبرد م شان خطير وظائف پي  اين. دانندمي فرزندان

ــان افتاده هايپرچم آنان، راديكال هايبرنامه از پيروي با مادران ــيده دوش بر را فرزندانش  و كش

 .دارندبرمي گام آنها راه ادامه در همچنان

  

ــورانه متمقاو ــال در باالخره. نماند نتيجهبي »مايو ميدان مادران« يجس  نظامي ديكتاتور ٢٠١٠ س

 گرفته صورت ١٩٨٣ الي ١٩٧٦ هايسال در حاكميتش دوره در كه جناياتي بخاطر) رافايل خورخه(

 خورخه ،٢٠١٢ سال در ديگري محكمه در و شد محكوم ابد حبس به ارجنتاين در ايمحكمه در بود،

 .گرديدند محكوم حبس سال ٥٠ به حكومتش باالرتبه افسران ديگر و

  

 
  ١ ويما دانيمادران م ييمايراهپ

 .دارندنمي بر مبارزه از دست داده ادامه شان هايراهپيمايي به هنوز »مايو ميدان مادران«

ست داده ادامه شان هايپيماييراه به هنوز مادران و گذردمي سالها  گرچه. دارندنمي بر مبارزه از د

شه ديگر كه دانندمي سانيت براي اما يافت، نخواهند را شان هايجگرگو  خواهندنمي و رزمندمي ان

ساني هيچ با دنيا جاي هيچ در  يكي به »مايو ميدان مادران« اكنون. بگيرد صورت جناياتي چنين ان

سته از سي هايجنبش ترينبرج ستادگي درس جهانيان به و شده مبدل التين امريكاي سيا  و اي

  .دهدمي مقاومت
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  طوالني هايحبس به آرژانتين نظامي ديكتاتورهاي محكوميت -١-١٥
 رو و چشم بي ديكتاتورهاي -١-١٥-١

شت هفت آن« شده هزار ه ست مي كه بود تاواني، ناپديد  اين.»  شد مي پرداخت پيروزي براي باي

شاره بود قدرت سر بر ١٩٨٣ تا ١٩٧٦ از كه آرژانتين نظاميان ديكتاتوري انيانقرب به كه ها واژه  مي ا

ست آمده بيرون ساله ٨٦ زنداني يك زبان از كند،  ويدال، رافائل خورگه آرژانتين، سابق ديكتاتور:  ا

شريت عليه هايش جنايت خاطر به امروز كه ست، محكوم ابد حبس به ب  هر«:  كه دهد مي اطمينان ا

 .»خوابد مي راحتي به شب

 باالي كه صليبي زير در آيرس، بوئنوس نزديكي در ،»مايو دو كامپا« نظامي زندان كوچك سلول در

 اينجاست در، دارد قرار»  شده پهن تخت روي وسواس با كه رنگ زرشكي پتوئي با ساده تختي« سر

شنبه ،)١٩٨١ تا ١٩٧٦ از عمالً( سابق جمهور رئيس كه سرش به زهارو ساير( ها چهار صاص هم  اخت

 بيســت و مالقات قرار نه اين. اســت كرده مالقات آرژانتيني، نگار روزنامه رئاتو، ســرفينو با ،)دارند

صوصي گفتگوي ساعت  آور شگفتي روشنگري يك. اند شده گردآوري »نهائي حل راه« كتاب در خ

 همچنين و نظامي، شــوراي بطن در قدرت ســر بر مبارزات و ١٩٧٦ مارس ٢٤ كودتاي منشــأ درباره

ــيع جناحي حمايت درباره  بيوه كردن زنداني درباره يا و ديكتاتوري، از آرژانتيني كافرمايان از وس

:  دهد مي توضيح ويدال آقاي. بود شده سرنگون كودتا پي در كه ايزابل، پرون، دومينگو خوآن ژنرال

شت خود بر را پرون نام او« ست مي ماند، مي آزاد اگر. دا ستهخو توان سي هاي ا  را سنديكائي و سيا

سيج نظامي دولت عليه ست اين ميان اين در جديد نكته» . كند ب سي آن، كه ا  شيطان« رئاتو كه ك

ــتور كه دارد قبول نامد، مي »بزرگ  تمامي يعني - »بازنايافتني« مخالف هزاران بردن بين از دس

  . است بوده داده را - رژيم مخالف سياسي رهبر يا روحاني، سنديكاها، اعضا چپگرا، فعالين

ــين ديكتاتور ويدال، رافائل خورخه ــازمان و ريزيبرنامه جرم به آرژانتين، پيش  ربودن طرح دهيس

 ترپيش دارد، سن سال ٨٦ كه ويدال. است شده محكوم حبس سال ٥٠ به سياسي زندانيان فرزندان

ــريت عليه جنايت جرم به دادگاهي در ــده محكوم ابد حبس به بش  دادگاه در ويدال خورخه .بود ش

ــمن  برابر در و كرد رد را كودكان ربودن براي ريزيبرنامه بود، وي متوجه كه اتهاماتي نپذيرفتن ض

 دولت با مقابله در انساني سپر عنوان به خود كودكان از حكومت مخالف زنداني زنان« كه شد مدعي

  .»اندكردهمي سوءاستفاده

 جرم به را كشــور اين در پيشــين نظامي حاكمان آرژانتين در اهيدادگ كه اســت بار نخســتين اين

ــازمان ربودن  حدود ربودن را محكومان اين جرم آرژانتين دادگاه .كندمي محكوم كودكان يافتهس



  نيآرژانت  شورش كاخ نشينان

 

 
38 

ــي زندانيان به متعلق كودك و نوزاد ٥٠٠ ــياس ــت كرده عنوان س  وقت نظامي حاكمان ديد از كه اس

 نگهداري براي جعلي اسامي با كودكان اين. بودند شده شناخته متحكو مخالفان عنوان به آرژانتين

ــپرده آرژانتين وقت حكومت هواداران هايخانواده به ــدندمي س  مورد غالبا كودكان اين والدين. ش

  .اندرسيده قتل به مواردي در و گرفته قرار شكنجه

  زندان سال ١٥ به آرژانتين ديكتاتور آخرين محكوميت

 ١٥ به نيز را آرژانتين ديكتاتور آخرين بينيونه، رينالدو ويدال، بر عالوه آيرس ئنوسبو جزايي دادگاه

ست كرده محكوم زندان سال  جنايت جرم به ديگري دادگاه در دارد، سن سال ٨٤ كه نيز بينيونه. ا

شريت عليه  محكوميت دوران گذراندن آرژانتين در قانوني كهاين با. بود شده محكوم ابد حبس به ب

صر فرم در سال ٧٠ از بيش هايمحكوميت با مجرماني براي را ست، ساخته ممكن خانگي ح  هر اما ا

  .كنندمي سپري زندان در را خود محكوميت دوره آرژانتين پيشين ديكتاتور دو

ــامل دادگاه راي بينيونه و ويدال بر الوه ــين نظامي مقام هفت ش ــد نيروهاي و پيش  در پليس ارش

 .اندشده محكوم زندان سال ٤٠ تا ٥ تحمل به كه ودشمي نيز آرژانتين

 و پرونده اين به رسيدگي "مه ميدان هايمادربزرگ" بنام بشرحقوق فعاالن از گروهي شودمي گفته

ست ساخته ممكن را آن دادگاه برگزاري ضاي از يكي الميدا، تاتي. ا شري،حقوق گروه اين اع  در ب

. زد رقم آرژانتين براي را تاريخي روزي دادگاه راي«: گفت رانخبرنگا جمع در دادگاه راي به واكنش

 موردي دولتي مقامات سوي از كودكان ربودن كه شدند موضوع اين متوجه نهايت در قضايي مقامات

  ».است گرفته صورت شدهريزيبرنامه و يافتهسازمان صورت به بلكه ،نبوده اتفاقي
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  آرژانتين يفكث جنگ 'شده ربوده نوزادان' سرنوشت -١-١٦

  
  نظاميان سابق رهبران از بنيونه، رنالدو و ويدال خورخه

  

سكو ست متحير ماداريا فرانچ ست كرده سپري چگونه كنون تا را خود زندگي از بزرگي بخش كه ا  .ا

 ".كردم زندگي دروغ يك با سال دو و سي ": گويدمي او

 و پدرخوانده كه نامي داشــت، نام گالو راميرو آلخاندرو اين از پيش ســاله، وســهســي ماداريا، آقاي

 به شكش و شد روبرو اشواقعي پدر با اولين براي او گذشته، سال.بودند گذاشته او بر اشمادرخوانده

سر او .شد مبدل يقين  در ١٩٨٣ تا ١٩٧٦ هايسال بين كه ستا گراييچپ فعال هزاران از يكي پ

شته يا و شكنجه نظاميان حكومت تحت آرژانتين شهور "كثيف جنگ" به كه ايدوره دند،ش ك  م

 .است

 "روشمند برنامه"

يا آقاي ــال هاده": گويدمي مادار ــاني س ــارت به مرا كه كس ته اس نده او - بودند گرف  و پدرخوا

 ابد تا هادروغ اما. هستم آنها واقعي فرزند كه گفتند من به -كندمي توصيف چنين را اشمادرخوانده

   ".آورند نمي دوام
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 .است بوده مشكوك خود والدين به هميشه كه گويدمي او. خود واقعي پدر كنار در ماداريا رانجسكوف

  

شت  .اند شده محاكمه نظاميان سابق رهبران از بنيونه، رنالدو و ويدال خورخه جمله از نفر ه

 در كه دشوميبرآورد وجود اين با .شودمي رباييكودك مورد چهار و سي شامل هاآن عليه اتهامات

ضاي به نيز ديگر كودك صدها دوران اين ضي در و اند شده سپرده امنيتي نيروهاي اع  اين موارد بع

 ماداريا آقاي .اند كرده دســتگير را زنداني فعاالن كه اند شــده داده تحويل كســاني همان به هابچه

 مركز غيررسمي داشتگاهباز در و بود اطالعاتي افسر او، خوانده پدر گالو، ويكتور كه دهدمي احتمال

ظامي  يك طي را او واقعيش، مادر كه آن از پس روز چند تنها را او .كردميكار "مايو دي كامپو" ن

 دراز، ساليان طي در .دادند تحويل "جديد مادر" به آورد، دنيا به نظامي پايگاه يك در سزارين عمل

 دادنش توضيح": گويدمي ماداريا آقاي .كرد مشكوك را ماداريا آقاي خانواده، افراد به شباهتش عدم

 كه گويدمي ماداريا آقاي ".نيست درست كار جاي يك كه دانستممي هميشه من انگار. است سخت

 كرده تقويت را او شك خشونت اين و زدند،مي كتك مرتب طور به را او اشمادرخوانده و پدرخوانده

شته سال تنها".بودم جنگي غنيمت يك من كنممي فكر": گويدمي او .بود  كه او "مادر" كه بود گذ

 بود افتاده اتفاق كه را چهآن او كه وقتي .كرد خبر با واقعيت از را او بود، شده جدا شوهرش از حاال

ــري، حقوق گروه اين .گرفت تماس "مايو دي پالزا مادربزرگان" گروه با ماداريا آقاي كرد، فاش  بش

 .كندميمعرفي آرژانتين در نظامي ديكتاتوري دوران در رفته ســرقت به نوزادان يافتن را خود هدف

 .شد او واقعي هويت يافتن به منجر كه كاري بدهد، انجام اياندي آزمايش كرد كمك او به گروه اين

ضوري مالقات امكان كه بود اين گروه كمك ترينبزرگ اما سكو ح  در كه او واقعي پدر آبل، و فرانچ

ظامي حكومت دوران ــور از ن يا آقاي .كرد فراهم را بود كرده فرار كش  بهترين اين": گويدمي مادار

شم شبيه او به قدر اين كه شدنمي باورم. بود زندگيم لحظه سكو ".با سري نوه" لقب فرانچ  را "١٠١ پ
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شان شماره اين. گرفت ساالني تعداد دهندهن شتي كه ستا بزرگ  از پس و دارند او به شبيه سرگذ

ــال ــر حقوق هايگروه .يابندمي باز را خود واقعي هويت هاس  حدود دارد احتمال كه معتقدند بش

   .باشند داشته وضعيتي نيزچنين ديگر نفر چهارصد

  

 

  
  كرد پيدا را بستگانش سال ٤٠ از پس آرژانتيني زن

 

 .بدانند را واقعيت خواهندنمي هم همه اما

ساوت در مادرتان و پدر كه يابيددرمي وقتي سط شده انجام هايق  اند،بوده شريك نظامي دولت تو

 گونه اين از يكي .اند كرده انتخاب بعضي كه راهي است، آن گرفتن ناديده مسئله با برخورد راه يك

 از يكي "كالرين" روزنامه مالك شــانمادرخوانده كه هســتند نوبل فليپه و مارســال مشــهور، موارد

 به نظامي دولت سال اولين يعني ١٩٧٦ سال در هاآن  .تاس آرژانتين ايرسانه هايگروه ترينبزرگ

 كه كنند ثابت دادگاه طريق از تا تالشـند در مجزا خانواده دو حاال و شـدند پذيرفته خواندگيفرزند

ستگان از دوآن  سال هرحال، به .اندشده گرفته آنها زنداني ب سمي صورت به فليپه و مار  مراتب ر

سبت را خود اعتماد شته اظهار و اند كرده اعالم خود خواندهمادر به ن  او عليه مدركي هيچ كه اند دا

  .ندارد وجود

 ".كنممي درك بدانند، خود گذشته از چيزي خواهندنمي كه را آنهايي من": گويدمي ماداريا آقاي

سينبيت، رزا ضو يك روي ضي براي": گويدمي مايو دي پالزا مادربزرگان جمعيت ع  جريان اين هابع

 ".است متفاوت ايپرونده هر. كشدمي طول بقيه از شتربي

سي، و تحقيق هاسال از پس ،٢٠٠١ سال در شده نوه باالخره او برر  زندگي ديگري نام با كه را اشگم

 ".است تر مهم چيز همه از واقعيت حال، هر به": گويدمي او.كرد پيدا كرد،مي

 با كه خواهندنمي ديگر يابندبازمي را خود ويته كه كســاني از برخي": گويدمي رويســينبيت خانم

شته ارتباطي شانمادرخوانده و پدرخوانده شند دا ضي اما با  ماداريا آقاي ".مانندمي تماس در هم بع

ــت كه گفت و كرد قطع را "پدرش" با ارتباطي نوع هر  گالو، ويكتور .ببيند دادگاه در را او اميدوارس
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سراطالعاتي و او پدرخوانده شته سال سابق، اف ستگير گذ  اتهامات به كه دادگاهي در او .شد د

ست داده شهادت پردازد،مينظاميان حكومت سابق رهبران ستان از گالو آقاي روايت .ا ست اين دا  ا

 ارشد افسر يك توسط اتفاقي صورت به نوزاد فرانچسكوي و است بوده آموزش حال در افسر او كه

  :گويدمي ريامادا آقاي  .است شده داده او به

  ".شودمي برمال روز يك باالخره دروغ و است دروغ اينها همه" 

  

  

  اوباما به آرژانتين سفر باراك -١-١٧
ما، باراك با كا جمهوريرئيس او له آخرين در آمري ــفر از مرح كاي س مان خود، التين آمري  با همز

شور اين وارد آرژانتين نظامي كودتاي سالگرد چهلمين ست شده ك  با سفر اين شدن همزمان .ا

ــالگرد ــورت زمان آن در آمريكا حمايت با كه آرژانتين در نظاميان كودتاي س  بروز باعث گرفت، ص

ست شده آرژانتين در مباحثي سناد كه كرده بود اعالم قبال آمريكا .ا  هايسازمان شده بنديطبقه ا

 كم هدف با رســدمي نظر به كه اقدامي كند،مي منتشــر را نظاميان حكومت باره در نظامي و امنيتي

ست گرفته صورت انتقادها كردن سناد .ا ست ممكن آمريكا شده بنديطبقه ا شاركت ميزان ا  م

 چپ هاشخصيت ترور سياسي، سركوب عمليات، اين هدف .دهد نشان را كندور عمليات در آمريكا

سط مخالفان و شورهاي مخفي پليس تو سياري .بود جنوبي آمريكاي ك  سال قربانيان ازنزديكان ب

ــياه هاي ــميم و اقدام آرژانتين، در نظاميان حكومت س  آميز تحريك را آمريكا جمهوري رئيس تص

   .اند دانسته

: است كرده اعالم اي بيانيه صدور با آرژانتين نظامي كودتاي قربانيان بازماندگان از دفاع سازمان يك

 توسط مردم سركوب از و ردهك دهي سازماندهي را جهان در ها ديكتاتوري استقرار كه كشوري به ما

 خشونت اين قرباني هزار ٣٠ ياد و خاطره از داد، نخواهيم اجازه كرده، حمايت امپرياليست نام به آنها

  .كند ابزاري استفاده ها،
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 رهبري به نظامي كودتايي سيا – آمريكا جاسوسي و اطالعات سازمان ١٩٦٥ سال  در 
 سوكارنو گذارد؛مي اجرا به و ديده تدارك اندونزي وقت جمهور رئيس ،»سوكارنو« عليه »سوهارتو«

 اين اجراي دنبال به. بود كرده آزاد و رهانيده هاهلندي سپس و هاژاپني چنگ از ابتدا را اندونزي
 ژنرال ١٩٦٥ كودتاي در آمريكا نقش. شدند قرباني اندونزيايي شهروند ميليون يك از بيش كودتاي

 عراق مردم اندازه به تقريباً هم سوهارتو كهاين رغمعلي ماند، مخفي ابتدا در اندونزي در »سوهارتو«
 اين افتخار در شدن شريك براي آمريكا مقامات كه بود ماجرا پايان از بعد. كشت اندونزي مردم از

  .كردند آشكار سوهارتو عامقتل كمپين در را خود نقش كودتا
 
  

سمي طورهب يا اَندونِزي شوري اندونزي جمهوري ر ست ك سياي در كه ا سيه و شرقي جنوب آ   اقيانو
ندونزي. دارد قرار يا قاره بين مااليي الجزايرمجمع در ا ــ يه و آس ــ ندونزي. دارد قرار اقيانوس  يك ا

١٧ از متشكل الجزايرمجمع . است نفر ميليون ٢٦٠ از بيش جمعيت است با استان ٣٣ و جزيره ٥٠٨
س نظام شور اين يسيا ست و مجلس انتخابات با جمهوري ك شدمي جمهوري ريا  اندونزي پايتخت. با

  . است جاكارتا
 اقوام از متشكل كشور اين مردم. است روپيه آن پول واحد و اندونزيايي زبان كشور اين رسمي زبان

 با هاندانيسو هاآن از پس و هستند قوم ترينبزرگ درصد ٤٠ حدود با هاايجاوه كه است گوناگوني
  .دارند چيرگي اندونزي سياسي امور بر هاايجاوه. دارند قرار درصد ١٥
 دارد نيز ايگســترده بســيار جمعيتكم هايجنگل اندونزي پرتراكم، مناطق و زياد جمعيت وجود با

ستي تنوع از سطح دومين كه شور اين. اندداده جاي خود در جهان در را زي  طبيعي منابع نظر از ك
  .برندمي سربه  فقر در هنوز مردم از بزرگي بخش وجود اين با اما است غني

  

 استعمار دوران -٢-١

شينسلطان قديم در اندونزي جزاير سپانيايي شانزدهم قرن در آنكه تا اندبوده ن  به هاپرتغالي و هاا
ست آن ست به را اندونزي حكومت هجدهم، قرن ابتداي در هلند شرقي كمپاني. يافتند د . گرفت د
ــال  در ــورش هاهلندي ١٧٤٠ س ــتار با را جاكارتا مردم ش  درهم چيني و اندونزيايي هزار ٢٠ كش

ستند شاه »مانگزايا نگا سي سي« ،١٩٠٧ در. شك  ارتش اما كرد قيام هاهلندي عليه اندونزي پاد
 .شد محكم اندونزي بر هلند استعمار سلطه و داد شكست را او سپاه هلند استعماري
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 رمعاص روزگار -٢-٢

 غير به. رفتمي شماربه هلند امپراتوري بخش سودآورترين و ترينمهم شرقي هند هفدهم، قرن از
ــغال از يايي مدت كوتاه اش  اين كنترل هلند محلي، گاهي گاه هايقيام و) ١٨١٤ تا ١٨١١( هابريتان

 آزاد نوانع به و آوردند هجوم مســتعمره اين به هاژاپني ســال اين در. كرد حفظ ١٩٤٢ تا را كشــور
شور كنندگان ستعماري حكومت از ك ستقبال مورد ا سليم با گرفتند قرار هااندونزيايي اكثر ا  ژاپن ت

 را هلند شرقي هند – ١٩٢٧ در ميليون حزب گذاربنيان -)١٩٧٠ تا ١٩٠١( سوكارنو احمد ،١٩٤٥ در
 تحت وحشيانه، ولي متناوب جنگ سال چهار از پس هاهلندي. كرد اعالم اندونزي مستقل جمهوري

 اينامهموافقت ١٩٤٩ ســال در نهايت در .پذيرفتند ١٩٤٩ در را اندونزي اســتقالل الملليبين فشــار
 اياالت) جمهوري( موقت حكومت به نو گينه بجز اندونزي سرزمين همه آن، مفاد طبق كه شد امضاء

شور و شد اقتدارطلب ايفزاينده طوربه سوكارنو حكومت.  شد واگذار اندونزي متحده  و هرج به ك
صادي مرج صرف را هلند نوي گينه ١٩٦٢ در او. گرديد گرفتار اقت  ايريان عنوان با ١٩٦٢در كه كرد، ت
 ١٩٦٦ تا ١٩٦٣ بين. برجاســت در آنحا پا طلب جدايي جنبشــي چند هر شــد، ضــميمه رســماً جايا

شيد سوكارنو سلحانه تهاجمات با كو سيون بورنئو شمال به م . سازد ثباتبي را زيمال نوپاي فدرا
 و آفريقا آســيا، هايقاره در طلبانه اســتقالل هايجنبش كليه از ســقوطش زمان تا ســوكارنو احمد

 .كردمي دفاع التين آمريكاي

ست سوهارتو ژنرال ستي قيام سركوبي با توان ست ١٩٦٦ و ١٩٦٥ در كموني  آمريكايي ضد سيا
 ٨٠ حدود مدت اين در. كند بركنار را او ارتش و وياندانشج كمك با نهايتاً و سازد وارونه را سوكارنو

ضاي از نفر هزار ست حزب اع شته اندونزي كموني  ١٩٧٦ در پرتغال شرقي تيمور الحاق. شدند ك
سط سميت به الملليبين جامعه طرف از اندونزي تو شد، شناخته ر  گرايان ملي چريكي عمليات و ن
شت ادامه محلي سكان براي ايطلبانه جاه برنامه. دا  جمعيت كردن كم منظور به جاوه اهالي مجدد ا

ــته اجرا مورد به جزيره اين زياد ــد گذاش  كم جزاير بوميان انزجار با ايجاوه مهاجران اين ولي ش
سعه ست و يافته تو شتار. شدند روبرو دورد ست به تيموري سالح بي تظاهركنندگان ك  سربازان د

 .داشت دنبال هب را الملليبين اعتراضات ١٩٩١ در اندونزي

شور رسيد قدرت به آنكه از بعد سوهارتو ژنرال  را كشورش دوباره و شناخت رسميت به را مالزي ك
ــويت به ــازمان عض  مدت در. بود آمريكا متحده اياالت حمايت مورد جهت اين از و درآورد ملل س

 كرده دخالت زياندون واردات و صادرات در مستقيماً اشخانواده و خود اش جمهوري رياست طوالني
صادي ركود اثر در. اندوختند دالر ميلياردها و  سوهارتو ژنرال عمومي فقر و مالي بنيان ضعف و اقت

 تكليف او به آمريكا خارجه وزير آلبرايت مادلين ١٩٩٨ مه ١٩ در آنكه تا شــد مردمي تظاهرات دچار
ستعفاء خود مقام از كه كرد  اشبركناري ابالغ از بعد ١٩٩٨ مه ١٩ روز همان در سوهارتو ژنرال. كند ا

سط ست پوزش خطاهايش سبب به اندونزي مردم از يي دقيقه سه نطق يك در آلبرايت تو  از و خوا
 .كنند تبعيت حبيبي يوسف بشارالدين از كرد درخواست مردم
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سياري كرد سقوط قدرت سال سه و سي از پس سوهارتو محمد كه زماني  اين بر اندونزي مردم از ب
ــور كه ودندب عقيده ــد خواهد تجزيه اندونزي كش ــوهارتو از پس اما ش ــعت س  از كمتر امر اين وس

 .بود هابينيپيش

 مردم توســط جنوبي، ملوك جزاير بر اندونزي حكومت عليه آميزيخشــونت مبارزات ١٩٥٠ دهه در
ــورت جنوبي ملوك ــدت به را مبارزات اين اندونزي نيروهاي و گرفت ص ــركوب ش  از پس. كردند س

 ،٢٠٠٢ تا ١٩٩٩ سال از. شد گرفته سر از مبارزات اين ،١٩٩٨ سال در سوهارتو ژنرال حكومت وطسق
شونت شته موجب ملوك جزاير در هاخ  نفر هزار ٥٠٠ شدن خانمانبي و نفر هزار ٥ حدود شدن ك

 .شد

 كه رسيد شرقي تيمور منطقه فرماندهي به داميري ژنرال حبيبي يوسف دستور به ١٩٩٩ ژوئن ١٧ در
ــتقالل خواهان آن مردم يه چهارم در. بودند اس  ميليارد يك وام اعطاي با جهاني بانك ١٩٩٩ ژوئ

ست انتخابات. كرد موافقت اندونزي به دالري  يوسف رقيب و شد انجام سال ٣٠ از پس جمهوري ريا
 ياستر به ٢٠٠١ ژوئيه ٢٣ در باالخره كه بود دموكرات حزب از پوتري سوكارنو مگاواتي خانم حبيبي،

سيد جمهوري سته حزب يعني گلكار حزب و ر ستم به واب ست حاكميت سي  آخرين در. خورد شك
سف حكومت روزهاي ستقالل به ملل سازمان نظارت با شرقي تيمور مردم حبيبي يو  رأي خويش ا

 افسر زماني كه يودهويونو بامبانگ سوسيلو بازنشسته ژنرال پوتري، سوكارنو مگاواتي از بعد. دادند
ــرقي تيمور فرماندار و عاتاطال ــتبوده ش ــت انتخابات در ٢٠٠٤ اكتبر ٢٨ در اس  به جمهوري رياس

 .رسيد پيروزي

  

 شرقي تيمور جدايي -٢-٣

 شد برگزار ملل سازمان نظر تحت كه پرسيهمه يك در شركت با شرقي تيمور مردم ١٩٩٩ سال در
ستقالل به سيهمه اين نتيجه. دادند رأي اندونزي از ا شو واكنش پر  طرفدار نظاميان شبه آميزنتخ

شت دنبال به را اندونزي ستراليا، ارتش از هايييگان ورود با نظاميان شبه اقدامات. دا ساس بر كه ا  ا
 بيش ها،خشونت جريان در اما يافت پايان بودند، شده اعزام سرزمين اين به امنيت شوراي قطعنامه

 .شدند كشته شرقي تيمور اهالي از تن هزار يك از

ــرقي، تيمور از اندونزي نيروهاي خروج با ــرزمين اين امور اداره ش  نماينده برعهده موقت طوربه س
 مورد مستقل كشور يك عنوان به شرقي تيمور ،٢٠٠٢ سال مه ماه ٢٠ روز و گرفت قرار ملل سازمان

ــايي ــناس ــرقي تيمور. گرفت قرار الملليبين ش  آنان اكثر كه دارد جمعيت ميليون يك از بيش ش
  .هستند كاتوليك يحيمس
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 .كشور بازرگاني مركز بزرگترين و اندونزي پايتخت جاكارتا

  
صادي قدرت بزرگترين اندونزي سيا شرقي جنوب اقت ست آ  ناخالص توليد ٢٠٠٥ سال آمار بنابر. ا

ستبوده دالر ميليارد ٢٨٧ اندونزي داخلي ست دالر ٤٤٥٨ فرد هر سرانه سهم كه ا  صنعت سهم. ا
٤٠ شتر كه ٪٧ صوالت فرآوري به بي شاورزي مح شغول معدني و ك ست م شاورزي بخش سهم و ا  ك

شدمي ٪١٤ صول و با صلي مح ست برنج اش ا شترين حال اين با. ا شاورزي بخش در شاغالن بي  ك
 كه شاغلند؛ كشاورزي بخش در كار نيروي از نفر هزار هشتصد و ميليون ٤١. هستند كار به مشغول

شاورزاني ستند ك ستند ايحرفه كه ه شاورزان هم اما. كنندنمي توليد كالن سطح در و ني  و بزرگ ك
ستاييان هم ستيك، زيادي مقدار رو  دوران از. كنندمي صادر و توليد ادويه و تنباكو قهوه، چاي، ال

 .استمانده جا به اندونزي براي كشاورزي در آبياري مناسب زيرساخت هلند استعمار

 لحاظ از اندونزي. باشدمي سنگاپور و چين و ژاپن و آمريكا كشورهاي به اندونزي صادرات بيشترين
 در مس و بوكسيت سنگ، زغال نيكل، قلع، طبيعي، گاز نفت، معادن و باشدمي غني كشوري معدني

شور اين ست موجود ك سبت علت به اما ا شتر ن ست زياد فقير مردم جمعيت، ثروت به جمعيت بي . ا
 منابع از ديگر يكي. دارد اندونزي داخلي ناخالص توليد در صــديدر ١٢ ســهمي معدنكاري صــنعت

 .است گردشگري صنعت اندونزي براي درآمد كسب

 پول ارزش شـد، شـديد مشـكالت دچار آسـيا در اقتصـادي بازارهاي كه ميالدي ٩٠ دهه اواخر در
شدت نيز اندونزي صالحات تا شد ناچار سوهارتو و كرد سقوط ب صادي ا  و دهد امانج را شديدي اقت

ندوق با رابطه همين در ــ  توافق به دالر ميليارد ٤٠ از بيش ارزش به كمكي براي پول الملليبين ص
 اقتصادي مشكالت اين پيامدهاي از سوهارتو، استعفاي خواست در و سياسي هاينارضايتي. رسيد

ــال مارس در. بود ــوهارتو ١٩٩٨ س ــيد قدرت به بار چندمين براي س ــكالت اما. رس  دولت براي مش
 .داشت ادامه همچنان

شد اندونزي در ميليونرها شمار ٢٠١٢ تا ٢٠٠٧ هايسال ميان در شته ايفزاينده ر ستدا  هنوز اما ا
صد ١٠ تنها. كنندمي زندگي دالر دو از كمتر روزي درآمد با مردم از نيمي ساني در  كنندمي كار كه ك

 .دارد مشكل بهداشت و رايگان آموزش تأمين براي دولت و پردازندمي ماليات
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 صرف كشور اين داخلي نيازهاي تأمين براي تنها ميزان اين و است كم بسيار اندونزي در نفت توليد
ــودمي ــورهاي در نفت توليدكننده بزرگترين اندونزي حال اين با ولي ش ــرقي جنوب كش ــيا ش  آس
 .آيدمي شماربه

يل به اندونزي ــودگي دل ف توليد كمبود و نفت هايچاه فرس ــور اين در تن  از ٢٠٠٨ مه ماه در كش
  .شد خارج اوپك سازمان
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 سوكارنو و به قدرت رسيدن او -٢-٥

  
 جمهوررئيس اولين) ١٩٧٠ ژوئن ٢١–١٩٠١ ژوئن ٦( ســوكارنو

. بود كار روي به ١٩٦٧ تا ١٩٤٥ سال از كه بود اندونزي كشور
كارنو ــو ندونزي طلبي جدايي هايجنبش س ند از ا  را هل

گا، كرد رهبري يان كه هآن ند ندونزي هل  دســت در را ا
ند،مي ــت هه يك از بيش او داش ندان در را د يان ز ند  هل

 درآمدند اندونزي به ژاپني نيروهاي كه آنگاه تا بود بازداشت
ــان ياري به و جا از ايش مد بيرون آن  و نيرو افزايش در و آ

شتيباني شان پ شان از آن ازاي در سپس و كرد ياري  در اي
 .طلبيد ياري خويش طلبانه آزادي يهاانديشه پراكندن

سليم ژاپنيان كه آنگاه شجويان رهبران يكي از سوكارنو، شدند ت ستوطن دان سماً، بودند پر  ر
سازي  جمهوررئيس اولين سوكارنو خود و ١٩٤٥ سال اوت هفده روز به. كردند اعالم را اندونزي جدا

 هلنديان دوباره چيرگي جلوي و كرد بريره سياسي و نظامي ديد از را اندونزياييان و گشت اندونزي
شورش بر سيار و گرفت را ك سازي هلنديان ١٩٤٩ سال به تا كرد مقاومت ب سماً را اندونزي جدا  ر

 .پذيرفتند

 :نوشته  سوكارنو ي درباره تور انانتا پراموديا

 و نژاد يدد از گوناگون، چنين مردماني توانست كه بود اي آسيايي رهبر تنها كنوني عصر در سوكارنو
 .بريزد كسي از خون اي قطره آنكه بي گرداند يكي و آورد گردهم را دين و فرهنگ

 به خودكامه فرمانروايي از اي گونه سوكارنو پارلماني، دموكراسي حكومت پرآشوب دوره يك از پس
شور در را» Demokrasi terpimpin« نام شوب به كه گرداند روا ك ساماني و هاآ  و داد پايان هاناب

 .برد ميان از كردمي تهديد را اندونزي كه خطرهايي

 
  كاسترو فيدل با اندونيزيا آورنام آزاديخواهان و گرايانملي از سوكارنو احمد داكتر
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صلي نام كه سوكارنو احمد سنو اشا سورديهارديو كو  گراييملي جنبش به سالگي ٢٥ در بود سو

ــت ــال يك و پيوس ــال در يعني بعد س ــتان از گروهي با همراه ديميال ١٩٢٧ س  فكران،هم و دوس
 ضــدامپرياليســتي، مشــي كه حزب اين رهبري به و داد تشــكيل را »اندونزي گرايانملي اتحاديه«

 .شد برگزيده داشت داريضدسرمايه

شت بعد سال دو  به جاكارتا در ١٩٣٣ سال در ديگر بار او. گذراند زندان در را سال يك و شد بازدا
ست شت هلند پليس د شغال به اندونزي كه زماني تا سال ١٢ حدود و شد بازدا  در درآمد، ژاپن ا
 .ماند زندان

 اشغال تحت اندونزي فرماندار عمالً و درآمد هاژاپني خدمت به زندان از آزادي از بعد سوكارنو احمد
سليم از بعد روز سه. شد ژاپن  سماًر سوكارنو ١٩٤٥ اوت ١٨ در يعني دوم، جهاني جنگ در ژاپن ت

 نيروهاي دوم، جهاني جنگ از بعد. كرد اعالم را مستقل كشوري عنوان به اندونزي جمهوري تشكيل
شور اين از هاييبخش و شده اندونزي وارد بريتانيا ستعمار سلطه به مجدداً را ك  كه بازگرداند هلند ا

 توانست اندونزي ،١٩٥٠ سال در بعد سال پنج نهايتاً تا شد؛ طوالني هايدرگيري و هاناآرامي به منجر
 .شود شناخته »ملت پدر« عنوان به سوكارنو احمد و آورد دست به واقعي و كامل استقالل

 جمهوريرئيس عنوان به را او داشت، كامل شنويحرف  سوكارنو از كه اندونزي مجلس ،١٣٤٢ تيرماه
 .كرد تعيين كشور العمرمادام

 
شت اما ست سرنو  اكتبر اول سحرگاه در. بخورد رقم ديگري گونه به بود قرار سوكارنو جمهوريريا

سران از گروهي ،١٩٦٥ ست گارد اف شد هايژنرال از نفر شش جمهوري، ريا  رختخواب از را ارتش ار
شيده بيرون ساندند قتل به و ك سوم »سپتامبر ٣٠ جنبش« به بعدها كه بود كودتايي آغاز اين و ر  مو

سران. شد ست را خود كودتاچي، اف شان گفتند و كردند معرفي سوكارنو حامي و كموني  خنثي هدف
 .بودند تداركش در نظاميان از ديگر گروهي كه بوده كودتايي كردن

 را كودتاچيان اشغال تحت هوايي پايگاه سوهارتو محمد نام به ارتش ديگر ژنرال يك روز، آن فرداي
شغال سي نهصح در سوكارنو جايگاه كودتا، اين. داد پايان غائله به و ا  شدت به را اندونزي سيا
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ضعيف سي هايرقابت. كرد ت ست بين سيا سلمانان و هاكموني صلي هايستون از دو هر كه م  حفظ ا
 .داشت ادامه بعد سال دو تا سياسي ناآرامي و تشنج موج و گرفت باال بودند قدرت در سوكارنو

 راي جمهوري رياست از وسوكارن خلع به اندونزي، مجلس يا خلق مشورتي شوراي ،١٩٦٧ مارس ١٢
 .شدمي شناخته ملت پدر زماني كه مردي سياسي فعاليت دهه چهار بر گذاشت پاياني نقطه و داد

 ٦٩ ســن در جاكارتا در خود خانه در خانگي، حبس ســال ســه حدود بعد ،١٩٧٠ ژوئن ٢١ ســوكارنو
  .درگذشت سالگي

 

 اقدامات -٢-٦

عد ــال چهل به نزديك از ب ــي مبارزه س ياس ــ  به و س
، اندونزي سياست و فرهنگ در شگرف تأثير گذاشتنجا

ــوكارنو احمد ندونزي جمهوري بنيانگذاران از كه س  و ا
 پاياني هايسال بود، كشور اين جمهوريرئيس نخستين

 اقدامات جمله از .گذراند خانگي حبس در را اشزندگي
 .بود تعهد عدم يكي از تاسيس كنندگان جنبش، جمهوري رياست دوره ي در او

 وقايع -٢-٧

ندونزي كارنو رهبري به ا ــو ند از س ــتقالل ژاپن و هل فت اس ــال بين او. يا  ١٩٦٧ تا ١٩٤٥ هايس
 .بود اندونزي جمهوررئيس

ستعمره ي ميالدي ١٩٤٢ سال تا اندونزي  ١٩٤٥ تا ١٩٤٢ از، دوم جهاني جنگ زمان در و بود هلند م
 . درآمد ژاپن اشغال تحت

صرف را اندونزي پايتخت، بازچتر اعزام با ١٩٤٩ در هلندي نيروهاي سارت به را سوكارنو و كردند ت  ا
 .داد  رأي اندونزي استقالل به هلند و شد آزاد سوكارنو ملل سازمان و شوروي فشار با. گرفتند

  .كرد بركنار قدرت از را سوكارنو احمد نظامي كودتاي يك با ١٩٦٧ سال در سوهارتو محمد
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  سوهارتو محمد -٢-٨
 

ــوهارتو ژنرال ــر اين ،س  نظامي افس
شد سي رهبر و ار  از اندونزي سيا
ــال  جمهور رييس ١٩٩٨ تا ١٩٦٧ س

 .بود كشور اين

 بالمنازع و وقفهبي حكومت دهه سه
سي ثبات وي سيار سيا شد و حياتي ب صادي ر شت ارمغان به اندونزي مردم براي را مداوم اقت  اما دا

 .شد خودش سياسي فساد و اقتصادي طسقو قرباني آخر دست سوهارتو استبدادي و خودكامه رژيم

سياري همانند سوهارتو ستفاده خود كوچك ازنام صرفا جاوه اهالي از ب  را خود فاميلي نام و كرده ا
 از جاكارتا يوگي شــهر در جزء دولتي مقام و تاجر يك فرزند ســوهارتو. اســت نبرده كار به گاههيچ

ــورش ارتش در كار آرزوي جواني عنفوان ــر در را كش نديم س ندن از پس وي. پرورا  يدوره گذرا
 پس و پيوست هلند وقت استعماري ارتش به بانك كارمند عنوان به مدت كوتاه فعاليت و دبيرستان

ــخير دنبال به آن از ــت به اندونزي تس ــال در ژاپني نيروهاي دس  دفاعي نيروهاي جمع به ١٩٤٢ س
 نظامي افسر يك عنوان به زماني مقطع اين در و شد ملحق ژاپن حمايت و سرپرستي تحت كشورش

 .ديد تعليم

سليم از پس سوهارتو  كه چريكي نيروهاي براي ١٩٤٥ سال در دوم جهاني جنگ در ژاپن شدن ت
 يك به اندونزي كه ١٩٥٠ درســال. جنگيد بودند، هلند از شــانســرزمين اســتقالل كســب خواهان

ــد تبديل جمهوري  از را خود جايگاه جاوه در تشار نظامي گردان يك يفرمانده عنوان به وي ش
 به و منظم طور به بعد سال ١٥ طي وي. شد نايل دومي سرهنگ يدرجه به و ساخت متمايز ديگران
سله تدريج  تمام، سرهنگ يدرجه به ١٩٥٧ سال در اينكه تا نمود طي را اندونزي ارتش مراتب سل

 . يافت ارتقاء سپهبدي درجه به ١٩٦٢ سال در و سرتيپ ١٩٦٠ سال در
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ستراتژيك يگان نيروهاي يفرمانده عنوان به كرات به ١٩٦٣ سال در وي  نيروهايي اندونزي، ارتش ا

ستقر ضطراري هايعمليات به عموما كه جاكارتا در م صوب پرداختند، العادهفوق و ا  اين در. شد من
 چين نيز و ركشو اين كمونيست حزب با را نزديكي روابط اندونزي وقت جمهوررييس سوكارنو، اثني

ما نمود برقرار ــت مخالف همچنان ارتش ا ــپتامبر ٣٠ تاريخ در. بود هاكمونيس  از گروهي ١٩٤٥ س
 در قدرت تصاحب درصدد) PKI( كمونيست حزب رهبران برخي و ارتش گرايچپ ناراضي افسران
شد ژنرال ٧ از تن ٦ و برآمده جاكارتا ساندند قتل به را اندونزي ارتش ار سران از يكي سوهارتو. ر  اف

ــالم جان ترور اين از كه بود نظامي يرتبه عالي ــتراتژيك يگان يفرمانده عنوان به و برد بدر س  اس
 به ســوكارنو. گرفت عهده بر را براندازي يتوطئه اين ســركوب در كشــورش نيروهاي رهبري ارتش

ستي  ارتش رهبران سود به قدرت دار گيرو اين در و بود شده متهم ارتش نظاميان كودتاي در همد
 .كرد پيدا سوق

 روشي چنين و ورزيد مبادرت گرايانچپ و هاكمونيست از كشور پاكسازي به بعد ماه چند سوهارتو
ــط بعدها ــد دنبال اندونزي پليس يخوانده خود ماموران توس  فراگير عام قتل در كه طوري به ش

 .شدند كشته ليون انسانيا به گفته اي چند مي هزار صدها كشور اين سراسر در هاكمونيست

 ١٢ تاريخ در نيز را كشورش دولت كامل كنترل اندونزي ارتش ستاد رييس عنوان به سپس سوهارتو
ست در ١٩٦٦ مارس سما سوكارنو چند هر گرفت، د سي بر ديگر سال يك ر ست كر  جمهوري ريا

 .نشست
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صاحب از پس سوهارتو سته PKI حزب كردن اعالم قانوني غير ضمن قدرت ت  به را جديدي ايسيا
صادي ثبات برقراري منظور سي و اقت شور سيا شورتي مجمع ١٩٦٧ مارس در. كرد اتخاذ ك  خلق م

شور اين پارلمان همان يا اندونزي ست كفيل عنوان به را سوهارتو ك صوب جمهوري ريا  و كرد من
 مهورجرييس عنوان به ســاله ٥ يدوره يك براي را ســوهارتو مجمع اين ١٩٦٨ مارس در ســرانجام

 .نمود انتخاب

ــت مقام در ســوهارتو ــي خط رويه يك جمهوري رياس  نمودمي توصــيف "نوين نظم" را آن كه مش
 تقويت جهت آمريكا در كرده تحصيل داناناقتصاد به كمك آن مبناي كه مشي خط كرد؛ گذاريپايه
شتر چه هر صاد بي ست اين ينتيجه در. بود اندونزي اقت  هايكمك و هاغربي  گذاريسرمايه هاسيا

 .نهاد فزوني به رو شدت به اندونزي داخلي نفت توليد و يافت افزايش خارجي

 و رشد و ساختها زير ايجاد در نفت توليد گذاريسرمايه افزايش از ناشي درآمدهاي اينكه بر مضاف
سعه شد ايجاد به موفق سوهارتو ١٩٧٢ سال تا. شد هزينه عمراني هايپروژه هاتو سعه و ر  يتو

صاديا صد ٦٣٠ از تورم يساليانه نرخ همزمان بود، شده دوام با و يكنواخت قت  به ١٩٦٦ سال در در
 .يافت تقليل درصد ٩ از كمتر

. كرد اتخاذ هاكمونيست با ستيز و غرب از حمايت جهت در مواضعي خارجي سياست يحوزه در وي
شورهاي جمع به مجددا اندونزي ضو ك ست ملل سازمان ع شور اين ١٩٦٧ سال در و پيو ضو به ك  ع

 .شد بدل) ASEAN( آسيا شرقي جنوب كشورهاي ياتحاديه بنيانگذار و اصلي

 سرزمين شرقي، تيمور الملليبين يجامعه هايمخالفت رغم به و زور با اندونزي دولت سال همان در
 .كرد ضميمه خود خاك به را پرتغال استعمار تحت سابقا

 اما كردمي دنبال را اندونزي اساسي قانون در مندرج اصول و قواعد محتاطانه اگرچه سوهارتو ژنرال
ست رژيم شانده د سا وي ين سا ستبدادي رژيم ا  فرماندهي مقام در وي. بود ارتش قدرت مبناي بر ا

سي حيات اندونزي دولت رييس و ارتش شورش سيا  گرفت، كنترل تحت كمال و تمام طور به را ك
ــي حزب ــياس  قاطع اكثريت با پيروزي حائز پارلماني انتخابات در كرات به رگلكا نام به مطبوعش س

 ،١٩٧٨ ،١٩٧٣ سالهاي در مانعي و مخالفت گونه هيچ بدون را سوهارتو عوض در پارلمان و شد آراء
 مخالفان و شــد محدود مدني هايآزادي. برگزيد جمهوري رياســت به ١٩٩٨ و ١٩٩٣ ،١٩٨٨ ،١٩٨٣

  .شدندنمي ملتح دولت سوي از وجه هيچ به نيز
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 بگيرد دست در را قدرت توانست سوكارنو بر فشار با) راست( سوهارتو

  
 داشت رشد درصد ٧ ساليانه ميانگين طور به سوهارتو الينقطع حكومت دهه ٣ طي اندونزي اقتصاد

ضعيت و شتي و شمگيري طور به مردم معي شي هايبرنامه. يافت بهبود چ  سواد ميزان ارتقاء و آموز
ــتگي و وحدت هدف با جملگي نزياندو در ــتر همبس  تا گرفته قومي هايگروه از مردم آحاد بيش

ــاكنان ــدميپيگيري مختلف جزاير س  ميان در ثروت يناعادالنه توزيع پي در موفقيتها اين اما. ش
شار سعه و سازي مدرن منافع از ارتش جريانات از اقليتي گروه منديبهره و مردم مختلف اق  در تو

 هايبخش كنترل داد اجازه خود فرزند ٦ و دوســتان به ســوهارتو. باخت رنگ تدريج به كشــور اين
صاد كليدي ست در را اندونزي اقت صادي سودآور معامالت انجام و گرفته د صار در را تجاري اقت  انح

 .درآورند خود

ساد ١٩٩٠ يدهه در سار ف سيخته اف ست و گ  يطبقه كمكم سوهارتو دولت آميز تبعيض هايسيا
سط سط .ساخت منزجر را تجاري جريانات و جامعه متو شور ميالدي ٩٠ دهه اوا  سركوبي شاهد ك

ــال در. بود آزاد مطبوعات ــوكارنو، مگاواتي ١٩٩٦ س ــوكارنو، دختر س  مخالف حزب رهبري از س
صلي عامل بود، خوردار بر دولت حمايت از كه حزب اين از اي شاخه. شد بركنار اندونزي دموكرات  ا

شور در يكماه حدود دولتي ضد تظاهرات .بود ناريبرك اين شت ادامه ك  اندونزي پليس نيروهاي و دا
ــدند موفق ــياري. آورند در خود كنترل به را اندونزي دموكرات حزب مقر كه ش  كه باورند اين بر بس

 تر انحصارگرايانه وي سوي از شده اعمال سياستهاي فضاي و كرد تغيير سوهارتو آقاي سياستهاي
صادي بازارهاي كه ميالدي ٩٠ دهه اواخر در. شد سيا در اقت شكالت دچار آ  پول ارزش شد، شديد م

شدت نيز اندونزي صالحات تا شد مجبور سوهارتو آقاي و كرد سقوط ب صادي ا  انجام را شديدي اقت
ــندوق با رابطه همين در و دهد  دالر به ميليارد ٤٠ از بيش ارزش به كمكي براي پول المللي بين ص

  .رسيد  فقتوا
صادي، ركود رغم به سوهارتو  شد اقت سام ر  در معاش امرار و زندگي شرايط وخامت و تورم آورسر

ست برابر صالحات ايجاد براي هادرخوا  ابتدا تدريج به وي دولت مخالفان اما كرد مقاومت بنيادين ا
 طغيان مردمي راضاتاعت ١٩٩٨ مه در و شدند سرازير خيابانها به شهرها ساير در سپس و جاكارتا در

ــت از را ارتش حمايت وي. كرد ــرانجام و داد دس ــد گيريكناره به مجبور مه ٢١ تاريخ در س . ش
ضايتيهاي سي نار ست در و سيا ستعفاي خوا شكالت اين تبعات از، سوهارتو آقاي ا صادي م . بود اقت

  . كرد واگذار خود، معاون، حبيبي يوسف به را قدرت سوهارتو آقاي
ساد اتهامات زمان اين در  ١٩٩٩ سال اواخر در. شد مطرح وي خانواده و سوهارتو آقاي عليه مالي ف
 دولت سوي از قضيه اين بررسي براي دولتي تحقيقات، وحيد عبدالرحمان جمهوري رياست زمان در
 اوت در و گرفت ؛ قرار خانگي دربازداشت سوهارتو آقاي ميالدي ٢٠٠٠ سال مه در. شد گرفته سر از

. شد تعيين اوت ماه اخر براي سوهارتو آقاي دادگاه تاريخ. شد مالي فساد به متهم رسما سال همان
 علت به ســوهارتو آقاي كه گفت بعدا اندونزي در دادگاهي. نيافت حضــور آن در ســوهارتو آقاي اما
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 اضوامر سكته دليل به بارها اشگيريكناره زمان از سوهارتو. نيست دادگاه در حضور به قادر بيماري
ستان در ايروده و قلبي ستري بيمار سماني وخيم شرايط اين. شد ب  وي يمحاكمه براي هاتالش، ج

ساد اتهام به شر حقوق نقض، ف شت ناكام را ب  شرايط شدند مدعي سوهارتو مدافع وكالي و گذا
  .نيست  مناسب وي يمحاكمه براي جسماني نامساعد

 كمونيســم نهضــت ســركوب به حكومتش دوران رد كه اندونزي ســابق ديكتاتور ســوهارتو، ژنرال
ضع با و پرداخت سي مخالفان از تن ميليون يك به نزديك، حكومتي قوانين شديدترين و  را اشسيا

  كشاند. مرگ كام به
شت با سال ٣٢ كه اندونزي سابق جمهوري رييس سوهارتو، محمد حاجي شور اين بر آهنين م  ك

  .رگذشتد سالگي ٨٦ سن در، بود كرده فرمانروايي
  

  
  

 وي حال و شد بستري بيمارستان در شش و كليه قلب، مشكالت خاطر به ژانويه چهارم از سوهارتو
 .بود وخيم بسيار

ــوهارتو ياردها كه بود متهم س يت بر خود زمامداري زمان در ثروت دالر ميل ــور ترين پرجمع  كش
. شده زده تخمين دالر اردميلي ٣٥ اش خانواده و سوهارتو آقاي ثروت .است آورده بدست مسلمان،

، رفت زندان به، بود كرده متهم مالي فساد به را او كه اي قاضي قتل طراحي جرم به او پسران از يكي
 .شد  آزاد مقرر موعد از زودتر اما

شك شكالت از وي كه گفت او پز سمي م شنبه روز صبح از و بردميرنج اي عديده ج  به كما در يك
  درگشت . ٢٠٠٨ ژانويه ٢٨ در وي سر انجام . بردميسر

ندونزي مردم از برخي گاه ا تالژيكي ن ــ ــوهارتو دوره به نوس عه  پدر « را او و دارند س ــ  اين »توس
 يكي را سوهارتو، سخناني در، اندونزي جمهوري رييس يودهويونو، بامبنگ سوسيلو. دانندميكشور

 كشور براي بسياري خدمات كه كرد خطاب »بزرگ رهبري« را او و ناميد »ملت  فرزندان بهترين « از
 . است داده انجام

 را جاوه در آنها خانوادگي قبرستان در سوهارتو تدفين مراسم دوشنبه روز اندونزي جمهوري رييس
يت هد هدا ــيتي. كرد خوا جانتي س نا، هادي ما ــوهارتو، بزرگ دختر روك «  از او خانواده طرف از س

  .كرد عذرخواهي پدرش »اشتباهات
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  مسلمان ترين كشور پرجميعت كودتا در ينتر خونين -٢-٩
  

ــك بي اندونزي ١٩٦٥ كودتاي ــرد جنگ زائيده و تاريخ اتفاقات خونبارترين از يكي ش  اين. بود س
ــط كودتا ــوهارتو ژنرال" توس ــوكارنو احمد دكتر" عليه "س ــتقالل مبارزات رهبر كه "س  طلبانه اس

شور اين جمهور رئيس اولين اندونزي،  .گرفت صورت بود "ملت پدر" به عروفم و ،)١٦٧٧-١٩٤٥( ك
 را استقالل اين هلند تا كشيد طول سال چهار اما. شد مستقل اندونزي جمهور رئيس اولين سوكارنو

ستعمار براي خود ديپلماتيك و نظامي هاي تالش از و بپذيرد  سال در. بردارد دست اندونزي مجدد ا
ستي  بلوك  با كالً و چين خلق جمهوري با خود پيوند سوكارنو ١٩٥٦  هم او. كرد تر محكم را كموني
ــوروي نظامي هاي كمك افزايش چنين  اندونزي ميالدي ٦٠ دهه اوايل در كه حد آن تا پذيرفت را ش

ــور تنها ــتي غير كش ــوروي از كوبا با معادل نظامي هاي كمك كه بود كمونيس . كردميدريافت ش
 كشور استقالل از ارتش كمك به و گراها ماسال و) PKI( اندونزي كمونيست حزب كمك با سوكارنو

ست چين، و شوروي جماهير اتحاد حمايت با او همچنين،. كرد دفاع ستي ضد هاي سيا  امپريالي
سترده ست اين. گرفت پيش در را اي گ ستيژ افزايش باعث طرفي از ها سيا  اندونزي المللي بين پر

  .كرد او با همقابل به مصمم را جهاني داري سرمايه ديگر طرفي از و شد
شوري در ثبات قطعاً ستقالل تازه ك شد برقرار سرعت به اندونزي يافته ا  سوكارنو مدتي، از بعد اما. ن

 موفق آن واسطه به و كند برقرار "شده هدايت دموكراسي" نام به سيستمي ١٩٥٧ سال در توانست
شور بقاي كننده تهديد كه هايي شورش و ثباتي بي به شود  از آمريكا هراس اما. دهد خاتمه بود ك
شورهاي سوق و مردمي هاي جنبش چنين سيا شرق ك ست سمت به آ ستي هاي سيا سيالي  در سو
 ژنرال توسط دكتر ،١٩٦٧ مارس ماه در. آمد اندونزي راستگراي ژنرالهاي كمك به سرد جنگ دوران

ست از سوكارنو كودتاچي هاي شت خلع، جمهوريريا  حتي كه اي گونه به. شد خانگي حبس و بازدا
ستگان سي او به ديگر هم نزديكش ب ستر شتند د  سرنگوني از امريكا مطبوعات هنگام، اين در. ندا
ستقبال سوكارنو  را آن و كرده ا

ــال خبر بهترين" يا در س ــ   "آس
  .كردند اعالم

 
 ژنــرال زمــامــداري آغــاز بــا

 جزيره هزار سرزمين "سوهارتو"
نزي ندو نگ ا  خود به خون ر

فت ــور. گر نزي كش ندو  اردو ا
 هايســركوب از ســياه ايمرحله

ــي، ياس ــ قان س  برقراري و خف
شت حكومت  واحدهاي. شد وح

رخي توسط محسوب مي شدند توسط ارتش دستگير شدند. ب PKI عضو  و كساني كه PKIافراد 
 ساكنان اعدام شدند ، برخي فرار كردند
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ستاها در مخفي، پليس و ارتش ست مركزي جاوه شهرهاي و رو شتار به د ساني ك  مظنون كه زدند ك
ضويت به ست حزب از هواداري يا ع شتار. بودند كموني  و شمالي سوماتراي بالي، و شرقي جاوه تا ك

 خانه به اوباش شدند، كشته تن ميليون يك از بيش ماه،شش طي و يافت گسترش شورك ديگر نقاط
ست ست و كرده حمله ديگر شهرهاي و جاكارتا در آنان دفاتر و هاكموني  جنازه. زدندميغارت  به د

شان و نامبي قربانيان ستند ها كودتاچي شد،ميانداخته مختلف شهرهاي در آب هايكانال در ن  توان
ش شجويان از يبخ  شعار. كرد حمايت آنها از ارتش. بيآورند ها خيابان به خويش از حمايت به را دان

 باالي رده رهبران. بود او كابينه و) ســوكارنو( حصــر در جمهوريرئيس كمونيســت، حزب عليه آنها
 و هازندان. شــدندميتيرباران بعد ســاعاتي و دســتگير ارتش واحدهاي توســط كمونيســت حزب
شور مختلف نقاط در كيفري هاياهاردوگ سير مرد و زن هزاران و شد  ايجاد ك  و شده اعزام آنجا به ا
 مدتي طول در. شدندميگور به زنده آن فرسايطاقت شرايط و تنگ هايسلول در متمادي هايسال

 حمايت در بشري حقوق نهادهاي از اعتراضي صداي هيچ داشت ادامه اندونزي در ها كشتار اين كه
 .نشد بلند اندونزي مردم از

شي« كتاب شته »اندونزي ١٩٦٥ كودتاي از گزار شگر »بوديارجو كارمل« نو سي محقق و پژوه  انگلي
 در آمده بار به فجايع خوبي به بود، كرده زندگي كشور اين در سالها و داشت اندونزيائي شوهري كه
صوير به را دوران آن شدميت ست آمده كتاب اين در. ك سان ميليون يك از بيش كودتا ينا در كه ا  ان
 و تسليم جو شد، نابود عضو ميليون پانزده از بيش با اندونزي كمونيست حزب شدند، كشيده بند به

 آرمان درنهايت و شد چپاول و غارت حاكمان توسط ملي اموال شد، فراگير حاكم ظلم برابر در انقياد
  .شد للگدما كشور استقالل يعني سرزمين اين مردمان ملي

 
سنده صد از بيش از كتاب نوي سي، زنداني هزار يك  ياد ١٩٦٥ سال حوادث از پس سال پنج سيا

 و وكيل از نه بود، اساسيقانون از خبري نه و پوسيدندمي هازندان در محاكمهبي همچنان كه كندمي
 عليه تا داد ازمانس را آنان ارتش، كه نويسدمي دانشجويي هزاران از. بكند كمكي بتواند كهكسي نه

ستمداراني ستمي سوهارتو كه سيا شانبي خوا ست كند، اعتبار  كه تظاهراتي بزنند؛ تظاهرات به د
صلي سازمانده واقع در شجويان اين. بود امريكا آن ا  به شباهتي هيچبي بنيادگرا، ايروحيه با دان

ضانه هايآرمان شجويي هايجنبش معتر  دولت سرنگوني در يمهم نقش اروپا، ١٩٦٨ سال در دان
ــوكارنو قانوني ــيدن از همچنين بوديارجو كارمل. كردند ايفا نظامي رژيم برقراري و س ــال فرارس  س
سدمي ١٩٧٠ شت موج اگرچه زمان، آن در كهاين و نوي ستي به رو هابازدا شته كا سئله اما بود، گذا  م

صلي ستمي نه كه بود اين زنداني هزار هاده با حكومت ا شا توان  آنها محاكمه امكان نه و كند نآزاد
شت را سدميپايتختي از. دا شويق قانون بركت به چند هر كه نوي صوب خارجي گذاريسرمايه ت  م

شهرهاي به شدن تبديل حال در سرعت به ،١٩٦٧ سال ست نمي حكومت اما بود، غربي كالن  با دان
 در پايتخت، حاشيه آبادهايحلبي در و بسته خود پشت به را هايشانبچه كه پوشي ژنده زنان انبوه

ــان و خود براي موقت هاياجاق روي حلبي، باريك هايقوطي  كند؛ چه پختندمي برنج كودكانش
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ستندمي كه كودكاني سبز هايخيابان تر طرف آن متر چند دان شيني مرفه و سر ست ن  وزيران، كه ا
 .كنندمي زندگي آنجا در كبيرها سفير و هاژنرال

سنده سخنان تأييد در  دولت" نام به ديگري كتاب از توانميكودتا اين در آمريكا نقش بر مبني نوي
سم "نامرئي ست كتابي كه برد ا شنگتن هاي رابط كتاب اين در. اندونزي در CIA نقش مورد در ا  وا

ضيح "وايز ديويد" و "راس توماس" شي نيروي براي متحده اياالت چگونه كه دهندميتو  جناح شور
ست سلحه اندونزي را  بر غلبه براي را B-26 اندازهاي بمب از كوچكي هوايي نيروي و كردميتأمين ا

شتميآنها اختيار در سوكارنو شاره نيز نكته اين به كتاب اين در. گذا تنها  نه آيزنهاور كه شودميا
 بود گفته ريخب كنفرانس يك در بلكه كرد،ميتكذيب اندونزي در را ســوكارنو عليه آمريكا اقدامات

 .است داخلي دعواي اين طرف دو هر قبال در مطلق طرفي بي آمريكا سياست كه

ــال در اندونزي داخلي امور در CIA مداخله مورد در "راس" و "وايز" هاي گفته ــط ١٩٥٨ س  توس
 CIA هاي فعاليت مورد در كه "تايمز" نگاران روزنامه از گروهي توسط شده نوشته مقاالت مجموعه

 .است شده اثبات نيز كردنديمتحقيق

شنگتن به جاكارتا در امريكا سفارت از كه متعددي هايتلگراف عالوه، به سال بالعكس و وا  شده ار
شان بود، شتارها و سركوب روند جريان در دقيق طور به امريكا كه دادمي ن شته قرار ك  حتي و دا
ستادمي گرم هايسالح كودتاچيان براي شته آن از. فر سك دين« اكتبر، ماه پايان در گذ  وزير »را

ستور جاكارتا در امريكا سفير به تلگرافي طي امريكا امورخارجه ست حزب عليه نبرد" داد د  كموني
  ."كند برقرار اندونزي در را نظم تواندمي كه است سازماني تنها ارتش، و يابد ادامه بايد

 
ــوهارتو، ژنرال كودتا، از پس ــت به نامزدي تك انتخابات در بار هفت س ــيد جمهوريرياس  در و رس

 مالي فســاد و ديكتاتوري به را او كه مخالفان، فشــار اثر بر كارآمدن، روي از پس ســال  ٣٣ نهايت
ــترده  بود، كرده كودتا كه روزي همان در دقيقاً مردم، وقفه بي تظاهرات نيز و بودند كرده متهم گس

ضايي تعقيب تحت و شد گيريكناره به مجبور ساد. گرفت قرار يزن ق صادي عميق ف  وقوع دولت، اقت
 دهه اواخر در كه بودند عواملي ديگر از اندونزي در اقتصادي ركود آمدن پيش و آسيا در مالي بحران

 روز در واداشــتند را وي و كرده ور شــعله را ســوهارتو عليه اعتراض خاموش هايجرقه ميالدي، ٩٠
ــتعفا، ــه نطقي طي اس ــال ٣٣ طول در. بخواهد پوزش مردم از ديورا از اي دقيقه س  زمامداري س
شونت افزايش شاهد اندونزي سوهارتو، سي و مذهبي قومي، هايخ  آن بدترين كه شد فراواني سيا

 .داد روي »شرقي تيمور« در

شت  ١٩٧٠ سال ژوئن يازدهم در سوهارتو  راديو از ١٩٧٠ سال ژوئن در او مرگ خبر وقتي. درگذ
ــد، اعالم ــتند زماني تنها كردند،مي پنهان را خويش اندوه جان، ترس از كهحالي رد  مردم ش  توانس
 خواهد دفن كامل احترامات با  متوفي جمهوريرئيس داشت اعالم سوهارتو كه كنند احساسات ابراز
شور اين مردم از تن صدهاهزار كه بود آن از پس. شد اعالم عمومي عزاي نيز هفته يك و شد  از ك
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 او جسد مقابل از احترام با نفر هزار هاده و كشيدند صف سوكارنو دكتر خاكسپاري محل تا فرودگاه
 .كردند عبور

ــتقالل هاي جنبش تاريخ در ــوكارنو از همچنان طلبانه اس ــي خاطر به س  جبنش رهبري در كه نقش
ستقالل سياري در. شودميياد نيكي به كرد ايفا اندونزي طلبانه ا شورها از ب  دوران در جمله از، ك

ست صر جمهوري ريا صر در عبدالنا صر پايتخت قاهره هاي خيابان ترين معروف از يكي م  خيابان" م
 گذاشته ها خيابان بر او نام نيز پاكستان پيشاور در حتي و مراكش، پايتخت  رباط در.  شد "سوكارنو

  .شد
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  مجازات بدون جنايات خاطرة ،١٩٦٥ اندونزياي -٢-١٠
 

تا را هي هده در واقع اين كود به ع ما  ــتقي كا مس گاه آمري چ 
ــده  ــور به خاطر جنايات انجام ش نگرفت تا از مردم اين كش
شان داده كه اين كودتا به خاطر  شواهد ن عذرخواهي كند اما 
ــد كه در ادامه به آن  ــت انجام ش ترس از پاگرفتن كمونيس

خت ته . خواهيم پردا ــ باالي  كش عداد  يل ت به دل از طرفي 
ــدگان كه يكي ــتمگري نبزرگتري از ش  قرن تاريخ در ها س

ــتم مار بيس ــ ياتميبه ش نا تاريخ ج  بزرگ رود و ننگي در 
ــم ــتم قرن در امپرياليس ــت كه بيس  طبق جريان در اين اس

 چند طي نفر ميليون ٤ هزارتا  ٥٠٠ بين گوناگون هاي ارزيابي
  شدند . كشته سال

سم بزرگ جنايات از يكي اين  ستم قرن در امپريالي ست بي  ا
سانه در توانميزحمت به كه صلي جريان هاي ر سر ا  سرتا

هان، يد آن از خبري ج ياالت كه جا آن از. د حده ا حدين و مت ــغول آن مت ئه مش يد، هاي توط  جد
سيا و شرقي اروپاي خاورميانه، در جنگ تداركات و نظامي مداخالت ستند، آ  اند تالش در همگي ه

شين توحش اين شتيباني مورد ودتايك به كه جايي تا. سازند پنهان را خود پي  اندونزي در امريكا پ
ستراليا و بريتانيا متحده، اياالت نقش كه شودميتالش صرفاً گردد، بازمي  و حمايت طرح ريزي، در ا

  .شود سفيدكاري اندونزي در نظامي وحشت و رعب حاكميتِ تشويق
سط عام قتل از ها پس سال  شهروندان از نفر ارهز ها صد ،١٩٦٥ اكتبر ١ تاريخ در اندونزي ارتش تو

ــت ــت به مظنون يا و كمونيس گان بودن، كمونيس ند ما هاي باز خانواد ها و لت اجراي براي آن  عدا
ــئولين از يك هيچ امروز به تا. كنندميمبارزه ــده محاكمه ترورها و جنايتها اين مس  ژكو و. اند نش

ــيد، قدرت به ٢٠١٤ اكتبر در كه جمهور رئيس ويدوئودو  مورد اين در واقعي تحقيقات اجراي در رس
 .كندميترديد

ستانه در شن آ سوي شتاب با ها خانواده ،٢٠١٥ اوت ١٧ ملي، ج . روندميگرفته خاك هاي ويترين ب
سهاي سائل برخي قديمي، عك صي و سهاي شخ و  ژنرال شش ،»ملي قهرمانان «از آثاري: خوني ولبا

 توسط رسيده قتل به«  توضيحي نوشته با. اند شده كشته ١٩٦٥ سپتامبر ٣٠ شب در كه ستوان يك
 بر اي كلمه گرفت انجام خونين آنشب درپي كه وسيعي كشتارهائي از اما، رسمي تاريخ. »كمونيستها

شتارها اين واقعي بهانه مورد در ترديدهائي هنوز امروز چه اگر. آورد نمي زبان  در ولي دارد، وجود ك
 .شد مشخص سريعا مردم دشمن آنزمان
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 اندونزي كمونيست حزب و گيرد،ميعهده به را ارتش رياست سوهارتو محمد ژنرال ،١٩٦٥ اكتبر ٢ از
شتن به را صد دا ستار كرده متهم كودتا ق  آن از پس هاي ماه در. شودميحزب طرفداران نابودي خوا

ــد چندين ــته اندونزي مرمان از هزار ص ــدند كش  زنداني محاكمه بدون نفر مليون يك از بيش و ش
ضو يبرخ. گرديدند ست حزب ع ست ديگران و اندونزي كموني شنفكر ويا سنديكالي سياري رو  از و ب

ــهروندان ــت حزب از طرفداري ظن معرض در كه بودند عادي ش  طريق از و گرفتند قرار كمونيس
  :كندميمعرفي چنين را خود آنها، از يكي .شدندميافشا همسايگانشان ويا همكاران

 كه روزهائي حوادث سير مشكل بدون پير مرد واين است گذشته سال پنجاه. ساله ٨٣ دار كوسنن 
 اتحاديه چند با. كردمميكار صنايع وزارت در من ،١٩٦٥ سال« .آوردميبخاطر را داد تغير را زندگيش
ــركت آنها اجتماع در اوقات گاهي بودم، تماس در كارگري ــو ولي. كردمميش  ازآنها يك هيچ عض

ست و نبودم، ست هرگز او» .نبودم هم كموني سي چه ندان ست داده لو را او چرا و ك  حدود اكتبر ١٠. ا
 در سلولي از« . ميبرند خود با را او مالحظه هيچ وبدون آورده هجوم او خانه به ها پليس ،١٦ ساعت

ظامي مركز يك به مرا پليس اداره تا در ن  اطاق يك در ديگر نفر ٣٠ حدود با و كرده منتقل جاكار
ستند نمي زندانيان از يك هيچ» .شدميديده خون اثرات ديوار روي آورمميبياد.انداختند،  چرا دان
ستگير ست شده د ستگيري شايعات ما البته «ا  نمي كس هيچ ولي بوديم شنيده هارا واعدام ها د

 به مرا سرباز سه« . شودمي»جوئي باز« زندان به ازانتقال پس دار كوسنن» .گذردميچه واقعا دانست
 كه وزماني ام وابسته اندونزي كمونيست حزب شاخه كدام به پرسيدند من از. بردند گانه جدا ياطاق
 وادار مرا پايان در. كشيد طول ساعت سه كه دادند قرار وشتم ضرب مورد تكرار به مرا كردم، رد آنرا

 ».بخوانم آنرا محتوي نتوانستم كه كردند اي نامه امضاي به
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  يستكمون خطر مورد در تبليغ -٢-١١
 

ــت برند،مياجباري كار اردوگاه به افراد را  ودس
 مجمع از اي جزيره بورو، به ديگر نفر پانصد با آخر

ند مولوك، الجزاير خت كيلومتري هزار چ  پايت
قل ندميمنت هه طول در. كن عد د  حوادث از ب
ــال ــي زنداني هزار ده از بيش ،١٩٦٥س ــياس  س

ندان اين به گذارشــان مال با محكومين ز  اع
شامل كارمندان،: افتد ميهشاق  كه اين زندانيان 

  . شوندميروشنفكران از وبسياري دهقانان
از كتابهايش  جلد چهار كه ميشود آشنا نويسنده توئر نتا آنا پراموديا با زندانيان بين در دار كوسنن

 اطاقي هم براي وكوفته خسته شبها، زندانيان است كه داستانهائي مورد در كه از بهتزين آثار اوست
 قابل چيزي جستجوي به خود تا شوندميرها جزيره در آذوقه بدون زندانيان.  كردندمينقل هايشان
 بيماري ويا گرسنگي دليل به سرعت به برخي. گردند بر پادگان به شب كه شرط اين با بروند خوردن

 .دهندميدست از را جانشان گرمسير مناطق هاي

 شــدم آزاد ١٩٧٨ ســال در. گذراندم جزيره اين در را عمرم از ســال ١٠ من«  گويدميدار كوســنن
خانواده تا در ام و كار يدا را جا ندگي كردم پ باره وز ــختي به دو مه س فت ادا  كارت روي ارتش.»يا
 با او.داردميباز دولتي وكار سياسي حقوق از را او كه كرده ثبت را»  سابق زنداني«  مهر او شناسائي
  .كندميمعاش امرار زباله كردن جمع يا و فروشندگي لمث غيرتخصصي مشاغلي

 
  
سيدند قتل به نفر ميليون يك تا هزار ٥٠٠ بين بعد سال بهار تا ١٩٦٥ اكتبر اول از سي خانم. ر  نور

  :داردمياظهار چنين گستري داد وكيل سونكانا، كاجا اهباني
 عكس بر. است نشده انجام زمينه ناي در تحقيقاتي گونه هيچ چون بزنيم تخمين توانيمميفقط ما« 

ست اين داريم اطمينان آن مورد در آنچه شهاي چه اگر كه ا ستي ضد شور شته وجود كموني  ولي دا
 در اكتبر اوايل از وقتلها بازداشتها» .است شده انجام ارتش توسط سيستماتيك بطور كشتارها اكثر

ــوماترا جزيره ــروع س  هماهنگي منظور به نظامي كماندو يك. يافت ادامه جاوه جزيره مركز ودر ش
 و شــد فرســتاده آمدميبشــمار اندونزي كمونيســت حزب تاريخي مركز كه ناحيه اين به ســركوب
سازي همچنين سامبر ماه در. گرديد آغاز جاكارتا در ارتش و دولت پاك  نقاط وبقيه بالي به سركوب د

 و پليس ارتش، توسط ها ريدستگي ارتش، توسط شده ارائه ليست اساس بر. يافت گسترش كشور
 در ديگران و شدندميفرستاده ها اردوگاه به شدگان دستگير از برخي.گرفتميصورت نظاميان شبه
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 شدند،ميريخته رودخانه به ويا مدفون گودالها ودر رسيده قتل به تشريفاتي هيچ بدون شب سياهي
  .است نشده پيدا هرگز آنها از بسياري جسد

  

 
 جاکارتا  ١٩۶۵سپتامبر  

  
 حزب عضــو او« .كندمينظاره را پدرش عكس غمناك كوچكش آپارتمان در موهاراتي ســيري خانم

. نگشت باز هيچوقت وديگر بردند اورا ١٩٦٥ اكتبر ١٧» !بود نكرده كاري ولي بود، اندونزي كمونيست
 كاميوني با عظيمت از قبل اي لحظه چند بود، شــده بازداشــت خود نوبه به كه را دخترش زندان، در

شف جاوه جزيره در وينوزوما ناحيه در جمعي قبر يك ٢٠٠٠ سال در. بيندميديگر  برخي. شودميك
ساد از سائي اج سد جمله از شوندميشنا  قرار تلويزيون كنار در قدش بلند شده زرد عكس او، ج

 .دارد

ستم قرن هاي عام قتل ترين فجيع از يكي « ) سيا(آمريكا مركزي اطالعات آژانس كه اي جمله -»بي
 به تا و شده، خفه سكوت در المللي بين جامعه تفاوتي بي و ديكتاتوري سال ٣٢ توسط -بردميبكار

ست مانده باقي تاريخ خانه تاريك در امروز سكيا خانم. ا ضيح چنين محقق ويرينگا سا   «دهدميتو
 قدرت اندونزي كمونيست زبح بردن بين از سوهارتو با ژنرال. است»  جديد نظم«آغاز ١٩٦٥ كشتار
ــوكارنو جمهور رئيس ــتها نزديك به كه س ــمار عدم جنبش بنيانگذاران از و بود كمونيس  تعهد بش

 موقع به بسيار سياسي واژگوني يك» .گيرد بدست را دولت كنترل وتوانست كرد متزلزل را ميرفت
ستند سرد جنگ گرماگرم در كه غربي، و اروپاي آمريكا براي ستي جنبش نبزرگتري توان  پس كموني

ستي و چين شوروي از  بخاطر را آمريكا دولت محققان، از تعدادي. كنند باز خويش سر از را مائوئي
ــتيباني ــوهارتو ژنرال از پش ــوص س ــت و مخابراتي تجهيزات دادن وبخص ــي فعاالن ليس ــياس  س

  .است كرده انكار هميشه آمريكا ولي كنندميمتهم
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ضيح چنين ويرينگا خانم ستمر طور به سوهارتو، دولت ديكتاتوري دوران در«دهدميتو  خطر«  م

ست  تلويزيون راديو در جزئيات با ژنرال شش قتل ،١٩٦٥ اكتبر ماه همان از. »شدميتبليغ »كموني
ــدو گزارش ها وروزنامه ــانه از كوهي همراه ش ــب بر«. دارد ادامه امروز به تا ها افس  تبليغات، حس
سط شده ربوده ژنرالهاي ضاي تو ست حزب زنان بخش گرواني، اع سپس اغوا اندونزي كموني  اخته و

شان شكافي كالبد البته. بودند شده سانه پخش ادامه از اين ولي نبوده، چيزي چنين ابدا كه داد ن  اف
شور يك در. نكرد جلوگيري سيار ك صوير مذهبي، ب ست ت سي ومنحرف گر حيله ملحد، كموني  جن

  ».زد دامن را ها نفرت

  
ــي آربفين فيلم ،١٩٨٤ ســال از تان نوئر س نان تامبر ٣٠ هر كه پنخي ــپ  عمومي تلويزيون از س

شر سي برنامه ودر شدميمنت شته مدارس در سمي گفتمان بود شده گذا سترده بطور را ر  تر گ
  گويد:ميچنين كنتراس انساني، حقوق دفاع انجمن از پرتي تيوريا خانم. دادميرواج

سانه اين به هنوز اندونزي اكثرا مردم. شده بزرگ صاويرت اين با اندونزي جوان هر «  دارند باور ها اف
 »نمود بيان كشور سطح در را حقيقت بتوان كه است ممكن غير سياسي اراده وبدون

 و تحريمها. شد سازي باز اندونزي، پذيرفت پايان ريزي خون با سوهارتو حكومت ١٩٩٨ سال در
سي حقوق شان، و خانواده ،١٩٦٥قربانيان سيا سي، هاي محروميت مورد در نزديكان  به ورود سيا

ــگاه ــد حذف دولتي ادارات و ها دانش  بلند آهي با پرتي خانم« .ماند باقي تابو يك عام قتل ولي. ش
  دهد:ميادامه چنين

سي مورد در گفتگو بار چندين« سيد ثمر به هرگز اما شد مطرح ها رويداد اين برر ضو چندين. نر  ع
 مذهبي واحزاب. بودند شريك ها خونريزي در آنها از وبرخي بودند، سوهارتو به تهوابس جديد دولت

سور نظاميان شبه جمله از علما نهدالتول چون مهم شتارها اين در كه آن شتند شركت ك  باز از دا
 ».كردند جلوگيري ها پرونده اين شدن
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 يابند،ميسازمان انجمنها در»جديو نظم «حكومت قربانيان. شودميباز زبانها كم كم جامعه در ولي
سانه سيون ،٢٠١٢ سال در. كنندميمنعكس را آنها خاطرات مترقي هاي ر شر حقوق كمي  گزارش ب

 شش در وقايع ها شاهد و قرباني ٣٤٩ اظهارات اساس بر. گذاشت كل دادستان ميز روي را حجيمي
ستان، سيون ا شكار نقض «جرم به را اندونزي دولت كمي شر حقوق آ شكيل قرار و كرد وممحك »ب  ت

 راه به زيادي وصداي سر گزارش اين. نمود صادر را قتلها اين مسئوليت وتعقيب كشف براي گاه داد
ست نفوذ با وزير سيانتو جكو چون برخي. انداخت شتار امنيت، و سيا  چنين كرده توجيه را ها ك

  :كندمياستدالل
  .»ودنب كنوني بشكل بود نشده پاكسازي اين كشور در اگر« 
سلمان احزاب  شدار را ديني بي خطر آنها، با مرتبط مذهبي انجمنهاي و كار محافظه و م  .دهندميه

ستند فيلم سال همين در شوا م شتار«  نام به اپرهايمر، ج شته نمايش به وآمريكا اروپا در ،»ك  گذا
ــد ــاعت، دو از بيش. ش ــبه گردان كار س ــابق نظاميان ش ــان كه س  باز دوربين جلوي را جناياتش
  گويدميچنين مورد اين در وكيل هاباني سي نور خانم. كندميدنبال را كنندميسازي

سال در. بود شوك الكترو يك فيلم اين « صميم ديگر انجمن چندين و ما آن   منتظر كه گرفتيم ت
 در قضــاوت و جنايات اين گيري پي براي شــهروندان از دادگاه يك پائي بر وبه نشــويم دولت اقدام

 .»نمائيم اقدام آنها ردمو

سئول و وكيل هاباني سي نور خانم شكيالت م  هاي داده داوطلبان و تحقيقاتي تيم يك كمك به ت
 هيئتي توسط پرونده اين. نمودند ارائه الهه گاه داد به گذشته نوامبر در و كرده آوري جمع را زيادي

ضات از صيتهاي شامل ق ست معاون جارويس هلن خانم چون شخ ضو مردمي دائمي گاهداد ريا  وع
شورتي كميته سكو متحد، ملل سازمان المللي بين م شكيالت(يون  ويا) تربيتي و علمي فرهنگي، ت
ضي ضو، من فلينتر سي قا شر حقوق كميته سابق ع سي مورد متحد ملل سازمان ب . گرفت قرار برر

 .كرد خواهند اعالم ٢٠١٦ سال اوائل در را خود نظرات آنها

  

  متهم جايگاه در، اندونزي دولت -٢-١٢
سئله اينجا«  ضاوت سر بر م ست، فردي جنايات مورد در ق سئوليتش به دولت بايد ني  اين مورد در م

قايع عان و ماتي كرده اذ قدا قت براي وا چه وجبران جوئي حقي ــر بر آن يان س بان مده قر يد آ ما  و بن
  :آورد  وارد شارف دولت به دارد قصد المللي بين سطح در نظر جلب با او» .كند محاكمه را مجرمين

 جامعه به را خود پارانوياي رسدميبنظر اخير سالها در ولي نيست كار سر دگر سوهارتو رژيم البته« 
ست كرده منتقل سلمان گروه هاي. ا سالم از دفاع جبهه چون راديكال م  در نظاميان تبليغات همان ا

شان كند،ميآزار و اذيت را قربانيان انجمن. ميگيرد بكار را الحاد برابر سات  وپليس زندميبهم را جل
شان واكنش شان اينها همه. دهد نمي ن شتار اندازه چه تا دهدمين ضوعي شكل به هنوز ١٩٦٥ ك  مو

  .»است مانده باقي داغ
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ــتي كميته يك ايجاد ويدودو ژوكو جمهور رئيس ٢٠١٥ مه ماه در  نظم« جنايات مورد در ملي آش

شم كه نمود، اعالم را »جديد سلمان اباحز خ  از دفاع سازمانهاي براي. انگيخت بر را كار محافظه م
  :دارد مياظهار چنين پرتي خانم ندارد وجود عدالت اجراي بدون آشتي بشر حقوق

 اين در ما ولي. بود خواهد كميته تكاليف از يكي حقايق بررسي كه داده اطمينان دولت زمان آن از« 
 .»داريم شك مورد

شاتول خانم سوي روا ضو داا سيون ع شر حقوق كمي ضو و احتماال ب سيون ع  را خود تحقيق كمي
  :دهدمينشان اميدوارتر

 راه بهترين تا كنيمميكوشش وما دارد وجود مثبتي هاي ونشانه داشتيم دولت با جلسه چندين ما« 
ــي بر: كنيم پيدا را ممكن حل  يزم پاي به مجرمان آوردن مورد در ولي »قربانيان حيثيت واعاده رس

  :است كارتر محافظه او محاكمه
ــئوالن اكثر اما دهيم، ادامه را خواهي عدالت خواهندميما از قربانيان«   كرده فوت جنايات اين مس
ساني چه. اند ست كه فقط عدالتي چه ؟ مجريان بياوريم؟ بدادگاه را ك ستورات مجري ا  محكوم را د

ساني و نه كند ستورات كه ك سونكانا انمخ و »اند؟ كرده صادر را د سخ او به چنين كادجا «  :دهدميپا
ست سال پنجاه  وقايع. كنندميزندگي آزادانه قاتلين و شودميرفتار مان مجر چون قربانيان با كه ا
 »است حاكم كشور بر هم هنوز كه است مجازات از مصونيت از نمادي نيست، گذشته تاريخ ١٩٦٥

شنبه هر ٢٠٠٦ سال از ست كاخ بلمقا در آرام گروهي پنج  با. آيندميگرد جاكارتا در جمهوري ريا
سهاي سياه سفيد لبا سلها همه از نفري ٦٠. سياه چترهاي دادن تكان و و  جناياتي قربانيان، همه ن

 گينه پاپوسها ( اقليت قومي در اندونزي كه از كشور پاپوآ.  نشده رسيدگي آنها به هرگز كه هستند
شجوياندا نو به آنجا آمده اند ) خانواده سيده، قتل به ن  سال كوب سر طي شده پديد نا فعاالن ر

سها با ١٩٦٥ سال ماندگان باز تكيده چهرهاي و١٩٩٨ ست شدگان پديد نا عك شته ود  روي ها نو
ــنوعي جمجمه چندين با مردي پير زمين، ــعار چنين ١٩٦٥ وپالك مص  جمهور رئيس «، ميدهند ش
قدام يد، ا يات تاثرا و گذردميزمان زيرا زود، كن نا ــودميمحو ج ندار، ». ش ــ ها از يكي كوس  از آن
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 بين از شاهدان از بسياري.«  بود خواهد ه زند شود حيثيت احياي او از كه روزي تا آيا پرسدميخود
  .»دويمميزمان بدنبال ما. اند رفته ما

  
ــتار از پس قرن نيم  المللي بين دادگاه اندونزي، در حكومت مخالفان از تن ميليون نيم از بيش كش

ــيزدهم تا دهم كه مردمي ــد، برگزار هلند الهه در نوامبر س ــئول را اندونزي دولت ش  ارتكاب مس
 رخ مثبت تغييرات وجود با مردمي دادگاه اين قضات بيانيه براساس. دانست "بشريت عليه جنايت"

 مورد وزهن ١٩٦٥ كشتارهاي با رابطه در بشر حقوق سيستماتيك نقض سوهارتو، سقوط از پس داده
 .است نشده واقع كشور اين در جدي رسيدگي

سيدن قدرت به از پس صد از بيش ١٩٦٥ سال در سوهارتو ژنرال ر  متهم با مخالفان از تن هزار پان
 كه بودند مظنون كه افرادي بر عالوه.شدند كشته سال يك از كمتر طي "بودن كمونيست" به شدن

ست ستند، كموني سياري ه شنفكران، از ب شاو رو  اقليت و مدني فعاالن معلمان، كارگران، رزان،ك
شونت اين قربانيان ميان در نيز چيني،  ١٩٩٨ سال در سوهارتو بركناري زمان تا.شدندميديده هاخ
شتار اين درباره وگوگفت هرگونه صه در هاك  نيز سوهارتو عزل از پس حتي و بود ممنوع عمومي عر

 به حاكم دولت و دادگســتري نظام درون در قضــايي گيرســيد براي جنايت اين قربانيان هايتالش
  .نرسيد نتيجه
ــدور قدرت اندونزي مردمي دادگاه ــمي حكمي ص  « چنانكه اما ندارد، را پيگيري و اجرا قابل و رس
 بين فشار افزايش" در آن اهميت گويد،مي اندونزي مردمي دادگاه قضات از و حقوقدان صدر شادي
 هايجنايت به رسيدگي و سال ٥٠ از بعد قربانيان صداي شدن شنيده ايبر اندونزي دولت بر المللي
 »".است آن از پس و ١٩٦٥

 سال در رسمي و مستقل نهاد يك عنوان به اندونزي بشر حقوق ملي صدر،كميسيون شادي گفته به
شي ٢٠١٢ سناد و شواهد صفحه هاصد حاوي گزار شتار اين با رابطه در ا ستاني به را هاك  كل داد

ستار و كرد ارايه دونزيان شكيل خوا سئوالن براي دادگاه ت  اين اما شد، آن از پس و ١٩٦٥ وقايع م
 .اندنكرده زمينه اين در عملي اقدام هيچ قضايي نظام و مانده باقي محرمانه تاكنون گزارش

شتار سيع ك ست بهانه به مخالفان و سي آزار بيگاري، شكنجه، بودن، كموني  تبعيد و زندانيان جن
 اين بازماندگان معدود كه بود مواردي از بخشــي هاآن براي پاســپورت صــدور از ممانعت و الفانمخ

 .دادند شهادت روزه چهار دادگاه اين در هاكشتار
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 و بازداشت اشخانه در قبل سال ٥٠ كه اول شاهد دادگاه، اول روز در "ايران براي عدالت" گزارش به
 هايشكنجه انواع معرض در و بوده بازداشت در سال ٩ تمد به كه گفت بود، شده شكنجه شدت به

 يكي را زندان از شدگان اعدام اجساد انتقال به اجبار او. است داشته قرار الكتريكي شوك و شديد
 با را اجساد بايد روز هر بوده نظاميان زندان در كه سالي يك در گفت و كرد عنوان هاشكنجه اين از

ست كردهمي حمل زندان بيرون به كاميون سد دو روزانه بود مجبور كه داد شهادت او. ا  آخر در و ج
 .كند خارج زندان از را جسد پنج و بيست تا هفته

 ساسكيا پروفسور شهادت بر بنا كه بود ايگونه به ١٩٦٥ رخدادهاي از پس "سيستماتيك سركوب"
 ٧٠ دهه در گرفتند رقرا جنسي خشونت و تجاوز مورد دوره آن در كه زناني جنسي، حقوق متخصص

ــاره بدون ــونت به اش ــده اعمال هايخش ــان، عليه ش  قرار تجاوز مورد كه ديگراني" از فقط خودش
 مورد در و شــكســتند را ســكوت زنان اين كه بود بعد به ٩٠ دهه از و كردندمي صــحبت "اندگرفته
 .زدند حرف نيز خودشان به تجاوز

 هنوز قدرت، از سوهارتو بركناري و اندونزي در الفانمخ كشتار و سركوب از قرن نيم گذشت وجود با
 دادگاه شاهدان برخي و هستند مواجه امنيت عدم احساس با هاخشونت اين بازماندگان از بسياري
ــدن ديده بدون و ديگر اتاقي داخل از اندونزي مردمي ــانچهره ش ــهادت ش  براي نگراني. دادند ش

ــفر آنجا به گاهي يا كنندمي زندگي اندونزي در كه نزديكاني و خانواده  داليل از يكي كنندمي س
 .شد عنوان هويتشان ماندن مخفي براي شاهدان اين درخواست

 داد، شــهادت هويتش ماندن مخفي شــرط به و ســياه ايپرده پس از دادگاه اين دوم روز در كه زني
 .بود هاتجاوز اين قربانيان از يكي

ضويت اتهام به كه او شت ستكموني حزب در ع  مرد شش وقت دير شب يك": گفت بود، شده بازدا
 گشتند را خانه شناسم،نمي كه گفتم بودند، كسي جوياي و زدند را خانه در شخصى نفر دو و مسلح

شت آزادى نامه و ضو كه نگفتي ما به چرا اينكه گفتن به كردند شروع و يافتند را من قبلي بازدا  ع
ست حزب سئول و كموني ستى؟ انزن نظامى شاخه م ستند من از ه  به شروع و بروم ميز روى خوا

 طورهمين و افتادم زمين روي به من. بدنم بقيه و واژن همينطور و كردند سيگار با من بدن سوزاندن
 مرا. آمدم هوش به پليس مركز در من كردند، زدن به شروع و بردند ديوار كنار به مرا زدم،مى ضجه

 بدنش و بود شده شكنجه هم مرد آن. نه گفتم شناسم؟مي را او آيا پرسيدند و كردند روبرو مردي با
 را مرد آن آيا كه تكراري سواالت و بازجويي بعد و بردند سلولي به روز سه از پس را ما. بود زخمى

سم،مي ست انتخاب اين گفتم بودم، لخت هنوز من … يا كنيد اعتراف يا گفتند ما به آخر شنا . ني
ــلحانه مبارزه كه كن اعتراف يا كن انتخاب گفتند  و خوردممي كتك فقط من … يا و كنيمي مس

 "… من بدن سر آخر كردم،مي صدا را خدا و كردممي گريه

 آزار و تجاوز مورد هابار داد شهادت اينكه از پس او شد، متوقف گريه صداي با هابار زن اين شهادت
سي ستان": گفت و زد فرياد ادگاهد در را گرش شكنجه و بازجو نام گرفته، قرار جن  هم من جوان دو

 ".داشتند جنسي شكنجه از ايتجربه چنين
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سل، برتراند سوي از ١٩٦٦ سال در مردمي المللي بين هاي دادگاه اولين از يكي سوف را  برنده و فيل
ــلح جايزه ــيدگي براي نوبل ص ــد ويتنام جنگي جنايات به رس  از و حقوقدان اخوان، پيام. برگزارش
 با غرب در چپ فكري نخبگان عمل ابتكار هاييدادگاه چنين اينكه به اشاره با تريبونال ايران قضات

 با و شد تبديل دائم موسسه يك به هابعد دادگاه اين كه گويدمي بودند "ضدامپرياليستي" محوريت
 .يافت پيوند اخير هايسال در فلسطين و عراق شيلي، مردمي هايدادگاه

 كشورشان به دادگاه پايان از پس اندونزي دادگاه شاهدان و دادستاني، هيات گان،برگزاركنند بيشتر
ــتند ــالمگرا هايگروه. بازگش ــعارهاي با جاكارتا فرودگاه در اس  و "آمديد خوش وطن، به خائنان"ش

 كردند . استقبال هاآن از "كمونيست بر مرگ"

 را تاريخي حقيقت دارند، هاتوده آموزش در مهمي نقش هاييدادگاه چنين اينكه بيان با اخوان پيام
ــتين فت تغيير در مهم گام نخس يا جاد و هاارزش و هادر نگ اي ــر حقوق از نويني فره  و بش
 .دانست تعدي قبال در پذيريمسئوليت
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  نقش آمريكا  -٢-١٣
 دريغ كوشــشــي هيچ از راز، و رمز از اي هاله در ١٩٦٥ اكتبر ١ رويدادهاي داشــتن نگاه پنهان براي

 را رسمي تبليغات تماماً آمده، دست به كافيِ جزئيات گذشته، هاي سال طي حال اين با. است نشده
ــوهارتو گويا كه اين بر مبني ــرفاً ارتش و س ــت حزب نافرجام تالش به واكنش حال در ص  كمونيس

ــم به كودتا براي اندونزي ــازمان اس ــپتامبر ٣٠ جنبش« موهوم س ــت، بوده G٣٠S يا »س  بي اس
 .كندمياعتبار

صيف اين مبناي بر سرانِ ماجرا، از تو ست حزب نفوذ تحت اف شت به اقدام اندونزي، كموني  يا بازدا
شتن سر شش ك شور بلندمرتبة اف شني هاي نقص اما. بودند كرده ك شت وجود گفته اين در رو  كه دا
 دســتگيري براي كه گروهي. كردميحل را اندونزي كمونيســت حزب توطئة اصــطالح به اين معماي

 منجر اين كه خورد شكست خود مأموريت در بود، شده اعزام »ناسيوتيون. ه.ع« اندونزي، دفاع يروز
 به موســوم اســتراتژيك ذخيرة ارتش فرماندة كه ســوهارتو ژنرال اين، بر مضــاف. شــد وي فرار به

KOSTARD ترورهاي ادعايي فهرست اسامي بين در حتي بود، جاكارتا در »G٣٠S «نداشت قرار .
ــوهارتو، اكتبر، ١ روز جه،نتي در ــوتيون، حمايت با س  با برخورد براي را كافي نيروهاي بود قادر ناس

سيج ،»كودتا  « در درگير سربازان كوچك شمار سر به را نظامي كنترل سپس و كند ب شور سرتا  ك
 .دهد بسط

 سوكارنو پرزيدنت ثبات بي ناسيوناليست رژيم با نزاع به اصلي هاي قدرت اين، از پيش دهه يك طي
سته سلح، نيروهاي به اتكا يُمن به تنها كه بودند برخا سالمي هاي سازمان م ست ا  حزب و گرا-را

ست ضو ميليون ٣ به قريب با اي توده حزبي عنوان به اندونزي كموني  تعادل هوادار، ميليون ٢٠ و ع
ــوكارنو. بود كرده حفظ را خود ــال در كه -دهقانان و كارگران اي توده هاي جنبش مهار براي س  س

 و بريتانيايي امريكايي، هاي شركت منافع و بود شده ظاهر ٦٥-١٩٦٤ سال در مجدداً و پديدار ١٩٥٧
 .بود كرده تكيه اندونزي كمونيست حزب به -كردميتهديد را هلند

سط از امريكا سليح و تعليم اندونزي، به نظامي كمك ميالدي، ١٩٥٠ دهة اوا سران ت  را سربازان و اف
 كلنل نافرجام تالش. شــدميآماده ســوكارنو بركناري يا ســرنگوني براي كه چرا بوده، داده افزايش

 بعدها حكومت، سرنگوني براي ١٩٥٦ سال در مسلح نيروهاي ستاد فرماندة معاون لوبيس، ذولكفلي
 سوماترا در سيا حمايت مورد طلبانة تجزيه هاي شورش  سلسله يك با ١٩٥٨ و ١٩٥٧ هاي سال طي

 شديد نظامي مداخلة با سوكارنو، عزل براي واشگنتن قاطع تصميم ،١٩٥٦ در. شد دنبال وِسيسوال و
 كه بودند اندونزي با نظامي تنازعات درگير دو هر كه اسـتراليا، و بريتانيا. شـد تر قوي ويتنام در آن

 .داشتند خصومت اندونزي با اندازه يك به بود، مالزي به صباح و ساراواك الحاق مخالف

 هاوارد سوي از مارس ماه در اين از پيش كه بود سندي از پيروي داد، رخ ١٩٥٦ اكتبر ١ روز چه نآ
 شده تشريح مانيال در خارجه وزارت مقامات هاي نشست از يكي در) اندونزي در امريكا سفير( جونز

  :بود گفته جمع به او. بود
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ــت حزب نافرجام كودتاي يك البته ما نظر از«  ــايد اندونزي كمونيس  آغاز براي تحول مؤثرترين ش
 اندازي راه متحده، اياالت ملي امنيت شوراي ماه، همان در. »باشد اندونزي در سياسي روند واژگوني

شت و ترس به زدن دامن براي اندونزي داخل پنهاني تبليغاتي كارزار ضه از وح  به قدرت شدن قب
 .كرد تصويب را ها كمونيست دست

 سياسي كارگزاران از يكي گرين، مارشال به را خود جاي امريكا، سفير مقام در جونز ،١٩٥٦ ژوئن در
 كاردار ،١٩٦١ سال در هي چونگ پارك ژنرال نظامي كودتاي طي گرين. داد خارجه وزارت باالي رده

ــپس و بود، جنوبي كرة در امريكا ــفير س ــتراليا در امريكا س  كارگر حزب حكومت عزل دورة در اس
 .١٩٧٥ در وايتلم

ست حزب نافرجام كودتاي« دربارة زيادي هاي سشپر  شش آن چرا. ماندميباقي »اندونزي كموني
ــدند؟ گرفته هدف ژنرال ــوكارنو عليه كودتا يك ريزي طرح حال در واقعاً آيا ش  اين يا بودند؟ س

 بودند؟ وي عليه اقدام به اندونزي كمونيست حزب و جمهوري رئيس تهييج براي فريب يك شايعات،
 بودند؟ شده مشاهده تهديدِ اين با مقابله درگير كمونيست حزب رهبران ميزان چه تا

 قرار ژنرال شش بازداشت طرح كانون در كه عبداللطيف، دوم سرهنگ كه است اين دانيمميچه آن
شت، صاً دا  مطلع آن، اجراي از پيش روز يك سپتامبر، ٣٠ روز در »كودتا طرح« از را سوهارتو شخ

 .بودند شده كشته و بازداشت ها ژنرال كه كرد اقدام زماني تنها حال اين با رتوسوها. بود كرده

 او. كرد اجرا بودند، شده بررسي دقت به پيش تر كه را هايي طرح سرعت به سوهارتو اكتبر، ١ روز از
سلح نيروهاي رهبري ست به را جاكارتا كنترل و م ستي ضدّ تبليغاتي كارزار و گرفت د  ديوانه كموني

 شد، آغاز اول روز از سوكارنو بركناري. كرد آغاز قتل و گسترده هاي دستگيري توجيه براي را يوار
 رئيس سوي از ارتش موقت فرماندة مقام به پرانوتو ژنرال انتصاب پذيرش از سوهارتو كه زماني يعني

 .كرد امتناع جمهور

ستراليا هاي سفارت طور همين و سيا، سازمان و امريكا سفارت شتارها اين در عميقاً يتانيا،بر و ا  ك
 كه بود اين واشنگتن نگراني تنها است، روشن آمده دست به اسناد از كه طور همان. داشتند دست
 فراتر كافي اندازة به داشت، همكاري »العلما نهضة«  نظير اسالمي هاي سازمان با كه اندونزي، ارتش
ــتاد پيامي اكتبر ٥ روز گرين. نرود ــت وناكن ارتش« كه فرس ــت حزب عليه حركت فرص  كمونيس

شف با …دارد كند، عمل سريع چه چنان را اندونزي ساد ك سيده، قتل به نظامي رهبران اج  اين ر
 از فهرســتي ســيا. »…وقت هيچ يا اآلن يا كالم، يك در. رســيده خود اوج به اكنون آهنگ ضــرب
 همان. داد قرار ارتش تياراخ در فيزيكي حذف براي را اندونزي كمونيست حزب عضو و رهبر هزاران

ساد كوه كه طور شويق بيش تر را ارتش نيز سفارت مقامات شد،ميبزرگ تر اج  همين ادامة به ت
 .كردندميروال

ــتناك جنايت يك فقط نه اندونزي كودتاي ــتي، وحش  به تاريخي خيانتي طور همين كه امپرياليس
ــلح نيروهاي. بود جهان و اندونزي كارگر طبقة  كه بودند اقداماتي چنين به قادر رو اين از تنها مس
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ست حزب رهبري ستماتيك طور به كموني ستايي هاي توده و كارگران سي  و سوكارنو به مقيد را رو
سيج گونه هر و كرده اندونزي بورژوازي بنابراين شم يك مبناي بر مردمي ب ستي اندازي چ سيالي  سو
ستقل سدود را م سخ. بود نموده م ست حزب پا شد به رو عاليم به زياندون كموني  به ارتش تمايل ر

ــخير ــوكارنو كه بود مرگبار توهم اين به زدن دامن قدرت، تس  نيروهاي »مترقي« هاي بخش و س
 .كرد خواهند جلوگيري اقدامي چنين از مسلح،

 استالينيستي تئوري از مستقيماً بلكه نبود، اشتباه يك صرفاً اندونزي، كمونيست حزب جهت گيري
شأت »اي مرحله دو قالبان« ارتجاعي شورهاي ساير مانند اندونزي در آن، مبناي بر كه گرفتمين  ك

سعه كم تر ستميكارگر طبقة، يافته تو ستي انقالب به كردن فكر حتي از پيش تا باي سيالي ، سو
. كند متحد بورژوايي انقالب انجام براي ملي بورژوازي مترقي اصطالح به هاي بخش با را خود مقدمتاً

ستم، قرن تاريخ واقع، در سكي لئون »مداوم انقالب« تئوري صحت بارها و بارها بي  اثبات به را تروت
 به است، افتاده تأخير به آن در داري سرمايه انكشاف كه كشورهايي در حاكم طبقة: است  رسانيده
ــكلي ــت عقيم و ناتوان اي، پايه دمكراتيك وظايف انجام از ارگانيك ش  نهم چو جايي هيچ در.اس
ــكار تراژديك طور به چنين گفته اين اندونزي ــد آش ــت حزب رهبر. نش . ن.د« اندونزي، كمونيس
صاحبه طي »آيديت ضمين مجدداً حاكم نخبگان به تا بود اين دنبال به ،١٩٦٤ آوريل در اي م  دهد ت

  : ندارد قدرت انقالبي تسخير به تمايلي حزب، كه
ست مرحلة ما كه زماني« ست، جريان در نوزه كه را خود انقالب نخ  توانيمميگاه آن كنيم، تكميل ا

ستانه رايزني به صر ساير با دو سلحانه مبارزة يك بدون و شويم، وارد خود جامعة در مترقي عنا  م
 .»كنيم هدايت سوسياليستي انقالب سوي به را كشور

ــدها كه حال همان در ،١٩٦٥ اوايل و ١٩٦٤ اواخر  را بزرگ ينمالك زمين كردند تالش دهقان هزار ص
 كارگران كه زماني ،١٩٦٥ اوايل. كرد دهقانان اقدامات توقف به تشويق را حزب آيديت كنند، تسخير

 اندونزي كمونيست حزب رهبران كردند، آغاز را خود صنايع كنترل گرفتن دست به الستيك و نفت
 وقتي حتي. ندپيوســت ســوكارنو حكومت به وزير عنوان به رســماً و مخالفت ها، كارخانه اشــغال با

 هر با اندونزي كمونيست حزب گرفتند، دست به اكتبر اول از پس را كشور كنترل ارتش، و سوهارتو
 عنوان به صرفاً كه سوكارنويي به را خود ايمان تا كرد تشويق را ها آن و مخالفت ها توده بسيج گونه
ست يك شاندة د ست از بود، شده حفظ رمق بي ن  ،١٩٦٦ مارس در ودتا،ك از پس ماه پنج. ندهند د

سماً سوهارتو ،١٩٦٧ مارس در. كرد واگذار سوهارتو به را فرماندهي كامل قدرت سوكارنو ست ر  ريا
 .گرفت عهده بر را »نوين نظم« نظامي ديكتاتوري جمهوري

 آسيا ٩٨-١٩٩٧ مالي بحران اوسط در و وحشيانه نظامي حاكميت از سال ٣٠ از بيش گذشت با تنها
 ،١٩٩٨ در او سقوط كه ادعاهايي چنين حال اين با. كند گيري كناره شد وادار نهايتاً وسوهارت كه بود

صر آغاز سي از نويني ع ست رياكارانه و دروغين بود، اندونزي در دمكرا شت در. ا  انتخابات، پردة پ
ستگاه ست بروكراتيك نظامي د ست مانده باقي ناخورده د  يا امروز جاكارتا بر حاكم احزاب تمامي. ا
 .اند كرده همكاري هم آن با يا هستند مرتبط سوهارتو نظامي حكومت به مستقمياً
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 سرتاسر و آسيا اندونزي، كارگر طبقة سوي از اندونزي ٦٦-١٩٦٥ كودتاي سياسي هاي درس كسب
ست حياتي جهان، سم شقاوت و رحمي بي تراژديك تجلي كودتا، اين. ا ست آن مدافعين امپريالي . ا

ــرمايه جهاني يقعم بحران ميانة در ــتانداردهاي به يورش و داري س  تمامي كارگرِ طبقة زندگي اس
  است . برخوردار بيش تري فوريت و ضرورت از حقيقي، انقالبي احزاب ايجاد كشورها،
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  اندونزي خونين گر روسي و رويدادهاي تحليل، پلخانوف ايليا مقاله -٢-١٤
  

سي  سايت سمي" رو  اندونزي خونين رويدادهاي درباره خود گر تحليل پلخانوف، ايليا مقاله  "اينو
 :كرده  منتشر را ميالدي ٦٠ سالهاي در

سال پائيز شيو ام شگاه ( ملي امنيت آر  دان
ــنگتن جرج كا  واش  فشــار زير در) امري

 گران سينما و بشر حقوق فعاالن و مدافعان
ندونزيايي و آمريكايي  تعدادي همچنين و ا

 اسناد، نوبتي بخش آمريكايي سناتورهاي از
ــكل ــند ٣٠ از متش ــت از س  هاي يادداش

فارت كا ســـ ي مر نزي در ا ندو باره ا  در
ــور اين رويدادهاي ــالهاي دوره در كش  س

 هزار ٣٠ مجموع در كه را ١٩٦٨ تا ١٩٦٤
 .كرد منتشر است، صفحه

سناد، اين به توجه با صور آمريكا ا  خوبي ت
 سركوب و ها كمونيست عام قتل ايبر اندونزي ارتش عمليات از و داشت زمان آن رويدادهاي درباره

 .كردميحمايت كشور اين در كارگري جنبش

 كودتاي وقوع از پس ١٩٦٥ سال در اندونزي گراي اسالم هاي گروه و مسلح نيروهاي شويممييادآور
شور اين ارتش هاي ژنرال از تعدادي قتل و نافرجام  قرن تاريخ در ها ستمگري بزرگترين از يكي، ك

ــتم  طي نفر ميليون ٤ تا هزار ٥٠٠ بين گوناگون هاي ارزيابي طبق جريان در كه دادند امانج را بيس
شته سال چند سازي. كردند اختيار سكوت عام قتل اين درباره غرب در اما شدند ك  به فقط ها پاك

 .گرفت بر در نيز را شرقي سوماتراي و بالي جاوا، جزيره غرب و مركز و نبود محدود جاكارتا

س حزب سم ايده هواداران و اندونزي تكموني سيالي شور اين در سو ست سربه ك  از قدرت و شده ني
 نايل هلند از اندونزي استقالل به دوم جهاني جنگ از پس كه اندونزي جمهور رئيس اولين سوكارنو،

 .داشت ادامه سال ٣٠ مدت وي حكومت كه شد منتقل جديد جمهور رئيس سوهارتو، به بود، آمده

شتر هرچه شدن نزديك از نگراني ظاهرا صرف و چين به اندونزي بي سط حكومت كامل ت  با حزب تو
ــت نفوذ  جنگ زمان در خونين رويداد اين وقوع ازداليل يكي عنوان به پكن حمايت با ها كمونيس

ست شده مطرح سرد ست موازات به زمان آن در گفت بايد .ا  نيز اندونزي تباران چيني ها كموني
  .شد مصادره آنها هاي دارايي و اموال و فتهگر قرار پاكسازي مورد

 جريان، اندونزي كمونيست حزب رهبران سرنوشت از آمريكا سفارت در شده، افشا اسناد به توجه با
 هاي ديپلمات. بودند اگاه بخوبي آنها جمعي دســته هاي اعدام و ها كمونيســت دســتگيري عمليات

عكاس آمريكايي اولويچ از پليس در حالي كه دانش آموزي را از درخت 

برنده  ١٩٧٧وي در سال  آويزان كرده و او را كتك مي زد ، عكس گرفت.

 جايزه پوليتزر شد.
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. آوردندميدست به "مطمئن  منابع " طريق از بلكه ها رسانه از فقط نه را مربوطه اطالعات امريكايي
 ســازي نابود براي ارتش كه كردندميدرك خوبي به و نموده بررســي را اوضــاع آمريكا ســفارت در

 بر عالوه .كندميهمكاري افراطي گراي راست عناصر و مسيحي و اسالمي هاي گروه با ها كمونيست
ــان خود اخليد مكاتبات در امريكايي هاي ديپلمات اين ــره اعترافات كه كردندميخاطرنش  منتش

ست شناس هاي كموني شده سر ستگير ضوح د ستند جعلي بو  .ندارند مطابقت سليم عقل با چون ه
شي درباره امريكايي هاي ديپلمات سالم هاي ددمن شته گرايان ا  اتهام به را تئاتر بازيگران كه اند نو
ست از هواداري شتن و ها كموني سالمي ضد هاي ديدگاه دا شان آمريكاييان. بريدندميسر ا  خاطرن

 بهشت به ورود جواز كافران كشتن آن در كه بود جهاد شبيه شرقي جاواي در عام قتل كه اند كرده
 كنسول. كنندميآغشته شدگان كشته خون به نمادين بطور را خود صورت قاتالن و شده محسوب

ساجد در كرد اعالم شمالي سوماتراي در امريكا شتن به م ساني همه ك  شايد كه خوانندميفرا ك
 .گرديده اند ميمحسوب مطلق كافر ها كمونيست. باشند كمونيست

صادي شركت رئيس هينس، اليوت  اطالعات مركزي سازمان با نزديك روابط داراي المللي بين اقت
 وي با خصوصي هاي صحبت در اندونزي رسمي مقامات نوشت خود هاي يادداشت در) سيا( امريكا

 كه اند شده كشته نفري ميليون سه از كمونيست هزار ٢٥٠ فقط اكتبر ماه طي كه كردندميشكايت
سامي ست در آنها ا سمي هاي فهر ست حزب ر شت وجود كموني  نفر ميليون ٢,٧٥ گفتندميآنها. دا
ــو ــت حزب عض ها هواداران از نفر ميليون ٢٠ حدود و كمونيس نده زنده آن ند ما  براي افراد اين و ا

 .هستند خطرناك اندونزي نوين حكومت

 ١٩٦٥ دســامبر ماه در شــودميگفته آمريكا ســفارت به شــرقي جاوا ي از رســيده هاي گزارش در
ست شتي هاي كموني شتن از پس را بازدا ساد و نموده اعدام ها ستمگري از ماه دو گذ  را آنها اج

شت از برخي همچنين.كردندميدفن مخفيانه  سركوب براي و كرده خارج زندان از را شدگان بازدا
ــرانه ــته اعدام هاي محل درباره اطالعاتي همچنين. دادندمينظامي غير افراد به خودس  جمعي دس

 .شدندمياعدام نفر هزار ١٥ حدود همزمان بطور گاهي. شدميدريافت

سناد به توجه با شره، ا شتار براي خود هاي طرح اندونزي نظاميان منت ستك حزب رهبران ك  و موني
ــور جمهور رئيس هوادار اولين رتبه عالي امراي ــكار بطور را ارتش در كش ــفارت كارمندان با آش  س
سائل خود هاي گزارش در امريكا سفير. دادندميقرار بحث مورد امريكا ضوع اين به مربوط م  را مو
 در كارگري بشجن سركوب براي اندونزي ارتش هاي طرح با رابطه در متحده اياالت كه كندميمطرح

شور اين ضعي چه ك شنگتن به حتي اندونزي در امريكا سفير اين بر عالوه.كند اتخاذ بايد را مو  وا
 كمونيست پاكسازي در اندونزي ارتش به ويژه مخفيانه نظامي كمك رساندن هاي گزينه كرد توصيه

 كمونيست شديد متمقاو صورت در كه دهد وعده اندونزي نظاميان به و دهد قرار بررسي مورد را ها
ــتمگري برابر در ها ــترده هاي كمك پارتيزاني جنگ آغاز و ها س  و مالي هاي كمك  جمله از تر گس

 كردند دريافت اينباره در اطالعاتي ها امريكايي ضمنا .برساند آنها به را تسليحات و ارتباطي وسايل
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 از كامل اطالعي بي و يارادگ بي، وحشت و ترس مرج، و هرج اندونزي كمونيست حزب صفوف در كه
ــاع ــت حكمفرما جاري اوض  جاكارتا در كودتا تالش با ارتباطي هيچ آن اي منطقه رهبران چون اس
 شدن كشته كه بود درحالي اين. بودند نشنيده چيزي هيچ "سپتامبر  ٣٠ جنبش " درباره و نداشتند

سط اندونزي ارتش ژنرال شش ضاي تو ستاويزي جنبش، اين اع ست عام لقت آغاز براي د  ها كموني
 قتل در پكن كه بود داده اطالع آشكار بطور آمريكا خارجه وزارت به همچنين امريكا سفير. بود شده

 .زند ميدامن موضوع اين به تبليغات خاطر به اندونزي ارتش و نداشته دست ها ژنرال

ــت نفر ها ميليون دخالت عدم درك وجود با امريكا ــي چهي، جاكارتا حوادث در كمونيس  براي تالش
ــتارهاي نكوهش ــته كش  فكر به عكس بر و نداده انجام آنها از جلوگيري و بيگناه افراد جمعي دس
  .بود اندونزي ارتش اقدامات از حمايت

 درگيري ،"سپتامبر ٣٠ جنبش" اقدامات ها روايت از يكي طبق شودميگفته ها گزارش از يكي در
لت و ارتش در داخلي ندونزي دو تاب را ا عا و داده باز نه واق باطي هيچگو  ها كمونيســت با ارت
ــح اكنون.ندارد ــودميواض كا كه ش ندونزي خونين رويدادهاي جريان در بخوبي امري ما بوده ا  به ا

سازي جريان در قومي و مذهبي هاي سركوبگري شان اعتنايي بي ها پاك  درباره امروز به تا و داده ن
ست كرده اختيار سكوت آنها ست شكي .ا  رويدادهاي به سرد جنگ ديدگاه از مريكاييانا كه ني

سته اندونزي ست با مبارزه هاي كانون از يكي را آنها و نگري ستندميجهاني صحنه در ها كموني . دان
 اتحادشوروي رشد راه شود داده اجازه كه بود آن از تر چرب و تر بزرگ بسيار اي لقمه اندونزي آخر

سنا در همچنين. كند انتخاب را چين و شره دا صادي صرفا عالقمندي منت  امريكايي هاي شركت اقت
 .شودميخاطرنشان اندونزي غني طبيعي ذخاير به دسترسي براي

 درباره ديگري جالب نكات از جهانيان احتماال  موضوع اين به مربوط اسناد از ديگري بخش با انتشار 
 آگاه جمعي دسته كشتارهاي و ريستمگ روزهاي آن در گرايان اسالم و اندونزي ارتش آمريكا، روابط

  .شد خواهند
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  مقدمه -٣-١
  

ست ١٩ در صدق« دولت عليه را كودتايي سيا سازمان ١٩٥٣ آگو  كودتاي به كه اندازدمي راه به »م
ــت معروف ايران در »مرداد ٢٥« ــي آمريكايي كودتاي اين ريزبرنامه و طراح. اس  كيم« جز نبود كس

ست ميالدي ١٩٠٩ تا ١٩٠١ هايسال طي كه »روزولت تئودور« نوه ،»ولتروز  را آمريكا جمهوري ريا
  .داشت برعهده

  
ــرق و غرب از نظر  ــته و به علت پل ارتباطي بودن ميان ش ــيب هاي زيادي داش ايران فراز و نش

  استراژتيك داراي اهميت بااليي بوده است و بارها مورد هجوم قرار گرفته است .
سمي نام با ايران سالمي جمهوري ر شوري، ايران ا سيا غربي جنوب در ك  با خاورميانه منطقه در و آ

١ ٦٤٨ سعت مربع كيلومتر ١٩٥ شماري پايه بر و و ٧٩ داراي ١٣٩٥ سال سر ٩٢٦  جمعيت نفر ٢٧٠
ست شد همچنين. ا ١ به ايران جمعيت ر صد، ٢٤ شماري آغاز از خود ميزان كمترين يعني در  ها سر

صدد ،)١٣٣٥( سيده ر ست ر شورها ترينسريع جزو ايران. ا  به جهان سطح در باروري كاهش در ك
ستمر كاهش و آيدمي شمار شد م ست حدي به جمعيت ر  ١٤٢٠ سال در شودمي بينيپيش كه ا

 .برسد نفر ميليون ٦٠ از كمتر به ايران جمعيت

 از و پاكستان و افغانستان با شرق از تركمنستان، و ارمنستان آذربايجان، جمهوري با شمال از ايران
 به جنوب از و) كاسـپين( خزر درياي به شـمال از همچنين و اسـت همسـايه عراق و تركيه با غرب
ست ي منطقه دو كه شود،مي محدود عمان درياي و فارس خليج ستخراج مهم مناطق از نخ  و نفت ا

 .هستند جهان در گاز

 
 شهر ايران، اداري و سياسي اقتصادي، فرهنگي، زمرك و شهر ترينپرجمعيت و ترينبزرگ پايتخت،

ست تهران سط قدرت يك ايران. ا ست خاورميانه در مهم ايمنطقه و متو  بزرگ ذخاير خاطربه كه ا
سيلي سوخت  بزرگ نفتي ذخاير چهارمين و جهان در طبيعي گاز ميدان بزرگترين شامل كه اشف

 به ايران  .است داشته انرژي الملليبين امنيت در توجهي قابل نقش و نفوذ، است شده تأييد و كشف
 .دارد راهبردي موقعيتي اوراسيا مياني منطقه ي در گرفتن قرار واسطه ي
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 كنفرانس ســازمان تعهد، عدم جنبش اكو، ســازمان متحد، ملل ســازمان مؤســس اعضــاي از ايران

سالمي ست اوپك و ا ستم. ا سي سي ساس بر ايران كنوني سيا سي قانون ا سا  بنا) ١٩٧٩( ١٣٥٧ ا
ستشده سي يك از تركيبي كه ا سي( نيابتي دموكرا سي يا پارلماني دموكرا  حاكميت يك با) مجل
ــت ديني ــالمي فقهاي كه اس  حكومت. كنندمي حكمراني آن بر) ايران رهبر( مفهوم يك تحت اس

 حكومتي نظام اين. داد اسالمي از بين رفت و جاي خود را به نظام ١٩٧٩ انقالب با ايران در پادشاهي
 باالترين ايران در رهبري مقام و استشده تشريح) ١٣٦٨ بازنگري و( ١٣٥٨ مصوّب اساسي قانون در

 .دارد قرار ايخامنه علي سيد اختيار در تاكنون ١٣٦٨ سال از كه است رسمي جايگاه

 كه ستاشده تشكيل بسياري نژادي و زباني هايگروه از كه فرهنگيست چندگانگي با كشوري ايران
سمي طوربه ستند شيعه اكثريت ر سياري. ه سي، هايزبان به ايرانيان از ب  آذربايجاني، تركي فار

شي، گيلكي، مازندراني، بلوچي، لري، كردي، سمي زبان اما كنندمي صحبت عربي و اچمي تال  در ر
سي زبان ايران ست فار شينه ملت، يك و سرزمين يك عنوان به ايران. ا  از كيي و دارد كهن ايپي

  .رودمي شماربه جهان كشورهاي ترينتاريخي
 

 ايران هاينام -٣-٢

ستبوده ايران هاينام جغرافياي و سرزمين هاينام ترينرايج از يكي »ايران« تاريخ طول در واژه . ا
سي به( ايران ي ستان پار سي به ،»نااَئيريَه«: با  و ،)مجهول ياي با تلفظ ،Eranshahr.svg: ميانه پار

 است »هاآريايي سرزمين« معناي به و باستان پارسي در »خَشَترام آريانام« فرضي واژه ي از برگرفته
 كه ايراني هايزبان از يكي اوستايي، زبان به كه اوستا، در. استشده تبديل ايران به زمان گذر در كه
ستان در ستان و تركمن شته شده،مي تكلم آن به امروزي تاجيك ست،شده نو َشيُنِمايري عبارت ا  يا و

 .استرفته كاربه »هاآريايي مساكن« يعني دئينگهونام ايريو

ستقيماً »ايران« واژه ي سي در »ِائران« از م شتق پهلوي پار ستشده م  َشتْر ِائران شده يكوتاه كه ا
شاهي داخلي نام ،)َشهر ايران( ساني شاهن ست سا شير و اهورامزدا نگارهسنگ در. ا  در بابكان ارد
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ستم نقش ستآمده »آريا« پارتي واژه ي مترادف »ِائران« ،ر ستايي، هايزبان در »آريا« واژه ي. ا  او
سي ستان پار سكريت و با سترفته كار به »اَريه« و ،»آريه« ،»اَئيريه« هايشكل به ترتيب به سان . ا
 واژه اين. شودمي خوانده »اير« دري پارسي و پهلوي زبان به و »ائيرين« اوستايي زبان به نيز آريايي

ــكريت در ــانس  پيدا را »مَهتر« و »نجيب« مفهوم متأخر هايزبان در و بوده »وطنهم« معناي به س
 .استكرده

 ناميدندمي) پارس از برگرفته( پِرس را آن بودند شده آشنا هخامنشيان زمان در ايران با كه هايوناني
بان ديگر در و پايي هايز ــي در Persia( واژه اين مختلف هايتلفظ هم ارو  در Perse و انگليس

سوي شاه دولت. بود شده رايج) فران ضا شيدي ١٣١٣ سال در ر  كرد اعالم خارجي هايدولت به خور
شاره در) Iran( »ايران« نام از فقط پس اين از كه شور اين به ا ستفاده ك صميم اين. شود ا  مورد ت

ست از گروهي اعتراض شگران و مدارانسيا  شكاف موجب كار اين بودند عتقدم كه گرفت قرار پژوه
شينه بين شور تاريخي پي ضا نهايت در. شودمي امروز ايران با ك  اعالم ١٩٥٩ سال در پهلوي محمدر
 .است استفاده قابل نام دو هر كه كرد

شيدي طبق ١٣١٤ فروردين ١ در شنامه خور شور نام خارجه امور وزارت بخ سمي مكاتبات در ك  از ر
 .شد بديلت ايران به پرشيا و پرس

  

 تاريخ -٣-٣

شور هاي مختلف مورد هجوم قرار  سط اقوام و ك ست و بارها تو سيار كهن ا ايران داراي تاريخي ب
گرفته است ولي تاريخ مورد نظر ما حكومت پهلوي است كه در آن تاريخ با دخالت انگليس و آمريكا 

  . عقب برده است در اين كشور كودتا اتفاق افتاده و اين كشور را از نظر فرهنگي سال ها به

 قاجاريه -١-٣-١

ــال حدود از قاجاريان  هايطايفه از يكي قاجار ايل. راندند فرمان ايران بر ش.ه ١٣٠٤ تا ١١٧٠ س
 ارمنســتان پيرامون در ابتدا آنان. آمدند ايران به ميانه آســياي از مغول يورش اثر بر كه بود تركمان
ستند يانصفو حامي قزلباش سپاه به صفويه دوران در و شدند ساكن  يك بزرگ عباس شاه. پيو

ــته ــترآباد در را آنان از دس ــاكن) گرگان( اس ــترآباد قاجارهاي از نيز قاجاريه حكومت و كرد س  اس
شكيل ستيافته ت سله اين گذاربنيان. ا ست خان آغامحمد سل سماً كه ا  تهران در ١١٧٤ سال در ر

شاه آخرين و كرد تاجگذاري ست شاه احمد قاجار، پاد ضاخان. ا سفند سوم كودتاي با پنج مير ر  ا
شاه و كرد بركنار را شاه احمد ١٣٠٤ سال در طباطبايي ضياالدين سيد كمك به ١٢٩٩ ضا  پهلوي، ر
  .گرفت را او جاي
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  پهلوي - ١-٣-٢
 

سله انحالل از پس پهلوي  مجلس رأي قاجاربا سل
 مير رضاخان. كردند حكومت ايران بر ملي شوراي

ــوم كودتاي از پس پنج ــفند س  كمك به ١٢٩٩ اس
 جنگ وزير عنوان به و طباطبايي ضياالدين سيد

صوب ست مقام به بعد چندي. شد من  الوزرايي ريا
سيد قاجار شاه احمد  در ملي شوراي مجلس. ر
 و كرد منحل را قاجار حكومت قاجارها ١٣٠٤ سال

 .كرد انتخاب ايران پادشاه عنوان به را رضاخان

شاه ١٣٢٠ شهريور در ايران به متفقين حمله با ضا سرش و شده تبعيد ايران از و خلع قدرت از ر  پ
ضا سيد قدرت به او جاي به پهلوي شاه محمدر  نفت، صنعت شدن ملي جريان در ١٣٣٢ سال در. ر

صدق، عليه مرداد ٢٨ كودتاي با اما گريخت ايران از محمدرضاشاه شت ايران به م  خود قدرت و بازگ
سالمي انقالب وقوع با او. كرد تحكيم را  ساله ٢٥٠٠ نظام شاه آخرين رو اين از و شد بركنار ايران ا

ساب به ايران در سلطنتي سالمي انقالب. آيدمي ح  شركت با كه بود انقالبي ،١٣٥٧ سال در ايران ا
 كشور اين پادشاهي نظام ايران، روشنفكران و سوسياليستي، گرا،ملي گرا،اسالم احزاب و مردم اكثر

  . كرد فراهم را ايران در اسالمي جمهوري نظام آمدن كار روي زمينهيپيش و سرنگون، را
 دارد قرار قدرت هرم رأس در رهبر است؛ زير حقوقي و حقيقي اشخاص شامل ايران سياسي ساختار

صاب و قوا كل فرماندهي بر عالوه و ساي انت ضاييه قوه رو صاب وظيفه سيما، و صدا و ق ضاي انت  اع
شخيص مجمع صلحت ت صوابي نظارت( نگهبان ورايش نيز و نظام م ست  از پس. دارد عهده بر نيز را) ا
سي ساختار رهبر سالمي جمهوري سيا ضائيه، مجريه، قوه سه پايه بر ا ست مقننه و ق  مجلس. ا

 هشت نظام مصلحت تشخيص مجمع و دارد عهده بر را رهبري عزل و تاييد انتخاب، وظيفه خبرگان
 نگهبان شوراي و اسالمي شوراي مجلس اختالفات به يدگيرس هاآن از يكي كه دارد عهده بر وظيفه
 اين. گرفت را ايران اقتصــاد گريبان زيادي هايتحريم اســالمي جمهوري حكومت هنگام در. اســت
 ميانگين كه است زده رقم را شرايطي مديريتي، و ساختاري هايضعف كنار در اقتصادي هايتحريم

 .است بوده درصد دو حدود اسالمي نقالبا از بعد هايسال در ايران اقتصادي رشد

 

 ١رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوي  
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 جمعيت ايران -٣-٤

شماري پايه بر ٧٩ داراي ايران ،١٣٩٥ سال سر ٩٢٦ ست  جمعيت نفر ٢٧٠ ٧٨ شامل كه ا ١٦٦ ٨٢٢ 
١ ايراني، ٥٨٣ ستاني، ٩٧٩ ٣٤ افغان ١٤ عراقي، ٥٣٢ ستاني، ٣٢٠ ٢٠ اي،تركيه ٧١٣ پاك  ساير ٨٤٤

١٠٥ و كشورها  . باشدمي نشده اظهار ٠٦٠

  

  اقتصاد -٣-٥

  
  .دارد اختيار در را جهان گاز ذخاير ٪١٨ و نفت ذخاير ٪١١ ايران

  
 نخستين و كرده پيدا افزايش نفر ميليون ٨٠ به ايران ميليوني ٣٦ جمعيت گذشته سال ٣٠ در

سل اين موج سالي به نو ن سيده بزرگ ستر ساس بر. ا سمي آمارهاي ا صد ٢٢ به بيكاري نرخ ر  در
١٢ را آن رقم رشناسانكا برخي اما استرسيده  .كنندمي برآورد درصد ٢

ستگي صادي ريزيبرنامه نفتي، درآمدهاي به واب ستكرده شكننده همواره را ايران اقت  در ايران. ا
شد مختلف ساليان صادي ر ستكرده تجربه را مختلفي اقت  الملليبين صندوق گزارش پايه ي بر. ا

شد ميالدي ٢٠٠٩ سال در پول صادي ر ١ ايران اقت ١ به ميالدي ٢٠١٠ سال در رقم اين كه بوده ١ ٦ 
صد سيده در ستر ستان از پس كه ا شد نرخ كمترين قرقيز صادي ر شورهاي بين در را اقت  منطقه ك
 صفر به ميالدي ٢٠١١ سال در ايران رشد نرخ پول الملليبين صندوق بينيپيش پايه بر. استداشته
  .رسيد خواهد درصد ٣ هب ميالدي ٢٠١٢ سال در و كندمي نزول درصد

 
 شفتي هايميوه فيروزه، زرشك، خاويار، زعفران، پسته، توليدكننده بزرگترين. م ٢٠١٢ سال تا ايران

 همچنين دارد و را خرما توليد دوم رتبه مصــر از پس و بوده جهان دســتبافدر فرش و) زردآلو مثل(
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ــت ايران جهان در روي فلز ذخيره بزرگترين يدكننده چهارمين همچنين اس ــيمان، تول  نهمين س
 .است جهان در آهن توليدكننده

  

 ترابري -٣-٦

 ترابري، یزمينه در زيادي پيشرفت تواندمي كشور اين ايران، مناسب جغرافيايي موقعيت به توجه با
 ١٣٤٣٧ داراي ايران] ١٩٥.[باشــد داشــته نقل و حمل با مرتبط هايزيرســاخت و بســترها توســعه
كه كيلومتر ــب ند ريلي ش تا ــ ــت عريض ريلي خطوط كيلومتر ٩٦ و ارداس هداري،. اس  و تعمير نگ

شدمي ايران آهنراه شركت عهده بر ريلي شبكه اين از برداريبهره  ١٣٩٤ سال در ايران آهنراه. با
٢٤ كل در ٤٥٢  .استداشته مسافر نفر ٦٠٣

 آماري، طبق. دارد ياصــل راه كيلومتر ٢٣٨٠٠ و بزرگراه كيلومتر ١٥٤٠٠ آزادراه، كيلومتر ٢٤٠٠ ايران
٠ تنها  در ايران هايراه ايمني تجهيزات. دارد قرار عالي وضــعيت در كشــور اين هايراه درصــد ٨٢

 .دارند قرار بدي وضعيت

  

  تاريخ نفت در ايران  -٣-٧

  
 ايران در نفت اكتشاف

سي ناكس ويليام ستراليايي يك دار ستين، ميليونرا شهاي با كه بود فردي نخ  روز جديد رو
ستگا شاف به ايران در مكانيكي حفاري ههايود  را فني گروهي ابتدا او.پرداخت چاه وحفر نفت اكت

ستي به سي زمين سرپر ستخدام برلز نام به شنا سيهاي از پس، گروه اين. كرد اعزام ايران به و ا  برر
 زياد را شوشتر و قصرشيرين حوالي در نفت وجود احتمال.داد بخشي رضايت گزارش، شناسي زمين

ست كننده اميدوار ديگرنقاطدر و سي گزارش اين دريافت از پس. دان  ماريوت نام به اي نماينده ،دار
ستاد ايران دربار به ١٩٠١ سال در را شاف امتياز ماريوت فر ستخراج و اكت  بجز، ايران تمام در نفت ا

ضاي از پس ماه چند.گرفت شاه مظفرالدين از را شمالي اياالت پنج  چاه ليناو حفاري داد، قرار ام
 نبود علت به حفاري كار. شد آغاز قصرشيرين غرب شمال در، سرخ چاه يا چياسرخ نام به درمحلي
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ــتان آنكه تا رفتميپيش كندي به ناامني و راه  نفت كمي و گاز به متري ٥٠٧ عمق در ١٩٠٣ درتابس
سيد شابه عمقي در ناحيه همين در هم دوم چاه. ر سيد نفت به م  ١٧٥ درحدود چاه اين دهي بهره. ر
شكه سي. بود روز در ب سرخ ناحيه اگردر دريافت نتايج ارزيابي با دار  هم مقدار اين از بيش نفتي چيا

صرف بازار به حمل امكان ونبود ازدريا دوري علت به بيابد  را ناحيه. شد نخواهد او عايد سودي، م
 .آورد روي خوزستان به و كرد ترك

 نفتي ميدان يك چياسرخ واكنون شد واگذار عثماني دولت به بعدي درمرزبنديهاي چيارسرخ منطقه
 .است درعراق كوچكي

ستان درمنطقه شك شركت، شده حفر چاه دومين و اولين خوز  ١٩٠٨ سال اول درنيمه. بودند خ
شف نفتي هنوز و بود پايان روبه شركت سرمايه شده ك سئول به شركت روساي. بود ن  كه عمليات م

ــي ــتور: بود دينولدز نام به مهندس ــع محل در كه او ولي. دهدميرا عمليات توقف دس  بهتر را وض
ــتور اجراي از روزي چند بود كرده ارزيابي به نمود خودداري توقف دس مه حفاري و   درروز. داد ادا

 چاه از فشــار با ونفت برخورد دار نفت اليه به حفاري مته) م ١٩٠٨( خورشــيدي ١٢٨٧ خرداد پنجم
سيد نفت به بعد روز ده كه چاه دومين. متربود ٣٦٠ چاه عمق. نمود فوران شت عمق متر ٣٠٧ ر  با دا

سيدن نفت به سيد اثبات به درايران زياد مقدار به نفت وجود چاه دو اين ر شف از پس. ر  در نفت ك
  .شد تشكيل وانگليسي ايران نفت سابق شركت ١٩٠٩ درسال ايران

  
 ايران در نفت چاه نخستين كشف

 استخراج مسجدسليمان نفتي ميدان از ايران توليدي نفت تمام ١٩٢٨ سال تا ١٩٠٨ سال از
ساران نفتي ميدان ١٩٣٠ سال در، هفتكل نفتي ميدان سال دراين. شد سال، گچ  ميدان ١٩٣٦ در
 را خانه نفت ميدان. گرديد كشف سفيد نفت و اللي نفتي هاي ميدان ١٩٣٨ درسال و آغاجاري نفتي

سي نفت شركت ١٩٢٧سال در، عراق در شف عراق و انگلي  ايران درخاك ميدان اين از نيمي.كرد ك
 داد قرار مورد حوزه نفتي ميدان هفت اين كشــف با. شــودميناميده شــهر نفت اكنون كه دارد قرار

 .درآمد جهان نفتي مهم مناطق از يكي صورت به وانگليس ايران سابق نفت شركت
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سال  از پس. آمد عمل به يد خلع انگليس و راناي نفت شركت از نفت صنعت شدن ملي با ١٣٢٩ در
سيومي با عقدقرارداد و ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي سر شكيل نفتي بزرگ شركت چندين از كه كن  ت

 و شد انجام زاگرس رسوبي درحوضه ١٩٧٠و ١٩٦٠ دهه دو در اي گسترده اكتشافي عمليات بود شده
 ميدان پنجاه به بود شده كشف يدرخشك و حوضه اين در كه وكوچك بزرگ نفتي هاي ميدان تعداد
  .رسيد

 
  ميالدي ) ١٩١٦خورشيدي (  ١٢٩٥سال  -احداث خط لوله نفت بوسيله ي دستگاه جوش الكتريكي 

  
ــاف فت اكتش هه اواخر در فارس درخليج ن غاز ١٩٥٠ د يد آ يدان اولين و گرد  نفتي م

 خليج ايراني بخش در نفتي ميدان ازده بيش ١٩٦٠ دردهه. گرديد كشــف ١٩٦٠ درســال بهرگانســر
 دهه درايران دريا و خشكي در شده كشف نفتي ميدانهاي تعداد نظر از دهه اين. گردد كشف فارس

 سابق شركت داد قرار حوضه از در خارح روسي مهندس سه ١٣٠٥ سال در. است فردي به منحصر
 شد شايع ريانخو در شده حفر چاه. نمودند چاه حفر به اقدام سمنان درخوريان وانگليس ايران نفت

سيده نفت به كه ست ر  مقداركمي با مخلوط آبي به چاه صدمتري عمق در كه بود اين واقعيت ولي ا
 .بود برخورده نفت

 مازندران نواحي به وفرانسه ايران تحقيقات شركت توسط خارجي شناس زمين چند ١٣٠٨ سال در
سمنان شرق عمق كم چاه دوحلقه حفر از وپس دادند انجام ومطالعاتي اعزام و سر درم  نتيجه كه بابل

  .كردند ترك را ايران ١٣١٠ درسال وكارشناسانش منحل، شركت بارنياورد، به اي
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ــال ــد ديده قنات آب درروي نفتي مواد از آثاري قم درجنوب حفرقنات هنگام ١٣١٤ درس  دولت. ش
سي اداره نام به واحدي اطالع از پس وقت شافي مهند سيس دارايي وزارت در اكت  وظيفه كه نمود تا

شاف آن شمالي مركزي درنواحي نفت اكت شور و ستخدام با واحد اين. بود ك شناس چند ا  آلماني كار
ستگاه دو وخريد  حلقه دو كرد، آغاز مازندران و قم درنواح را عمليات، دوراني و اي ضربه حفاري د

شت چاه شد نمك كوه به نزديك چاه دوحلقه سرو در خ  در و نياورد بار هب اي نتيجه ها حفاري. حفر
 .شد متوقف ١٣١٨ سال

سال شاف انجام براي ايران دولت ١٣٢٧ در ضه از درخارج اكت شركت حو  ايران سابق نفت قرارداد
 با را اكتشافي عمليات ١٣٢٨ سال از شركت اين. داد تشكيل را ايران نفت سهامي شركت، وانگليس
 البرز درتاقديسي١٣٣٥ سال ودر ازآغ ايراني معدن مهندسين و سوئيسي شناسان زمين استخدام
 كشف قم شرق در سراجه گازي ميدان ١٣٣٧ درسال. نمود كشف اي مالحظه قابل نفت قم درناحيه

شكيل نفت صنعت شدن ملي از پس. شد  سال در نفت ايران شركت، ايران نفت ملي شركت وت
 امور نام با سابق يومباكنسرس قرارداد حوضه از درخارح اكتشافي فعاليت به و پيوست آن به ١٣٣٩

شاف ستخراج اكت شت در شركت اين ١٣٤٥ سال در. داد ادامه وا سال و آذربايجان مغان د  ١٣٤٦ در
شف وگاز نفت ترتيب به درگرگان شت نفت از برداري بهره.كرد ك سيار تراوايي علت به مغان د  كم ب

 حدود در كه چاه كم دهي بهره علت به نيز گرگان در شده كشف گاز. نيست اقتصادي مخزن سنگ
 .است نشده داده تشخيص اقتصادي است درروز مكعب پاي ميليون پنج

شاف ستخراج اموراكت  در و خانگيران گازي عظيم ميدان ١٣٤٧ سال در ايران نفت ملي شركت وا
  .كرد كشف سرخس شهر جنوب و غرب در ترتيب به را گنبدلي گازي ميدان ١٣٦٠ سال
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  مصدق محمد -٣-٨
  

صدق محمد شت ٢٩ لدتو م  ارديبه
بق( ١٢٦١ خرداد ٢٦ يا ١٢٥٨  ط

سبه  سنگلج در)مورخين برخي محا
شت -تهران سفند ١٤ درگذ  ١٣٤٥ ا

ــتان  زمان در. تهران نجميه بيمارس
جار مد ميرزا به معروف قا  خان مح

صدق سلطنهم صويب از پيش تا ال  ت
 سپس و القاب از استفاده منع قانون

 سياستمدار، مصدق، دكتر به مشهور
ــت ي نماينده دان،حقوق  دوره هش

ستاندار، ملي، شوراي مجلس ست دوره دو و وزير ا صدق محمد. بود ايران وزيرنخ ستين م  ايراني نخ

  دكتر محمد مصدق 
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شته دكتراي مدرك دارنده ي  ست حقوق ر صدق. ا  اگر پهلوي، به قاجار از سلطنت انتقال زمان در م
 ديكتاتوري برمبناي حكومتي اهش رضا دانستمي كه اين به توجه با بود مأيوس قاجار حكومت از چه

سخت منتقدين از يكي آن از بعد و كرد مخالفت كار اين با كند،مي ايجاد شاه سر ضا  زمان در. بود ر
 مخلوق را پهلوي ســلطنت او. گذرانيد تبعيد در را مدتي و رفته زندان مصــدق رضــاشــاه، حكومت
 در. بازگشت سياست عرصهي به تبعيد از رضاشاه، سقوط از بعد وي .دانستمي انگلستان سياست

سين مانند افرادي همكاري با و شد اتحاد وارد حزب چندين با ١٣٢٨ سال سيس به فاطمي ح  تأ
صدق، هاآن رأس در و ملي جبههي. كرد اقدام ايران ملي جبههي شنهاد به م  شروع براي فاطمي پي

ــتيزي ــتعمارس ــدن ملي ايران، در اس ــنعت ش ــدق. كردند مطرح را نفت ص ــ در مص  به ١٣٣٠ الس
 او دولت ســقوط طرح دليل همين به. كرد ملي را ايران نفت قدم، اولين در و رســيد وزيرينخســت

 سرانجام و شد ريخته) بود ايران نفت عمدهي صاحب نفت، شدن ملي از قبل تا كه( انگلستان توسط
 حالي در و غيرقانوني صورت به مصدق دولت شد، انجام سيا سازمان توسط كه مرداد ٢٨ كودتاي در
ضا كه صدق با شديداً پهلوي محمدر ستار و كردمي مخالفت م صدق دولت سقوط خوا  ساقط بود، م

سم هايمخالفت او، دولت سقوط داليل از ديگر يكي. شد شاني ابوالقا صدق با كا شاني. بود م  در كا
صدق از قبالً كه حالي ص با مخالفت به روحانيون از جمعي همراه به كرد،مي حمايت م ست دقم . برخا

 به داد، ارائه خود از كه مستندي دفاعيهي رغمعلي و شد محاكمه نظامي دادگاه در مصدق آن از بعد
صدق زندان، سال سه تحمل از پس. شد محكوم انفرادي حبس سال سه ستور به م ضا د  محمدر

ــد تبعيد احمدآباد قلعهي به پهلوي ــتدا قرار نظارت تحت جا آن در خود، عمر پايان تا و ش  به و ش
صدق »كردمي مرگ آرزوي روز هر« خودش، گفتهي سفند ١٤ در سرانجام م  بيماري اثر بر ١٣٤٥ ا

 دليل به و درگذشت ساواك مأموران نظر تحت تهران نجميهي بيمارستان در سالگي ٨٧ در سرطان
صيت با مطابق او دفن با شاه مخالفت شته كنار در اشنامهو  به باداحمدآ در تير، سي قيام شدگانك

 .شد سپرده خاك

 بين در بلكه ايران در تنها نه كه بود معاصــر اســتعماري ضــد نهضــت پيشــگامان از يكي مصــدق
شورهاي سي عنوان به او از هم سوم جهان ك سختي با و شجاعانه كه ك سين سر  مقابل برانگيزيتح

ستعمار ستاد، انگليس ا صدق .برندمي نام اي شروطهي انقالب طرفداران از م  بود معتقد و بود نايرا م
شد وحدت براي نمادي بايد فقط شاه كه صدق. با ست دوران در م شيد وزيرينخ  را شاه قدرت تا كو

شخص چارچوب به محدود سي قانون در آن شدهي م سا شروطه ا صدق محمد دوره اين در. كند م  م
ضوح، به شور برتر قدرت و سبت( ك صدق. بود) شاه به ن ست زمان در كه م ست وزيرينخ  بود هتوان

 و بيست كودتاي از بعد كند، محدود را سلطنتي خانوادهي و شاه قدرت و كند اجرا كامالً را مشروطه
شتم ضا محمد حكومت منتقد چنانهم مرداد، ه ست زمان در. بود شاه ر  خانوادهي او، وزيرينخ

صوص به( سلطنتي شرف خ سخت مخالفين از) پهلوي ا صدق سر  در معتقدند محققان. بودند م
  .بازگشت ١٣٣٢ سال مرداد ٢٨ كودتاي به توانمي ايران، ١٣٥٧ انقالب اصلي ريشهي جويجست
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 مصدق در ميان مردم 

. ناميدمي ايران ملي رستاخيز و مردم قيام را مرداد هشتم و بيست كودتاي پهلوي محمدرضا اگرچه
صت ولي ست كودتاي از پس سال ش شتم و بي شار با سيا سازمان مرداد ه سناد انت  دخالت به ي،ا

 استعمارستيزي و پرشور خواهآزادي چهرهي مصدق محمد دكتر. شد معترف ايران در خود مستقيمِ
 با كه بود خاورميانه دولتمرد نخستين او. گذاشت تأثير مصر همچون خاورميانه كشورهاي بر كه بود

شه كردن اجرايي صادي مبارزه پرچم نفت صنعت شدن ملي اندي ست هايقدرت با اقت  را عماريا
 جمال حتي و شدمي ياد »الشرق زعيم« عنوان به او از خاورميانه كشورهاي در رو اين از. برافراشت
. شودمي خوانده نام اين به نيز اكنون كه نهاد نام مصدق محمد نام به قاهره در را خياباني عبدالناصر

  .دالناصر بودعب جمال همچون خاورميانه گرايان ملي براي سرمشقي مختلف طرق به او
  

 نفت شدن ملي نهضت و ملي جبهه تشكيل -٣-٩

 اول وكيل مقام در ديگر بار مجلس ١٤ دوره انتخابات در رضاشاه سقوط و ٢٠ شهريور از پس مصدق
ــد انتخاب مجلس نمايندگي به تهران ــار با مقابله براي مجلس اين در. ش ــوروي فش  گرفتن براي ش
 نفت امتياز مورد در مذاكره از دولت كه رساند تصويب به ار قانوني طرحي او ايران، شمال نفت امتياز

 .شدمي منع هستند ايران در خارجي نيروهاي كه زماني تا

ست( قوام مداخالت با مجلس ١٥ دوره انتخابات در صدق ارتش، و شاه و) وزيرنخ ست م  به قدم نتوان
ــدق اينكه دليل به مجلس پانزدهم دورهي انتخابات در. بگذارد مجلس  و هادموكرات طرف از مص

 كمتر رأي يك با حكيمي آراي برابر در اما بود شده كانديد وزيرينخست براي هامستقل از بسياري
ــت حكيمي و كرد واگذار حكيمي به را رقابت ــدق دكتر. گرديد وزيرنخس  به پانزدهم مجلس در مص
ضور نماينده عنوان شت ح سته عوامل هدف دوره اين در. ندا  سال قرارداد كه بود اين يابريتان به واب
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شاه دوره ١٩٣٣ ضا ست به را ر صويب با و ايمراغه ساعد دولت د شار اثر بر. كنند تنفيذ مجلس ت  ف
ساعي همچنين و عمومي افكار صاً مجلس، چهارنفره اقليت م صو سين روزه چندين سخنراني خ  ح
 در. رسيد سربه پانزدهم مجلس عمر و نشد تأمين هاانگليسي مقصود اليحه، اين با مخالفت در مكي

صدق ١٣٢٨ سن ،)ستاره روزنامه مدير( ملكي احمد يارانش و م  سنجابي، كريم كاوياني، محمدح
ــيد ،)داد روزنامه مدير( نوري عميدي ،)اقدام روزنامه مدير( خليلي عباس زاده،زيرك احمد  علي س

سالن نريمان، محمود سيد اميرعالئي، الدين شمس شايگان، سن خلعتبري، ار  زاده،حائري ابوالح
 فاطمي، حســين و) كشــور روزنامه مدير( ناييني جاللي آزاد، عبدالقدير بقائي، مظفر مكي، حســين

صدق با نفر ٤ يا ٣ فقط گروه اين از مرداد ٢٨ كودتاي هنگام( شكارا يا رفتند كنار يا بقيه. بودند م  آ
. كردند ايران ملي جبهه گذاريپايه به اقدام) پيوستند كودتا به و كردند قيام ايران ملي جنبش عليه

سترش سي هايفعاليت گ سترش سبب ١٣٢٠ شهريور از پس سيا  توجه ويژه به و مردم مبارزات گ
ضع به آنان صدق. بود شده نفت قرارداد و ضت« به كه را جنبش اين آن از بيرون و مجلس در م  نه
 .كردمي هدايت شد، معروف »نفت شدن ملي

 

  آرارزم وزيرينخست دوران در مصدق -٣-١٠
  

 حاج سپهبد آغاز همان از ١٣٢٨ شانزدهم مجلس انتخابات در
 به نزديك نيروهاي تا كرد تالش ارتش ستاد رئيس آرا،رزم علي
ستد مجلس به را خود صدق. بفر  براي ملي جبهه در يارانش و م

صن دربار به تقلب، با رويارويي ست شاه از و شده متح  درخوا
 انتخابات اين. بگيرد را سياست در ارتش دخالت جلوي تا كردند

 وزيرينخست به مجلس همين رأي با بعداً كه( آرارزم پيروزي با
سيد سيد ؛ پايان به) ر شتيباني با ولي ر شكر پ ضل سرل  اهللاف
 حمايت و شهرباني رئيس مقام در) آرارزم ديرينه رقيب( زاهدي

ــمني ــاه ض ــمن را آرارزم آن زمان كه ش  خود يك درجه دش
 نوبت در و شده باطل تهران آراء ساختگي صندوقهاي ديد،يم

بات دوم خا يت تهران، انت هه اقل ــدق رهبري با ملي جب  با مص
 راه مجلس به تهران كرســي دوازده از كرســي هشــت كســب
 .يافتند

 مصالحه قصد كه آرارزم وزيرنخست با رويارويي به شكل شديدترين به مجلس اقليت ١٣٢٩ سال در
ــت، را نفت جريان رد انگليس با ــتدالل چنين آرارزم. پرداخت داش  در فني توان ما كه كردمي اس

 پنجاه به حاصــل، ســود از ايران ســهم افزايش به بايد و نداريم را نفت صــنعت كامل گرفتن اختيار
صد ضايت در . كنند معرفي ايران ملي منافع به خائن يك عنوان به را او تا شد باعث همين. دهيم ر

 حاج علي رزم آرا 
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شور گوناگون هايجريان نيز مجلس از بيرون در سالمگرايان تا دربار از ك  آرارزم ضد ائتالفي تندرو ا
 .بودند كرده ايجاد

 تا يافت ادامه او با هامخالفت ولي گرفت پس مجلس از را نفت الحاقي قرارداد اليحه اگرچه آرارزم
. شد كشته تهران شاه مسجد در آرارزم علي حاج سپهبد ١٣٢٩ سال اسفند شانزدهم روز در اينكه

سبي، خليل اينكه يكي. دارد وجود روايت دو باره اين در ستگيري از پس كه طهما  لحظه همان در د
 وابسته اسالمگراي گروه اسالم، فداييان. كرد را كار اين كرد، معرفي رستگاري موحد عبداهللا را خود

 را آن مسئوليت روز همان بود، ملي جبهه و كاشاني اهللا آيت با اتحاد در زمان آن كه صفوي، نواب به
ــويب از پس او. گرفت عهده به ــوراي مجلس در قانوني تص  به آرا رزم قاتل عفو بر مبتني ملي ش

 بازداشت دوباره كه مرداد، ٢٨ كودتاي از پس و شده آزاد شاه توشيح و آباديقنات شمس پيشنهاد
شت منكر را قتل شد، سالم، فداييان روايت بنابر. گ شت شاه با اختالفي هيچ آرا،رزم ا  شاه و ندا

 داشت را كار اين قصد طهماسبي خليل اگرچه كه است آن ديگر روايت. بود نفت شدن ملي دشمن
ــت بلكه نخورد، آرارزم به او گلوله واقع در ولي  به مربوط بزرگ كاليبر با ايگلوله با ايران وزيرنخس
 گروهبان يك واقعي ضارب و است؛شده كشته بود، تشار اختيار در تنها كه كمري كلت اسلحه يك

ظان از( بود ارتش ماهنگي با كه) آرا رزم محاف بار ه ــخص و در ــداهللا ش تل اين علم اس جام را ق  ان
 آرا رزم كه ترســيدهمي ان از و بوده آرارزم مخالف شــاه مقطع، آن در دوم، روايت بنابر. اســتداده

ــت در را قدرت و كرده كودتا ــفند ١٧ روز آرا،رزم قتل فرداي.بگيرد  دس ــيون ١٣٢٩ اس  نفت كميس
شنهاد صويب را نفت صنعت كردن ملي پي  مجلس در نفت صنايع شدن ملي قانون. كرد اعالم و ت

  .رسيد تصويب به ١٣٢٩ اسفند ٢٩ تاريخ در سنا مجلس در و ١٣٢٩ اسفند ٢٧ تاريخ در ملي شوراي
  

  اول دوره وزيرينخست -٣-١١

  
  )١٣٣٠( مصدق محمد دكتر وزيري خستن آغاز، ارديبهشت ٧

ضاي با سميت و شاه سوي از نفت شدن ملي قانون ام سين آن، يافتن ر  آرارزم از بعد كه عالء ح
 نام به انگليس طرفدار و قديمي سياستمدار يك شاه زمان اين در. كرد استعفا بود، شده وزيرنخست
 نماينده خوئي امامي جمال مجلس در اام. نمود وزيرينخســت نامزد را طباطبائي ضــياءالدين ســيد

صدق به مذاكرات حين در دربار طرفدار ست تعارف م  بار اين او انتظار برخالف كه نمايدمي وزيرينخ
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سه همان در كه شرط اين به. پذيرفت صويب به انگليس و ايران نفت شركت از يد خلع قانون جل  ت
  .برسد

  
  : گرديد تقديم مجلس به شرح بدين هم دولت هايبرنامه

 برنامه متن

 شدن ملي اصل اجراي طرز قانون طبق بر كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي - ١
سر در نفت صنعت شور سرا شت نهم مورخه ك صيص و ١٣٣٠ ماه ارديبه صله عوايد تخ  به آن از حا
 .عمومي آسايش و رفاه موجبات ايجاد و كشور اقتصادي بنيه تقويت

 .شهرداريها و ملي شوراي مجلس انتخابات قانون اصالح - ٢

صالحي نظريات البته صر دولت ا ست ماده دو اين به منح  در و صرف نظر جزئيات ذكر از عجالتاً و ني
 خوشــوقت و ممنون بســيار و نمود خواهد تقديم الزم اصــالحات براي را ضــروري لوايح خود موقع

 دولت به الزم هدايتهاي و هاراهنمايي سنا و ملي شوراي مجلس محترم نمايندگان كه شد خواهد
 .بفرمايند اصالحات براي

ساس ست ا شور بر مبتني هم دولت خارجي سيا  و الملليبين سازمان اين تقويت و متحد ملل من
  .باشدمي ملل همه به نسبت متقابل احترام و دول كليه با دوستي

 
ــميم مادراي ابرازبه داير قانوني تص ناب دولت به اعت مد دكتر آقاي ج ــدق مح ــت مص  وزيرنخس

 ١٣٣٠ ارديبهشت

صدق دولت شت ١٥ مورخ در م ست ١٣٣٠ ارديبه ضر عده نفر ١٠٢ ميان از توان سب با حا  رأي ٩٩ ك
 .نمايد كسب را مجلس اعتماد رأي موافق

صدق صله م ست از پس بالفا سي از يد خلع اجراي وزيرينخ ستور در را هاانگلي  و داد ؛ قرار كار د
ضور با و بازرگان مهدي ستريا به هيئتي سين ح ستاد آبادان به منظور اين به را مكي ح  بيرون. فر
 در ايران دولت از انگليس دولت شكايت با. شد بريتانيا دولت اعتراض باعث انگليسي شركت راندن

صدق، ملل سازمان امنيت شوراي  به نتيجه. پرداخت ايران حقوق از دفاع به و رفت نيويورك به م
 است بازرگاني شركت يك و ايران دولت بين منازعه اين كه ايران ادله امنيت شوراي و شد ايران نفع

 به مصدق بعد سال در. پذيرفت را باشد، امنيت شوراي صالحيت در كه دولت دو ميان ايمنازعه نه و
سي شركت شكايت به آنجا در تا رفت الهه دادگاه سخ انگلي  لليالمبين دادگاه نيز جا آن در. دهد پا

 و ندانست وارد را بريتانيا شكايت بود ناير مك آرنولد سر نام به انگليسي قاضي يك آن راس در كه
صدق ست پيروزي به ايران ملت حق احقاق در م  هانري دكتر را پرونده اين در ايران وكالت. يافت د

ــابق رئيس) Henri Rolin( رولن ــناي مجلس س  دولت از كار اين براي و گرفت عهده بر بلژيك س
 را وي نيز تهران دانشگاه حقوق دانشكده از آباديعلي حسين دكتر. نكرد دريافت دستمزدي ايران

سوي زبان به دادگاه اين در ايران دفاعيه هاينطق. كردمي همراهي كار اين در سط فران صدق تو  م
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شت راه در وي. شد ايراد صر به ايران به بازگ ستقبال مورد و رفت م ست ا  آن ستعمارا ضد وزيرنخ
  . گرفت قرار پاشا نحاس به موسوم مصر زمان

و شــركت در  وركيويبه ن زيآمتيســفر موفق يدر پ رانيا يمردم ريوزدكتر محمد مصــدق نخســت
ــازمان ملل متحد برا ــال  ٢٨در روز  ايتانيدر برابر بر رانيا تياثبات حقان ياجالس س  ١٣٣٠آبان س

مصر، وارد قاهره  ريپاسخ به دعوت نحاس پاشا نخست وز در يالديم ١٩٥١نوامبر  ٢١برابر با  يشمس
شراشد سلطنت نيا يطي. او در  صر آخر يسفر را آغاز كرد كه حكومت  خود را  اتيح يهاماه نيم

ــا نيو در ع گذرانديم ــوئز م يايحال قض ــر و  انيم يبزرگ يريكه درگ رفتيمربوط به كانال س مص
  .به بار آورد ايتانيبر

صدق زمان دكتر شت كه پپ يم صر گذا صنعت نفت و اخراج  يدر مل رانيا يروزيا به خاك م كردن 
ــيانگل ــر را به ه هايس ــورش و ت ها،يناآرام زيدرآورده بود و ن جانياز آبادان، مردم مص  يراندازيش

شدت  ياسابقهيدر سواحل كانال سوئز، به نحو ب ا،يتانيبر يروهايبه محل تمركز ن يمصر يكماندوها
افكار  نيو تســك هايفرونشــاندن ناآرام ياحوال بود كه دولت نحاس پاشــا، برا نير همبود. د افتهي

ســال قبل آن را امضــا كرده بود به اطالع  خبر ابطال قرارداد مصــر و انگلســتان كه پانزده ،يعموم
شاد ندگانيپارلمان رساند و نما صم يمجلس، با هلهله و  ستقبال كردند. دعوت نحاس  مياز ت دولت ا

شا  ستپا شت شتريدر جهت جلب ب ياقدام زين رانيا ريوزاز نخ صر و  يافكار عموم يبانيپ مردم م
  .بود انهيعرب خاورم يكشورها گريد

زمان از نظر دولت انگلستان  نيمصر در ا نياتفاقات باعث شد كه سفر دكتر مصدق به سرزم نيا همه
از  يناش ميمصر را به طور مستق يهايمناآرا ايتانيبر استمدارانيس رايز د،يحادثه به شمار آ نيبدتر

صدق م سورانه دكتر م ستندياقدامات ج ستانامور خارجه وقت انگ ريوز »دنيا يآنتون«. دان كه در  ل
دوم  يجنگ جهان انيمصر درپا«: سدينويشد، در خاطرات خود م ايتانيبر ريوزبعد نخست يهاسال

نعت نفت) آن كشور را آشفته و خروشان كرده شدن ص ي(مل رانيا ريحوادث اخ يكامالً آرام بود ول
شفتگ نيبود و ا صدق پ »لين«تا » شط العرب«از  يآ و تختخواب  ژامايپ اب ريرا در بر گرفته بود و م

سفر مصدق به مصر در  بيترت نيدرآمده بود، بد زيآم ديچهره جسور و تهد كيبه صورت  اشيآهن
  .شديع انگلستان شمرده ممناف هيعل زيدآميتهد ياقدام يبحران طيآن شرا
صدق س نيرا در ا م س يفاطم نيسفر دكتر ح سيمعاون  ست وز يا س ر،ينخ  رمختارينواب وز نيح

ــا يدر هلند، و جمع رانيا ــيكم ياز اعض ــه  يدفتر نيمختلط نفت مانند دكتر مت ونيس كه درجلس
  .كردنديم يسازمان ملل حضورداشتند همراه تيامن يشورا
س دكتر صدق فرز نيغالمح سفر آمرم صدق كه در  صر همراه پدرش بود در  كايند دكتر محمدم و م

صر برا«: سدينويخاطرات خود م ستقبال از پدرم در فرودگاه قاهره اجتماع  يهزاران نفر از مردم م ا
شعار  صدق،  ييحي«كرده بودند و با صدق و ه »رانيا ييحيم . به گفتنديرا خوش آمد م يرانيا أتيم
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شم به هم  كيبلند كردند و در  نيزنان او را از زم مردم هلهله مايهواپ شدن پدرم از ادهيمحض پ چ
  ».بردند ليدست به طرف اتومب يزدن او را رو

دولت مصر  رانيشدند چندتن از وز ادهيپ مايكه مصدق و همراهانش از هواپ يفرودگاه قاهره، زمان در
دكتر مصدق  يكه ناراحت يموضوعنبود،  يمصر خبر رياز نحاس پاشا، نخست وز يحضور داشتند، ول

 استقبال يدر آغاز به درخواست سفير انگليس از حضور در فرودگاه برا» نحاس پاشا«آورد.  يرا در پ
 -نحاس پاشا -او  بتيپدرم پس از اطالع از غ«: ديگويمصدق م نيكرد غالمحس ياز مصدق خوددار

 نيعابد يه پدرم ابتدا به كاخ ســلطنتشــده بود ك ينيبشيپ دهايخاطر شــد. در برنامه بازد دهيرنج
شر صوص ت ضا كند، ول فاتيبرود و دفتر مخ  يكار نيابدپدر امتناع كرد و گفت: ما در كاخ ع يرا ام

  ».مياشاه (ملك فاروق) دعوت نشده ياز سو رايز م،يندار
س در صدق بود، مردم در طرف هيكه محل اول» شپرد«فرودگاه تا هتل  نيب ريم  هاابانيخ نياقامت م

همراه، با شـعار زنده باد مصـدق،  اتيو ه رانيا ريوزنخسـت ليبودند و با مشـاهده اتومب سـتادهيا
سات م ران،يباد ازنده سا سپرداختنديبه ابراز اح س دني. با ر شا  سكه نحا ديآنان به هتل خبر ر پا

ست داريد يبرا صدق كه از غ ييآمدگوو خوش ريوزنخ ست. م شده او در فرودگاه آ بتيآمده ا زرده 
ستگ ش يبود، به بهانه خ ضعف نا سافرت طوالن يو  ست ،ياز م ستقبال نخ صر نرفت و در  ريوزبه ا م

  .رفتيبود، او را پذ دهيكه دراز كش يعوض در اتاق خود، در حال
صدق درباره ا فرزند سو«: ديگويم داريد نيم ست او را  ينحاس به محض ورود، به  شتافت، د پدرم 

 نيالمصدق ساكن ييحي يرعدآسا اديموقع فر نيمصر خوش آمد گفت. در همو ورودش را به  ديبوس
شرف به  يهاابانيقاهره، كه خ شغال كرده بودند، پدرم و نحاس را به اطرف پنجره م اطراف هتل را ا

 يمردم برا نيبه پدرم گفت: ا زديمحوطه اطراف هتل كشاند. نحاس پاشا، كه به زبان فرانسه حرف م
ــما اجتماع كردهبه  ييخوش آمدگو ــان بده تيخودتان را از بالكن به جمع دياند، باش . پدر به دينش

آمده  جانيه ه. پدرم كه بدادنديخروشان خود شعار م اديزد و مردم با فرميموج تيبالكن آمد. جمع
  »!يكن رونيرا از كانال سوئز ب هايسيانگل ديمردم با نيبود رو به نحاس كرد و گفت: برادر، تو با ا

 
  نحاس پاشا و مصدق 
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شا چندان دور از حق نيا صدق به پا سانه زينبود چراكه همان زمان ن قتيطعنه م در  يالمللنيب يهار
ستقبال مردم يليتحل ست ياز ا ستقبالمتفق رانيا ريوزاز نخ صدق رينظيب القول بودند كه ا ، از م

صر كه رهبران بود به ياميپ ست همچون ديبا م ستع او د صر، به فعرا از منا سيمار انگلا  كانال ژهيو م
  .داد را انجام عبدالناصر آن بعدها جمال كه يكنند؛ كار سوئز كوتاه

 ياانهيكشور خاورم كي ريفراتر از نخست وز زينبود و مصدق ن يعاد داريد كيمصدق به مصر  سفر
شت. از ا تيثيح شا در ف نيو اعتبار دا ضور نحاس پا سورو عدم ح وزارت  يرودگاه قاهره بعدها از 

 ليو نسبت به آن رفتار نامتعارف اعتراض شد. وزارت امور خارجه مصر هم دال يريگيپ رانيخارجه ا
ــخ اعتراض وزارت امور خارجه ا يناموجه پاس پذ رانيرا در  هام  نينبود. ا يرفتنيعنوان كرد كه  اب

شا  نكهيبود تا ا يهمچنان باق س ١٤نحاس پا شت. در  يخيفر تارسال پس از  صر درگذ صدق به م م
صدق در ده  شا م صورت » احمدآباد«زمان فوت نحاس پا شت  يمنزو يديتبع كيبه  بود. خبر درگذ

درج شده بود توسط خانواده مصدق به احمدآباد  ١٣٤٤ماه  وريشهر ٨ يهاپاشا كه در روزنامه اسنح
سخ چن صدق در پا شد. م ستاده  شت:  نيفر ستادرا كه  ياروزنامه«نو كه من  يخواندم. موقع ديفر

كه درست كرده  يا. من برنامهامديبه استقبال من ن يخارج استيشخص از ترس س نيرفتم مصر، ا
 يگريكرده بود، چون در آن ساعت محل د هيمن ته يكه دولت برا يبه هم زدم و رفتم در هتل م،بود

صه روز ست. خال شا آمد به هتل معذرت خوا شتم و بعد نحاس پا ست. برنامه زندگ نيگار همندا او  يا
  »من هم هرچه زودتر تمام شود. يتمام شد، اكنون من منتظرم كه برنامه زندگ
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  الهه دادگاه در مصدق -٣-١٢
  

  نويسد :ميكريم سنجابي در خاطرات خود
ــت، اميدي كس هيچ ــدق ولي نداش  پنج اگر گفتميمص

 !بروم بايد من باشيم داشته شانس هم درصد

شنبه روز صدقم محمد دكتر  براي ١٣٣١ خرداد ٧ چهار
 دفاع جهت الهه المللي بين دادگستري ديوان در شركت

 .كرد ترك را ايران ملت حقوق از

جابي كريم دكتر ــن بت به خود كه س هه ديوان عاق  ال
صدق كه بود كوشيده حتي نبود خوشبين  به رفتن از را م

   :گويد ميخود خاطرات در او. دارد باز آنجا
 ما رفتن كردم عرض ايشــان به كه بكنم اقرار بايد بنده« 
هه به له به ال ند رفتن منز ــف  به خودش پاي به گوس

صدق دكتر…قربانگاه صد اگر داد جواب من به م  شانس در
 ملت فردا كه بدهم انجام هستم مصدق كه را كار اين بايد من باشيم داشته شانس پنج يا شانس ده

 ». كردم كوتاهي آن انجام در من و بود جا اين در هم شانس يك نگويد ايران

   :نويسد ميچنين روزگار آن در فيگارو معتبر روزنامه
سي مهارت امنيت شوراي در صدق دكتر سيا شرفت از م صد پي ستان مقا  نمود، جلوگيري موقتا انگل

ست ؛ آنها روي بر را راه ولي ضيه اينكه درباره امنيت شوراي راي نب ، دشو محول الهه دادگاه به ق
ست به كه بود اي حربه ستان د ضيه شدتا داده انگل  از و كند دنبال المللي بين مجامع طزيق از را ق

 صداي سرو بي و آرام شهر در خفا در و بستند الهه دادگاه به را خود اميد تمام انگليسي ها ببعد آن
 .پرداختند  فعاليت به الهه

 خود اقتصادي فشار، كوشيدندميالهه ادگاهد راي جلب براي طرف يك از كه حال عين در انگليسي
 انگليس نفت شركت، افزودند كشور اين در خود داخلي تحريكات بر و كردند شديدتر ايران عليه را
شتيباني با ايران و ستان دولت پ صي و دولتي هاي شركت تمام انگل صو  نفت خريد معامله در را خ

يد مورد ايران هد گاه، داد قرار ت ندر بادان ب ــهرخ و آ گاري كه رمش هاي بزرگترين مركز روز عاليت  ف
 دادگاه قضات…گرديد مبدل ساكتي و آرام منطقه به كوتاهي مدت ظرف در بود تجارتي و كشتيراني

سئوليت خود هاي دولت برابر در الهه شت نظر در بايد ولي ندارند م ضات براي عمال كه دا  دادگاه ق
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ستقالل الهه ست راي ا ضي از هريك و ني ستور به موالمع ها قا ست مطابق و خود دولت د  دولت سيا
 .داد خواهند راي خود متبوع

 اجالسيه دوره در الهه دادگاه ولي، بود فرانسوي بسدوان ژول اخير چندساله طي الهه دادگاه رئيس
 انگليسي نفر يك انتخاب. نمود انتخاب رياست به را انگليسي قاضي »نير مك سرآرنولد «خود  اخير

ست به صوص دگاه،دا ريا ضيه به بايد الهه دادگاه كه موقع اين در بخ سيدگي ايران نفت ق  با كند، ر
 .شد تلقي زياد تعجب 

، كانادا، برزيل، نروژ، سالوادور، فرانسه، امريكا، انگلستان كشورهاي قضات الهه عضو قاضي پانزده از
تان نفع به يقين به قريب احتمال به مكزيك و بلژيك ــ  هومو دكتر روش. ادد خواهند راي انگلس
ــيچ و چين نماينده ــالوي نماينده زوريس ــت نامعلوم يوگس  نفع به هم آنها قوي احتمال به ولي، اس

  …نداشته اعالم را خود عقيده »رائو بنگال سر «هندوستان نماينده. داد خواهند راي ها انگليسي
ــدق حه مص فاع الي نهاين را ايران از د غاز گو حالم«:  كرد  آ ــ ها هامروز كه خوش ــور  جايبه كش

شاره با، ادامه در و.» اند پذيرفته را كردن گووگفت عقالني روش، يكديگر خاك در افروزيجنگ  به ا
ست بوده بريتانيا سلطه تحت نوعيبه ايران نفت كهاين ضع اين خواهدمي ايران ملت، اكنون و ا  و

ــور هيچ به و كند عوض را فالكت بار ــت اجازه خارجي كش  ايران از دفاع به، داد واهدنخ درازيدس
ستناد با سپس. پرداخت سي نفت شركت كهاين به ا ستقل، خودش انگلي  طرف، بريتانيا دولت از م
لت با نفتي قرارداد ــت بوده ايران دو يان دعوي اين و اس لت م ــت هادو  ديوان در بتوان كه نيس

 اين كهاين ذكر با هم بريتانيا دولت. شد دعوي اين رد خواستار، كرد رسيدگي آن به الهه الملليبين
ــوعي ــي موض ــياس ــتدولت بين س  خطر به را بريتانيا دولت منفعت ايران دولت، حقيقت در و هاس

، بود رسيده هم قانوني مراجع تصويب به كه مابيني في قرارداد به استناد با همچنين و است انداخته
  . كردمي پافشاري خود دعوي بر

شورت و شور هفته چند از پس ،١٣٣١ تيرماه ٣١ در سرانجام ستري الملليبين ديوان، م  الهه دادگ
 گروه و مصدق حقوقي تحليل حقيقت، در. پذيرفت را ايران اليحه داليل و رد را بريتانيا دولت دعوي
سلطي دليل به، ايران وكالي شتند دنيا روز حقوق علم بر كه ت  به ورود از ديوان كه شد موجب، دا
ــالح را خود، ابتدا همان از و كند امتناع دعوي ماهيت ــيدگي به ص  از دقيقي و بجا دفاع نداند ؛ رس
 .شد  منجر الملليبين دادگاه دو هر در ايران پيروزي به كه ايران حقوق

 
 از كرد سعي بارها، آن از پس و الهه در سپس و امنيت شوراي در دعوي به رسيدگي حين در مصدق

 شركت و ايران بين خصومت، پنجاه پنجاه مساوي سهم دادن با و دآيدر بريتانيا با مجدد همكاري در
را  پيشنهادها ازاين كدامهيچ بريتانيا، بسياري تصديق به اما كند مرتفع حدودي تا را انگليسي نفت

  .افتاد يارانش و مصدق براندازي فكر به عوض، در و نپذيرفت
 عالئي امير انتخاب تغيير اولين. ديد ودخ به را تغيير چندين ١٧ مجلس تشكيل آغاز تا مصدق دولت

  )١٣٣٠ ماه مرداد ١٣. (بود كابينه كار شروع از ماه ٣ از پس زاهدي تيمسار جاي به
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 :شودمي انجام ١٣٣٠ ماه مهر ١١ در تغيير دومين

ست كفالت سمت به كاظمي سيدباقر ست غيبت مدت در وزيرينخ سن دكتر -وزيرنخ  به ادهم ح
 وزير سـمت به ملكي محمدعلي دكتر -دارايي وزير سـمت به نريمان ودمحم -مشـاور وزير سـمت
 .گردندمي معرفي -بهداري

 ):١٣٣٠ ماه آذر ١٠( تغيير سومين در

 اميني علي دكتر -جنگ وزارت سمت به پناهيزدان سپهبد -دادگستري وزارت سمت به عاليي امير
 .اندشده معرفي كشور وزارت سمت به تيمور امير -ملي اقتصاد وزارت سمت به

 :بود شرح اين به ١٦ مجلس دوران در تغيير آخرين

سابي محمود دكتر سين دكتر - فرهنگ وزارت سمت به ح ست وزارت سمت به صديقي غالمح  پ
 وزارت سمت به طالقاني خليل مهندس - دارايي وزارت كفالت سمت به فروزان - تلفن و وتلگراف

  .اندشده معرفي كشاورزي
   

  تير سي قيام و ملي شوراي مجلس هفدهم دوره اباتانتخ -٣-١٣
  

ــوراي مجلس هفدهم دوره انتخابات  با ملي ش
 كار. شد كشيده تشنج به و بود همراه درگيري

ــيد بجايي ، نماينده ٨٠ انتخاب از پس كه رس
ــدق  مجبور، دربار و ارتش دخالت دليل به مص

 ماندهباقي هايحوزه انتخابات توقف دستور شد
 دارند عقيده مورخين برخي ولي. ندك صادر را

ــدق كه به بردن پي با مص ناح اين خالف ج ، م
يت بل اكثر جه قا ــي تو تاني هايكرس ــ  را اس

ــت ند بدس كه از پس، آورد خواه خاب اين  انت
صاب حد به شوندگان  تواندنمي سخن ( اين. كرد متوقف را انتخابات، )نماينده نه و هفتاد( رسيدند ن

 از ماه تير امسي قيام در مردم انتخابات اين از كوتاهي يفاصله به كه چرا باشد داشته منطقي مبناي
ــدق ــت چگونه پس، كردند حمايت مص ــرايط آن در كه اس ــدقي كه جامعه پرتالطم ش  چونهم مص
ــتوده ملي قهرماني ــودمي س  مجلس در، ترتيب بدين. نياورند) رأي او هواداران و او هوادار حزب ش
صفهان و شيراز مانند بزرگ شهرهاي از سياريب از اينماينده، هفدهم شهد و ا ستان كل و م  و خوز

ستان و مازندران از هاييبخش ستان و همدان و كرد ضور لر شت ح سي و ندا  خالي نماينده  ٥٥ كر
 .بود مانده
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 و كرد اعتماد رأي تقاضاي ملي شوراي مجلس از تير ١٩ در، تهران به الهه از بازگشت از پس مصدق
 .شد كابينه تشكيل مأمور ممتنع رأي ١٠ و مخالف ٣ موافق، رأي ٥٢ با

 عمومي افكار گسترده حمايت كه شاه وساطت با سرانجام. كرد تعلل او به تمايل ابراز در سنا مجلس
 جلسه اين در. دادند جلسه تشكيل تير ١٨ در اكراه به سناتورها، ديدمي مصدق از را هاشخصيت و
 يك و دادند) ممتنع( سفيد رأي نفر ١٩ و دادند رأي مصدق به نفر ١٤ طفق، حاضر سناتور ٣٦ ميان از

ضل به هم نفر صدق، ترتيب اين به. داد رأي زاهدي اهللاف  سنا مجلس در را سناتورها آراي اكثريت م
ــب ــتمي قاعدتاً و نكرد كس ــاه ولي رود ؛ كنار بايس ــناتورها به ش . نكنند مخالفت كه داد پيغام س

شكيل آنكه بدون نيز سناتورها سه ت صدق به بدهند جل  اعتماد رأي اخذ موقع در كه دادند اطالع م
 .داشت  خواهد را آرا اكثريت

شيدي ١٣٣١ تير در صدق خور ست شاه از م سئوليت تا كرد درخوا سپارد او به را جنگ وزارت م . ب
 :گفت  بود كرده را جنگ وزارت خواست در كه مصدق جواب در شاه

 .بروم  مملكت اين از و ببندم را خود انچمد من كه بفرماييد پس

 :كه  بود اين جنگ وزارت تصدي براي مصدق استدالل

شرفت مملكت صالح در كارها و شود كم آن در دربار دخالت تا  نظر زير ارتش ستاد چون …كند پي
 تتوانسنمي كاري بود مسوول كه دولت ولي شدمي اجرا فرمودندمي كه امري هر گرفته قرار ملوكانه

 .كرد نمي و بكند

صدق مذاكرات سيد جايي به مورد اين در شاه و م صدق و نر ستعفا خود مقام از ١٣٣١ تير ٢٥ در م  ا
 دارند مشترك مسووليت مجلس قبال در وزرا، اساسي قانون طبق كه بود اين مصدق استدالل. كرد

 .شاه  نه باشد وزيرنخست عهده بر بايد هم جنگ وزير تعيين و

 
 :وزيري نخست از مصدق گيريكناره متن -١-١٣-١

شگاه ضرت مبارك پي شاهي همايون اعليح  به سابق دولت در كه تجربياتي نتيجه در چون. شاهن
 شخصاً فدوي را جنگ وزارت پست كه كندمي ايجاب حساس موقع اين در كار پيشرفت آمده دست
شود دارعهده صويب مورد كار اين و ب شد واقع شاهانه ت س آن بهتر البته، ن  را آينده دولت كه تا

سي شكيل ك شد اعتماد مورد كامالً كه دهد ت ضع با كند اجرا را شاهانه منويات بتواند و با  فعلي و
ست ممكن  محمد دكتر - فدوي. دهد خاتمه پيروزمندانه كرده شروع ايران ملت كه را ايمبارزه ني
 مصدق

ست فرمان، شاه، قوام به مجلس تمايل اعالم از پس  آغاز همان از كه قوام. كرد صادر ار او وزيرينخ
سختانه مخالفت با سيون سر ضا شاه از، بود شده روروبه هفدهم مجلس در ملي جبهه فراك  كرد تقا

 خود وزيرينخست شديدالحني بيانيه صدور با نيز قوام. نكرد موافقت شاه اما، كند منحل را مجلس
  »مذهبي سياه ارتجاع« دربارهي و داشت أكيدت »سياست از دين جدايي« بر قوام بيانيه. كرد آغاز را

شدار شتيبان«: يافت مي پايان چنين و دادمي ه ستي را ك  كه شد باعث بيانيه اين. »آمد دگر سيا
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سالم فداييان از جامعه نيروهاي مطلق اكثريت صناف و بازار و ا شاني اهللا آيت چون روحانيوني و ا  كا
 .بپردازند قوام با مخالفت به ايرانيست پان حزب و توده حزب و ملي جبهه تا گرفته

 ايران تشكيالت و حزب بزرگترين، پيش سال چند از شدنش اعالم غيرقانوني عين در كه توده حزب
سالمگرايان همچين. كرد آغاز مجدداً را فعاليتش علني صورت به زمان اين از بود شاره جهت به ا  ا

ــت از دين جدايي« به قوام ــياس ــديدترين به ،»س ــكل ش  رهبران. پرداختند قوام با رويارويي به ش
سم سيد هاآن رأس در و مذهبي شاني ابوالقا شانده تعطيلي به را بازارها كا  اگر كه كردند اخطار و ك

 .دهند مي جهاد حكم، بماند كار سر بر قوام

سالم فداييان: جمله  از جامعه نيروهاي مطلق اكثريت سرانجام صناف و بازار و ا  چون روحانيوني و ا
 كه كردند برگزار بزرگ تظاهراتي ايرانيســت پان حزب و توده حزب، ملي جبهه تا كاشــاني اهللا آيت

 شــدنكشــته و تهران در شــهرباني آميزخشــونت رفتار با. شــد مشــهور تير ســي قيام به بعدها
ستعفا به مجبور قوام، قيام اين در تظاهركنندگان صدق به مجلس تمايل رأي از پس شاه و شد ا  م

ست سمت هم شد جبورم  پس هفدهم مجلس. كند واگذار او به را جنگ وزير سمت هم و وزيرينخ
 را اموالش مصادره حكم و دانست مهدورالدم را قوام، تير سي قيام در تظاهركنندگان شدنكشته از
  .كرد صادر تير ٣٠ شهداي نفع به
ــته به كه ١٣٣١ تير ٣٠ در تظاهرات پي در ــدن كش  پذيرش عدم دليل به قوام، انجاميد نفر چند ش

ستعفا شاه سوي از مجلس انحالل صدق و كرد ا  بار) نماينده ٦٤ از رأي ٦١( مجلس تمايل رأي با م
 .رسيد ايران وزيرينخست به ديگر

صدق ،١٣٣١ سال مردادماه ٥ در  معرفي ملي شوراي مجلس به شرح اين به را خود كابينه وزيران م
  .داد تغيير »ملي دفاع« رتوزا به را جنگ وزارت نام و كرد
ست و كرد ؛ تأييد را كابينه مجلس بعد روز ضر نماينده ٦٩ از توان سب با حا سب مثبت رأي ٦٨ ك  ك

ماد لب را مجلس اعت يد ج ما ــت دوم دوره در. ن ــدق وزيرينخس هت افراد اين مص نت ج عاو  در م
  : شدند  خوانده فرا مختلف هايوزارتخانه

ست زارتو معاونت سمت به داريوش مهندس سمعيليملك عزيزاهللا -معرفي تلگراف و پ  سمت به ا
ــتري وزارت معاونت ــين - دادگس ــمت به آباديعلي محمدحس ــت پارلماني معاونت س  - وزيرنخس
 مهنا سرتيپ - خارجه امور وزارت معاونت سمت به مفتاح - فرهنگ وزارت معاونت سمت به نصيري

شهاني - ملي دفاع وزارت معاونت سمت به شور وزارت معاونت سمت به شه  به زاهدي مهندس - ك
 به اسمعيليملك عزيزاهللا - دارايي وزارت معاونت سمت به قريب - كشاورزي وزارت معاونت سمت
 - دادگستري وزارت معاونت سمت به مصطفوي علي - وزيرنخست پارلماني و سياسي معاونت سمت

 از برخي و او مرور به اينحال با. شد سپرده كاشاني ابوالقاسم به مجلس رياست زمان اين از همچنين
 مؤسسين از كه مكي حسين و بقايي دكتر، زادهحائري ابوالحسن جمله از مصدق ياران ترينقديمي

 و گرفته فاصــله او از، بودند پانزدهم مجلس در نفت شــدن ملي هواداران نخســتين از و ملي جبهه
ــتقيم مقابله به حتي  انتخابات برگزاري در تالش دليل به كه زاهدي ينهمچن. پرداختند دولت با مس
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 وزارت به مصــدق، رســيدن وزيرينخســت به از پس، تهران در شــانزدهم مجلس انتخابات در آزاد
 شاه هوادار اپوزيسيون رهبر عنوان به را خود سنا مجلس در و شده گذاشته كنار، بود رسيده كشور

 .نمود  اعالم مصدق مخالف و

 اعتماد رأي ملي شوراي مجلس از بار ٤ جمعاً مرداد ٢٨ كودتاي تا ١٧ مجلس ليتفعا دوره در مصدق
  .نمود كسب

  

 زنان حقوق مورد در - ١-١٣-٢

 از خود حقوق دكتراي رســاله در چه و بود معتقد جامعه پيشــرفت در زنان رفيع جايگاه به مصــدق
شگاه شاتل دان صاحبه در چه، نو  در زن جايگاه بر كرد ملي شوراي مجلس در كه هايي نطق و ها م

ــاحبه در ،١٢٨٨ امرداد ٣١ با برابر ١٩٠٩ اوت ٢٢ تاريخ در او. ورزيد تاكيد جامعه  يار، وييه رنه با مص
  :ميگويد  La Nouvelle Egypte مجله سردبير

  .است خانه ملكه ي زن. نيستند بوالهوس و توخالى عروسكهاى ما زنان 
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 ١٣٣١ اسفند ٩ توطئه -٣-١٤

  
 اطالع به ديداري طي دربار روزي عال ١٣٣١ بهمن در

صدق ساندمي م ضا كه ر  انجام براي پهلوي محمدر
ــمت به را ايران معالجه ــور يك س  ترك خارجي كش

ضوع اين و كندمي ستمحرمانه مو  ٩ روز صبح در. ا
سفند صدق كه شودمي قرار ا  براي وزرا همراه به م

 به كه مصدق. بروند دربار به تشريفات به مربوط امور
ست  در، بود رفته دربار خداحافظي براي شاه درخوا

شت  او ضد شاه هواداران طرف از تظاهراتي با بازگ
  .بود او رساندن قتل به براي شاه توسط شده هدايت ايتوطئه كه شودمي مواجه گرفت شكل

  

  اوباش جلو درب مصدق -٣-١٥
 است كشور از خارج مسافرت عازم كه دهدمي اطالع مصدق به بظاهر شاه كه بود قرار اين از ماجرا 
 كه اســت الزم دارند و اطالع موضــوع اين از ايشــان تنها و

ست خداحافظي براي ضور به وزراء و وزيرنخ  تا آمده شاه ح
 ســفير شــاه با مصــدق مذاكرات هنگام در. نمايند صــحبت

كا ــن آمري ندرس ندين ه ــدق از بار چ غام طريق از( مص  پي
 برگردد نزلشم به و شده خارج كاخ از كه خواهدمي) تلفني

جام را مذاكراتي او با تا هد ان هدنمي رخ امر اين كه د . د
ــاه طرفداران ــيد هدايت به ش ــعبان بهبهاني، محمد س  ش

سران از تعدادي و) مخبي شعبان( جعفري  ارتش اخراجي اف
ــور كاخ جلوي در اوباش و اراذل و ــدق اينكه از پس و كرده  پيدا حض ــلي در جاي به مص  در از اص

 خود خانه از مصدق كه. كنندمي حمله وي خانه به رضا حميد شاپور هدايت به شودمي جخار ديگري
 مقابله براي الزم هاياقدام و رفته ارتش ستاد به جا آن از و مصدق غالمحسين دكتر پسرش منزل به
صدق ارتباط قطع باعث شاه عمل اين. دهدمي انجام را شورش اين با  كه ايگونه به شد دربار با م

  .نديدند را يكديگر مصدق و شاه ديگر
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  طوس افشار سرتيپ -٣-١٦
 

سار شار تيم  درجه اخذ از پس طوس اف
ــرتيپي ــال در س ــت به ١٣٣١ س  رياس
ــهرباني ــيد تهران ش  همان در وي. رس

سران از جمعي اتفاق به، سال  طرفدار اف
ضت سران نام به گروهي، ملي نه  ملي اف

ــكيل را  نقش وي، زمان اين در. داد تش
يادي يري در ز گ لو كت از ج  هايحر

ضت مخالفان  نفت صنعت شدن ملي نه
 .نمود  ايفا

شت در شارطوس سرتيپ ١٣٣٢ ماه ارديبه صدق هواداران از و شهرباني رئيس، اف  و شده ربوده، م
 :بود زير قرار به هم پرونده اين متهمان اسامي. گرديد كشف روز چند از پس جسدش

سين سته سرتيپ، خطيبي ح ش صغ علي بازن سته سرتيپ، مزيني را ش  سرتيپ، منزه اكبر علي بازن
قرائي  بلوچ فريدون بازنشسته سرگرد، زاهدي  نصراهللا بازنشسته سرتيپ، بايندر نصراهللا بازنشسته

سته سرهنگ،  ش شم محمد علي بازن شار هادي، زادهها سملو اف  امير عبداهللا، قرائي بلوچ احمد، قا
سعلي شهر نخلي ،امير عالئي ،عبا ستمي ، صر بلوچ يارر صير قرائي ،نا  بقائي محمدي ،مظفر زماني ،ن

 )متواري( گزلو قره عليرضا مهندس، )نشده دستگير( كرماني

ساني كه سته هايسرتيپ و خطيبي و بقائي چون ك ش صلي عوامل بازن  نظرات مجري و سايرين و ا
صلي متهمان ساير، بقائي مظفر جز به نهايت در. اندبوده هاآن شتبازد پرونده ا  ٢٥ از پس و شدند ا

شت هم بقايي دكتر مرداد صله به اما شد بازدا سيار فا  نهم ،١٣٣١تير ٣٠(داد  رخ مرداد ٢٨ كمي ب
سفند سار ماجرا اين پي در ).١٣٣٢مرداد ٢٨ و ١٣٣١ ا شت ١٤ در زاهدي تيم  مجلس به ماه ارديبه

 باقي كاشــاني ابوالقاســم حمايت و موافقت با آنجا در تيرماه ٢٩ تا و شــده متحصــن آنجا در و رفته
 نمايدمي ترك را مجلس ايشان درخواست و مجلس رياست تغيير به توجه با تيرماه ٢٩ در و ماندمي

 .شودمي مخفي و

 

 استيضاح -٣-١٧

 به اقدام دولت) طوس افشار تيمسار قتل پرونده متهمين( زاهدي و بقايي از كاشاني حمايت وجود با
ــونيت عدم اليحه ارائه ــن مجلس در كه زاهدي جلب و مجلس در يبقاي دكتر مص  بود كرده تحص

 قرار هم روبروي در دو اين و گردد تر علني كاشاني و مصدق بين شكاف تا شد باعث همين. دهدمي
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ــه هيئت انتخابات در. بگيرند  عبداهللا دكتر، مجلس در دولت هواداران ١٣٣٢ تيرماه در مجلس رئيس
  .برگزيدند رياست به كاشاني رأي ٣٠ برابر در رأي ٤١ با را مصدق نزديكان از معظمي

 
  کاشانی و مصدق 

ــان، حزب از زهري علي تير ١٥ روز در ــكنجه اتهام به را دولت زحمتكش  قتل پرونده متهمان ش
شارطوس سرتيپ ضاح، اف ستي شور وزير تير، ١٨ روز در. كرد ا ضر مجلس در، ك  اعالم با و شده حا

ست اينكه سالت وزيرنخ ست مأمور را خود دارد، ك ست وزيرنخ سه اين در. دان  مخالف نمايندگان جل
 حائري همچنين. استنشده حاضر مجلس جلسات در است سال دو وزيرنخست كه كردند اعتراض

) رضاخان حتي(، وزيرنخست، نداشته سابقه، بوده مجلس در كه ايدوره شش در كه كرد تأكيد زاده
ضاح وقت تعيين هنگام ستي ستد مجلس به نماينده بيايد خود آنكه جاي به، ا  ٢٣ روز پايان در. بفر
ضاح براي ١٣٣٢ تيرماه ستي صله. گرديد معين ا سين آن از پس بالفا سخت مخالف( مكي ح  سر
. شد برگزيده اسكناس اندوخته بر نظارت هيئت عضويت به، حاضر نماينده ٧٢ از رأي ٤١ با) مصدق

 بود . هفدهم مجلس تصميم واپسين اين

 

  يپرسهمه -٣-١٨
 

صدق طرفدار نمايندگان  ابقاي از حمايت در م
ــتعفا مجلس انحالل و دولت  همين. دادند اس
ــد باعث ــات ديگر تا ش  حد به مجلس جلس
 ديگر طرف از. نشود تشكيل و نرسيده نصاب

 و مجلس انحالل موضوع با رفراندومي مصدق
قاي ب لت ا ين. كرد برگزار دو تين ا ــ  نخس

 .است ايران سياسي تاريخ پرسيهمه

 ابقاي و مجلس انحالل براي مصــدق تصــميم
 حالي در پرسيهمه به مراجعه طريق از دولت

 هواداران و مشاوران ترينبرجسته از جمعي مخالفت باعث، بود مانده آن عمر از سال يك از كمتر كه
 خليل، رضوي احمد، صديقي غالمحسين، سنجابي كريم، شايگان علي، معظمي دكتر جمله از مصدق
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 سر بر او اما كنند منصرف خود تصميم از را مصدق كه كردند تالش هاآن. شد نريمان محمود و ملكي
 .ماند باقي خود رأي

 ٢٣ روز صبح كه ملي نهضت فراكسيون جلسه در مصدق به اعتراض در) مجلس رئيس نايب( رضوي
 :گفت، شد تشكيل وزيرنخست منزل در ١٣٣٢ تيرماه

صدق دكتر آقاي ستيد هرچه حال به تا شما م  بر شما …نزديم حرفي ما و كرديد تحميل ما به خوا
سي قانون خالف سا ست سال٢ قانون خالف بر و گرفتيد اختيار مجلس از ا  غيرقانوني حكومت كه ا

ظامي يدفرموده اعالم ن خاب در قانون برخالف و ا لت مجلس رئيس انت خا يد د مام با و نمود  اين ت
  كنيمنمي سكوت رفراندوم مورد رد ديگر ولي نگفتيم چيزي ما جريانات
سه در نيز ملي شوراي مجلس رئيس معظمي عبداهللا  مخالفت ضمن، شد برگزار مجلس در كه ايجل

 :گفت  مصدق به مجلس انحالل رفراندوم با

ــابقه رفراندوم، قوانين در ــتند مخالف آن با نمايندگان اتفاق به قريب اكثريت و ندارد س  بهتر و هس
 گردد . برطرف كدورت اين و شود حل ميانجيگري با مطلب اين كه است

سم همچنين شاني ابوالقا  آمده اعالميه اين در. كرد تحريم را رفراندوم ١٠/٥/٣٢ در اياعالميه در كا
  : بود 

سد از قبلي اعالميه ضمن، عزيزم برادران و هموطنان « ضار و مفا  همه و متذكر شرحي رفراندوم م
ــر ــتحض ــررهايي آنچه به عمل كه دارند توجه و گرديده مس ــروطيت و ملت و ديانت براي ض  و مش

 ندهيد قرار ملت و مملكت استقالل و ديانت انقراض دوره را خود دوران حال اين با، دربردارد مملكت
ــارت و رغيت طوق و ــركت. نگذاريد خود گردن به را بندگي و اس  با كه براندازخانه رفراندوم در ش

شه ضرت مبغوض، شده ريزيطرح اجانب نق صر ولي ح ست حرام و فرجه تعالي اهللا عجل ع  و البته. ا
سلمان هيچ البته ست ممكن گرچه، كرد نخواهد شركت خواهيوطن م ضي ا شخاص بع  و غافل ا

ضار و حقايق از اطالعبي صد انجام براي فروش وطن خائنين و آن م  رفراندوم در ديگران شوم مقا
 خالف بر رفراندوم به عمل حالأيعلي. پركند قالبي آراي زا را صندوق دولت كه اين يا كنند شركت

  .»ندارد قانوني اثر گونههيچ و بوده ملت و مملكت مصلحت و اساسي قانون
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  مصدق ٣٢ رفراندوم -٣-١٩
 

يد ــ  از اينامه در نيز بهبهاني محمد س
صدق ست م صميم در تا خوا  براي خود ت
 نظر تجديد دولت ابقاي و مجلس انحالل

ند قايي مظفر دكتر نينهمچ. ك  طي ب
صدق به تلگرافي شان خاطر م  در كرد ن
 انحالل رفراندوم انجام از وي كه صورتي
ضر، كند نظر صرف مجلس ست حا  به ا
فاق مت از زهري علي ات ــ ندگي س ماي  ن

ــتعفا مجلس  دكتر زمان اين در. كند اس
 را مجلس نمايندگان از نفر ٣٠ هاانگليسي كه گويدمي آمريكا سفير، هندرسون با مالقات در مصدق

ــتر تالش كمي با و خريدند  اين بايد ما. بيندازند را دولت و بخرند هم را ديگر نفر ١٠ توانندمي بيش
 . ببنديم را مجلس

ــا هم رفراندوم جريان در و بود موافق دولت ابقاي و مجلس انحالل با توده حزب ميان اين در  و اعض
ــور حزب اين هواخواهان ــتند حض ــته دولت از اين بر هعالو و داش  انحالل بر عالوه كه بودند خواس

 .كند  اقدام اساسي قانون تغيير و مؤسسان مجلس تشكيل براي مجلس

سيهمه اين ستان و تهران در گيريراي نبودن زمانهم خاطر به پر  هايصندوق بودن جدا و هاشهر
فان خال قان و م قاد مورد مواف ياري انت ــ فت قرار بس قان يبرا تهران در. گر ندوق مواف ــ  در هاييص

ستان هايميدان در صندوقهايي مخالفان براي و آهنراه و سپه هايميدان  داده قرار محمديه و بهار
 .بود  شده

  : دهد مي گزارش چنين تهران از فرانسه لوموند روزنامه
 ناي به، اسـتشـده برقرار ملي جبههي و توده حزب بين ضـمني توافق يك كه رسـدمي نظر به …«

ستگاه در توده حزب طرفداران و سپه ميدان در ملي جبههي طرفداران كه شكل  آراء) آهنراه( اي
سته هاسفارتخانه تمام. بريزند صندوق به را خود  نقطهي ٤ از نظامي نيروي هزار سه حدود و اندب
ستراتژيك نقاط و رأي اخذ محل سته هايگروه … كنندمي محافظت تهران ا  خيلي توده حزب به واب

ستند تر عظيم  جبههي پالكاردهاي و شعارها. شودمي بالغ متر صد چند به آنان هايصف طول و ه
صدّق دكتر از حمايت اعالم از حاكي ملي ست و م ست مجلس انحالل درخوا  شعارهاي حاليكه در، ا

ساً – توده حزب سا ست مجلس عليه – ا ست و ا شكيل درخوا سان مجلس ت ّس  رژيم تغيير براي مؤ
ست فعلي ست مخفي رأي، اخذ نحوه. ا ساني براي جداگانه محل يك فقط نه زيرا ني  خواهندمي كه ك
 ايورقه بايد رفراندوم اين در كنندگان شركت از يك هر بلكه شده گرفته نظر در بدهند منفي رأي



  رانيا  شورش كاخ نشينان

 

 
108 

سم كه كنند پُر را سند آن روي را خود آدرس و ا  در مجلس طرفداران رأي اخذ براي كه محلّي. بنوي
ست مجلس مقابل شده، گرفته نظر شم به جمله اين بزرگ پالكاردِ يك روي و ا ساني: خورَدمي چ  ك
 براي نفر سه فقط، محلّي وقت به ٩ ساعت تا. هستند مجلس انحالل طرفدار، دهندمي رأي جااين كه

ضور صندوق اين در »نه  « رأي اعالم  از و شد گرفته عكس زيادي تعداد نفر، سه اين از و يافتند ح
شب. گرفتند قرار آزار و اهانت مورد و شد برداريفيلم هاآن شاني منزل در حوادثي دي . داد رُخ كا
 مصـدّق طرفداران. كنند تحريم را رفراندوم اين تا كرده توصـيه »حقيقي  مسـلمانان « تمام به وي

ــاني منزل طرف به زا آتش بنزينِ هايبُطري ــان منزل رافاط در نزاعي و كردندمي پرتاپ كاش  ايش
شته نفر يك كه درگرفت سلّح هايگروه صبح امروز و شدند مجروح نفر صد به نزديك و ك  منزل، م
شاني صره را كا شان منزل به ورود و كرده محا ستگان و نزديكان براي حتّي – اي  ممنوع را – وي ب

شاني، بودند كرده  كه رأيي هر كه نمود ماعال و كرد تحريم را مجلس انحالل براي رفراندوم مجدّداً كا
صدّق  الملليبين قرارداد هر بطالن موجب بگيرد، هاتانك و هاسرنيزه حمايت زير رفراندوم اين در م

 ». نمايد منعقد آينده در كه است

  :داد  خبر خود بعدي گزارش در لوموند گزارشگر
صدّق دكتر طرفداران …«   به نفر صدهزار از بيش ،تهران راديو خبر طبق بر. شدند برنده تهران در م

ــدّق دكتر از طرفداري  مربوط نتايج اين و دادند مخالف رأي نفر ٦٧ فقط و مجلس انحالل به رأي مص
 ». دارد جمعيت نفر ميليون يك حدود كه است تهران به

سيهمه اين در  و كرده شركت) ايران  ميليوني ١٨ حدود جمعيت از( ايراني ميليون دو حدود در پر
٩٩ ــ از ٪٩ ــمار و دادند ؛ مثبت رأي »دولت  ابقاي و مجلس انحالل « به كنندگان ركتش  آراي ش

 مرداد ٢١ در. بود نفر ٧١٠ فقط هاشهرستان كل در و نفر ١١٥ تهران در اعالمي آمار با مطابق مخالفان
 خواست شاه از و كرده اعالم را» ١٧  مجلس انحالل و دولت ابقاي « يعني نتيجه رسماً، مصدق ١٣٣٢
 .نكرد  تأييد را رفراندوم اين او ولي كند ؛ امضا را جديد انتخابات برگزاري فرمان

صدق دكتر ياران اين از پيش سين همچون م شدار او به ملكي خليل و صديقي غالمح  بودند داده ه
صدق ولي كند ؛مي بركنار را شما شاه، مجلس نبود در كه  را جرأتش شاه كه بود داده پاسخ چنين م

 . كنيمنمي تمكين ما، كند چنين هم اگر. ندارد

صدق محمد  سابقه و اساسي قانون و عرف با مطابق كه كندمي عنوان خاطراتش كتاب و دادگاه در م
 فرمان صــدور به نســبت مجلس تمايل رأي زمان در تواندمي تنها و ندارد را عزل اجازه پادشــاه آن

شريفاتي امري هم آن كه نمايد اقدام ست ت صدق. ا ست براي شاه رمانف م  داراي زماني را وزيرنخ
سميت ستمي ر ست براي فرد يك به تمايل رأي ملي شوراي مجلس كه دان  فرمان و بدهد وزيرينخ

ستمي متمم را شاه ست مورد در هم اين از قبل] ١٣٦.[موجد نه و دان شراف وزيرينخ  به صدراال
 اعالم منتفي موضوع بود كرده صادر جلسم رأي از قبل و مستقيم صورت به شاه را حكم اينكه دليل

 ]١٣٦.[شد
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 :گويدمي چنين السلطنه صمصام عزل مورد در شاه احمد حركت مورد در خاطراتش كتاب در او

 كرد نصب را الدوله وثوق او جاي به و نمود عزل را السلطنه صمصام شاه، احمد سلطان مرحوم وقتي
 مملكت در دانستمي هركسي كه بود شده صحبت طهران سياسي مجامع در آنقدر امر اين به راجه

 صمصام نداشت حق شاه و است مشروطيت الفباي جزو مجلسين مقابل در وزراء مسووليت مشروطه
 تا كه بود اساسي بقانون مطلعين عقيده اظهار و مذاكرات همان بااستناد هم مرحوم ان و كند عزل را

 دانست .مي قانوني وزيرنخست را خود تقنينيه چهارم مجلس

صدق ستعفاي صورت در فترت، دوران و مجلس نبود در م ست ا شاه وزيرنخ سوول را پاد  تعيين م
ست ست،مي وزيرنخ  به اعتراض در ،١٣٢٨ سال ماه دي ٢٢ در يارانش از چند تني و او چنانچه دان
ّصن دربار در انتخابات در) ساعد( دولت هايدخالت صدق شدند، متح  هژير به خطاب اينامه در م

ستند شاه از دربار، وزير صالح كه آورد كار روي دولتي تا خوا  نامه:.  كند حفظ را ملت و سلطنت م
 )١٣٢٨/٧/٢٦:( هژير به مصدق دكتر

ضرت اعلي البته … شاهي، همايون ح شأ شاهن صالحات عموم من شندمي ا صن از عمده غرض و با  تح
ــت تعيين كه فترت دورهي كه بود، اين ــت، مجلس تمايل هب محتاج وزيرنخس  كار روي دولتي نيس

صالح حفظ را خود نظر وجههي كه بياورند صر در و دهد قرار ملت و سلطنت م شاهي چنين ع  پاد
سي صاحب مملكت صالحات با كه شود مجل سي ا سا شد قادر ا  و بكاهد مردم بيچارگي و فقر از با

 .... كند رفاهيت و آسايش قرين را كشور

 :كه است اين خصوص اين در نظرش ميالني عباس

ــال ديگر بيان به ــديقي جمله از وي همرزمان آنكه از پيش چندس ــنجابي، و ص  انحالل دربارهي س
 .بود كرده اذعان حقي چنين به خود مصدق، برانند سخن فترت یدوره در شاه حقوق و مجلس

ستمي متمم را شاه فرمان او چه اگر سدمي خاطراتش كتاب در اما موجد نه و دان  روز چنانچه« نوي
  »بودم متمرد كردمنمي اطاعت اگر نمودندمي ابالغ روشن
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  نشيني خانه و زندان و محاكمه -٣-٢٠
 

صدق محمد  ٢٨ كودتاي از پس را م
 با و محاكمه نظامي دادگاه در مرداد
ــلي اتهامات از او تبرئه به توجه  اص
ساس زدن برهم براي تالش« چون  ا

نت ــلط تا« و »س يه كود  قانون عل
سي سا  مجرد حبس سال سه به »ا

ستدالل. شد محكوم) انفرادي(  او ا
 كه بود اين دادگاه صالحيت نفي در

يوان لي د مه حق عا ك حا  م
، نظامي دادگاه و دارد را وزيرنخست

لح نان او و نيســـت صـــا  همچ
ست شور قانوني وزيرنخ ست ك . ا

ستدالل ستان ا  كه بود اين نيز داد
 عزل فرمان دريافت پي در مصــدق
 ٢٨ روز تا مرداد ٢٥ روز از پادشــاه

 اين و استنبوده وزيرنخست مرداد
 بركناري از پس او اتهامات به دادگاه

 فرمان از تمرد يعني وزيرينخست از
  .كند مي رسيدگي پادشاه

  
 بودند آورده مسلح دستهي يك با و شب نيمه در را پادشاه فرمان چون كه بود آن نيز مصدق پاسخ 

مان ــت متمرد او نظر اين از و داده آن بودن جعلي بر گ يه در هم او. نيس فاع  در هم و دادگاه در د
 را وزيران نصب و عزل حق پادشاه مشروطه، اساسي قانون روح بنابر اگرچه كه نويسدمي خاطراتش

 به توجه با اينكه ضمن. پذيرفتمي را آن، آوردندمي را فرمان اداري ساعات و روز در اگر ولي ندارد
ضا و مهر سفيد ذ، صورت به فرمان كه داد احتمال، خط دست نوشتار نوع  به. است جعلي و شده ام

 خروج با كه شود جويا را ماجرا اصل، شاه از بعد روز صبح تا كرد دستگير را نامه آورنده دليل همين
شور از شاه صت، ك ضور با و علني صورت به كه دادگاه. نيافت را كار اين فر سانه ح  و ايراني هاير

 . رسيد چاپ به هاروزنامه در آن مشروح و شده برگزار يگانهب

 

  مصدق در دادگاه  
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  ١٣٤٤ سال در احمدآباد در مصدق -٣-٢١
 
 كه اســت بار اولين اين ايران مشــروطيت تاريخ طول در «

 كشندمي بند و حبس به را مملكت قانوني وزيرنخست يك
 نسبت زيادي گناهان من به …نشانندمي اتهام كرسي روي و

ــتر گناه يك كه دانممي خودم من ولي اندداده  و ندارم بيش
ست اين آن سليم كه ا شده خارجيان تمايالت ت ست و ن  د

 مملكت اين مردم …امكرده كوتاه ملي ثروت منابع از را آنان
ضع كه دانندمي سياري در من و ضع با جهات ب شال و  مار

سوي پتن ست شباهتبي فران  به و سالخورده هم من و ني
 به عمر اواخر در او مثل هم من. امدهكر خدمتي خود وطن
سي روي سته اتهام كر ش  شوم محكوم او مثل شايد و امن
ــكار تفاوت يك او و من بين دانندنمي همه ولي ــت آش . اس
شمن با همكاري جرم به پتن سه ملت د ست به فران  ملت د

 ».!انبيگانگ عمال دست به ايران مليت دشمن با مبارزه گناه به من و شد محاكمه فرانسه

 
 كه اساسي قانون عليه كودتا و سلطنت اساس عليه اقدام چون مهمي اتهامات از را او اگرچه دادگاه

شت اعدام حكم . كرد محكوم زندان سال سه به را او شاه فرمان از تمرد جهت به ولي كرد تبرئه، دا
 نظارت زير زندگي پايان تا و رفته احمدآباد در خود ملك به زندان، سال سه گذراندن از پس مصدق
 هرگز ولي خواند كودتا و غيرقانوني را خود سرنگوني كه بود كسي نخستين مصدق. بود دولت شديد

 كرد .مي ياد بدي به هاانگليسي از تنها و ندانست آمريكايي را آن) بعد سال ١٣( عمر پايان تا

 كه اســتكرده تأكيد آن،قر به خود ســوگند به اشــاره با كتابش در چه و دادگاه در چه چنين هم او
ــي هرگز ــرنگوني براي تالش ــلطنت س ــاهي يك ايجاد آرمانش و نكرده جمهوري برپايي و س  پادش

 حكومت . نه و كند سلطنت شاه ان در كه بود مشروطه

 
 شاه مخالفت با ولي كنند،  دفن بابويه ابن در تير ٣٠ شدگانكشته كنار را او بود كرده وصيت مصدق
شد چنين ستاي در احمدآباد قلعه در اشخانه هاياتاق از يكي در او و ن  سپرده خاك به احمدآباد رو

سط او پيكر. شد سل سحابي يداهللا دكتر تو شو و غ ست صدق محمد ميت نماز سپس شد داده ش  م
 .شد جلوگيري بابويه ابن قبرستان در وي دفن در ترتيب بدين. گرديد اقامه زنجاني رضا سيد توسط

 :گويدمي ٣٢ سال حوادث دربارهي خود عمر آخر ايروزه در مصدق محمد
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 سال سه به مرا نظامي دادگاه. كنند غارت هم ديگر سال ١٠٠ را ما نفت كه اندكرده بهانه را كمونيسم
ــكر زندان در كه كرد محكوم مجرد حبس  كه ١٣٣٥ مرداد ١٢ روز. كردم تحمل را آن زرهي ٢ لش
 گروهبان و سرباز ايعده و شدم تبعيد احمدآباد به شوم آزاد كهاين جاي به يافت خاتمه آن مدت
 من و هستند من مواظب نشده تمام هنوز خورشيدي ١٣٣٩ سال كه اكنون. شدند من حفاظت مأمور

 اين با و اممانده قلعه اين در بروم] قلعه[ خارج به اسـكورت بدون دهندنمي اجازه چون و محبوسـم
  .يابم  خالصي زندگي اين از و آيد سر به عمرم تا سازممي وضعيت

 
  آرامگاه مصدق

سر ١٣٤٢ سال در صدق، هم سلطنه م شت سالگي ٨٤ سن در، ضياءال صل. درگذ  و وي ازدواج حا
 بزرگداشت مراسم برگزاري پهلوي محمدرضا حكومت هايسال در. بود دختر سه و پسر دو مصدق

 مرثيه« شعر كدكني فيعيش محمدرضا. شد اعالم ممنوع وقت حكومت سوي از مصدق محمد دكتر
صدق مرگ براي را »درخت شت در سخن مجله در كه سرود م  .شد چاپ ١٢٩ص ،١٣٤٦ ارديبه

ضا تاجگذاري با زمانهم شت از پس سال در پهلوي محمدر صدق، درگذ  و ميراث تمثيلي نمايش م
ضايي بهرام كارِ ضيافت ضاع كه بي صد( »شبان« مانند تمثيلي هاييچهره در را ايران او  و) ق؟م

شي« صوير) شاه؟( »دهبا  نيز هاييواكنش باعث خود و رفت صحنه بر شهريور ٢٥ تاالر در كردمي ت
 سياسي هايگردهمايي بزرگترين از يكي ٥٧ اسفند ١٥ تاريخ در اسالمي انقالب پيروزي از پس. شد
 كه مراسم ناي در. شد برگزار احمدآباد در وي آرامگاه بر نفت ملي نهضت رهبر درگذشت سالروز در

. رفتند احمدآباد به نفر ميليون يك اطالعات روزنامه نوشته به، بود آن سخنران طالقاني محمود سيد
صيف در روز همان شماره در اطالعات سم اين تو شت مرا  خون سال دوازده از پس ايران امروز«: نو

 خود ملي هبرر مصـدق محمد دكتر از تجليل مراسـم برپايي از عجز بخاطر خاموشـي و خوردن دل
شكوهي ستعماري ضد مبارزات تاريخ مردبزرگ آن ياد كنندهخيره با شت گرامي را شرق ملل ا . دا

 صفحات بر متمادي قرون پرجاللش پرتو شكبي كه بود باشكوه چندان ابرمرد اين از تجليل مراسم
 ».داشت ايكنندهخيره پرتو ايران جديد تاريخ

 بود ممنوع مصدق آرامگاه سر بر رسمي حضور گونه هر نيز ١٣٦٥ تا ١٣٦٠ سال از نيز انقالب از پس
ــار آن از پس و ــم اين برگزاري عدم براي فش ــال از اما گرديد كمتر مراس  مجدداً بعد به ١٣٨٩ س

سمي هرگونه برگزاري صي از اعم احمدآباد در مرا صو  هيئت ١٣٩٥ سال در .شد ممنوع عمومي يا خ
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ــدود از خبر احمدآباد قلعه امناي ــدن مس ــابي ش  جهت احمدآباد قلعه امناي هيئت كه دادند حس
 .بودند  كرده اعالم قلعه نگهداري

 بدوي دادگاه هفدهم جلسه در

 :گويد مي ١٣٣٢ آذر ٧ شنبه تاريخ در اش، بدوي دادگاه هفدهم جلسهي در مصدق

سار جواب به اينكه از قبل شهد: كنم عرض بايد كنم مبادرت محترم تيم شهد اهللا، اال اله ال ان ا  ان ا
سول محمداً صدق موقع اين ( در. اهللار ست شهادتين اين شد ) بلند خود جاي از م  مذاهب تمام كه ا
سالم سنن مذهب چهار اين. مالكي و حنبلي و شافعي و حنفي يعني، بگويند بايد ا  هر همچنين و ت

 ان اشهد: است شيعه مذهب مال هم شهادت يك. بگويد بايد را شهادتين اين است مسلمان كه كس
سلمان كه كنممي اقرار دادگاه اين در من! اهللاولي عليا شري اثني شيعه و م ستم ع سلك. ه  من م

 كنم؛مي مخالفت ايقوه هر با باشد، كار در حق كه آنجايي يعني. است الشهدا سيد حضرت مسلك
ــر نه دارم، زن نه. گذرممي چيزم همه از  در را وطنم مگر ارمند چيز هيچ دارم ؛ دختر نه دارم، پس

ـــ »فَاستَقِم قُم«: استفرموده اكرم رسول افتاد ) گريه به مصدق موقع اين ( در. دارم چشمم جلو  ـ
ست ستنفرموده البته. كن مقاومت و باي ضوعي ديدي وقتي. كن مقاومت مطالعه بدون «: ا  بحق مو

ست ست ا  تا و كنم ؛مي كرده عمر يك در كه را خودم موالي از پيروي من حاال» . كن مقاومت و باي
 …هستم خود صحيح عقيده دنبال دارم، نفس

 

 او دولت سقوط از پس مصدق ياران -٣-٢٢

شب محمد، كودتا پيروزي از پس سين و آبادي كريم ابراهيم اتفاق به نخ سينيشاه ح  ٢٩ روز در ح
ضا سيد منزل به مردادماه ستين و رفته زنجاني ر شر را اعالميه نخ ، بازرگان يمهد بعدها. دادند ن

ضاي ساير و بختيار شاپور ضو ملي احزاب اع ضت، ايران ملي جبهه در ع شكيل را ملي مقاومت نه  ت
 داريوش و ســحابي يداهللا و طالقاني محمود ســيد همچون مصــدق طرفداران از ديگر برخي و دادند

ستند آن به فروهر صاحبه در بختيار شاپور. پيو شگاه ايران شفاهي تاريخ پروژه با م  در هاروارد دان
 :گفت ملي مقاومت نهضت دربارهي سؤالي به پاسخ

 …بوديم اول نفر سه كرده، فوت كه زنجاني اهللاآيت مرحوم و بازرگان مهندس با كه كنممي گمان بنده
ــما منزل به آيممي من كه كرد تلفن من به بازرگان آقاي  منزل رفتيم …فرهنگ خيابان رويممي و ش
شان دفعه يك من گفتم. زنجاني اهللاآيت صدق دكتر اتاق در را اي شه گفت. ديدم م ضت پايه. خود  نه

 .شد ريخته جا آن در ملي مقاومت
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  ايران شفاهي تاريخ با مصاحبه بختيار، شاپور -٣-٢٣
 

قاد يد قرارداد انع ــيوم جد ــرس باً، كنس  تقري
مامي يت ت عال مد هايف ــدق، مح يل مص  ازقب
ــدن ملي، منفي موازنه فت ش  بين از را … و ن

ياري اعتراض از پس. ردب ــ فداران از بس  طر
 از نفر دوازده اخراج رژيم واكنش، مصـــدق

ــتادان ــگاه اس ، بازرگانر مهدي ازجمله دانش
 دهه اواخر در. بود قريب محمد، سحابي يداهللا

 حزب، ايران ملت حزب، ايران حزب ملي احزاب همراهي به صالح اللهيار توسط دوم ملي جبهه، سي
، بختيار شاپور، صديقي غالمحسين و ملي مقاومت نهضت اعضاي همراهي و ينيمنفرد و ايران مردم

شكيل ديگران و طالقاني محمود سيد كاظمي باقر، سنجابي كريم، بازرگان مهدي  عملكرد اما. شد ت
صدق كه بود ايگونه به به آن شي هيچ خودش كه( م شكيل در نق شت دوم ملي جبهه ت ستور) ندا  د

صاحبه در بختيار شاپور. كرد صادر را آن انحالل شگاه ايران شفاهي تاريخ پروژه با م  هاروارد دان
 :گفت دوم ملي جبهه انحالل دربارهي

صدق دكتر من نظر به ست حزب يك رهبر وقت هيچ م شود نخوا ستنمي و نبود، ب شود توان  وقتي. ب
شخاص با ارتباطاتش، بود منزوي و بود احمدآباد در كه  تبريكي عيد وقعم گاهي من. نبود مطمئني ا
 خانه اخير غارت همين در هم اشنامه آخرين، كردمي محبت اظهار هم ايشان و نوشتممي ايشان به
صدق دكتر خيلي، خودش نوه جملهمن آمدندمي و رفتندمي او پيش كه نفراتي ولي …رفت  بين از  م
صدق. كردند تحريك كنگره از بعد ملي جبهه عليه را شت آمادگي وفت هيچ كه م  ساز حزب كه ندا

شد شكل صورت به نيروي يا با ست مت ستگاه آن از من دل البته ( مقداري يك من نظر به، كند در  د
 هستم . ملي جبهه رهبر خودم، هستم زنده تا كه كرد مبالغه مقداري يك، )بود  خون

ــاي از برخي ــيبي مهندس و برومند اديب مانند ملي جبهه اعض ــتباهات از را اينكار حس  رگبز اش
صدق شت در. دانندمي دوم ملي جبهه قبال در م  محمود سيد اتفاق به بازرگان مهدي ،١٣٤٠ ارديبه
ضت فعاالن از چند تني و طالقاني ضاي و ملي مقاومت نه سبت دوم ملي جبهه اع شكيل به ن  حزب ت
ضت ضع به توجه با كه كردند ؛ اقدام ايران آزادي نه سط شده انجام هايگيريمو  ضاياع از برخي تو

ضت صوص در ملي جبهه كنگره در آزادي نه ضويت ملي جبهه رهبران به زدن تهمت خ ضت ع  نه
 منتفي آزادي نهضــت از افراد اين خروج تازمان صــديقي دكتر درخواســت به ملي جبهه در آزادي
  شد. اعالم
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  نصيري اهللانعمت -٣-٢٤
  

شبد صيري اهللانعمت ارت  سمنان، ١٢٨٩ مرداد( ن
 سازمان رئيس ومينس) تهران ١٣٥٧ بهمن ٢٦

يت عات و امن ــور اطال ــاواك( كش مان در) س  ز
 .بود پهلوي شاه محمدرضا پادشاهي

شبد صيري، اهللانعمت ارت صيلفارغ ن  ممتاز التح
ــكده ــري دانش ــيري محمد پدرش. بود افس  نص

يد( لك عم ما  نام خانم تاج زرين مادرش و) الم
 عهده بر را سلطنتي گارد فرماندهي و شاهنشاهي گارد لشكر از يك هنگ فرماندهي نصيري. داشت
 .داشت

 مبني پهلوي شاه محمدرضا فرمان ابالغ و مصدق محمد خانه محاصره مرداد، ٢٨ كودتاي خالل در او
 .داشت برعهده را وزيرينخست از مصدق محمد عزل بر

شن با زمانهم ،١٣٥٠ مهر ١٣ تاريخ به شاهي، ساله ٢٥٠٠ هايج شبدي درجهي به شاهن  ارتقاء ارت
يدا ــهريور در و كرد پ ظامي حكومت برقراري از پس ،١٣٥٧ ش ، دولت كابينهي تغيير و تهران در ن

 ازانقالب پس وي. شد روانه اوين زندان به و احضار تهران به بود پاكستان در ايران سفير كه هنگامي
ــت به انقالب دادگاه جريان در، بازرگان مهدي موقت دولت مخالفت رغمعلي ،١٣٥٧  اهللاتآي رياس

سد و خدا با محاربه جرم به، خلخالي ستقيم شركت و االرض في مف شتار در م شت بر، مردم ك  بامپ
  .گرديد  اعدام تهران در الدوله عين خيابان در واقع رفاه مدرسه
 ساواك بر رياست

صيري ست سال ١٣ از بيش ن  عهده بر) پهلوي حكومت هايماه آخرين تا( را ساواك سازمان ريا
 امنيتي آوررعب فضاي ايجاد جمله از وي عملكرد. بود ارتباط در شاه شخص با مستقيماً وي. داشت

شور در ستگيري، ك سي هايگروه هزاران شديد شكنجه و د سر در سيا  آهنين برخورد و ايران سرا
 .اند دانسته ٥٧ انقالب داليل از يكي را ساواك

 اقدامات كردنهماهنگ براي »كاريخراب ضــد مشــترك كميته«، ســاواك بر وي مديريت دوران در
سي خيابان در واقع، ويژه زندان محل در وقت ژاندارمري و شهرباني ارتش،، ساواك امنيتي ، فردو
ــاهچراغي كوچه ــتفاده مورد و يافته نام تغيير توحيد زندان به انقالب از بعد كه ش  و گرفت قرار اس
شكيل، گرديد تعطيل ٨١ سال در نهايتاً ست زمان در و بعدها زندان اين. شد ت  سيد جمهوري ريا
 قرار تهران مردم بازديد مورد كه گرفت برخود " عبرت موزه" نام و شد تبديل موزه به خاتمي محمد

 .گيرد مي
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 ساواك بر نصيري رياست زمان در كشور اجتماعي و سياسي اوضاع -١-٢٤-١

ست دوره در چريكي هايگروه با برخورد شبد ريا صيري ارت سيد اوج به ن  مخالفان با بايد اواكس. ر
سلحانه، جنگ فاز در. جنگيدمي مذهبي غير  مجاهدين هايچريك از نفر چهار ٥١ سال اوايل در م

ست ميهن علي، خلق صر، دو  مهدي اعدام اما. شدند اعدام باكري علي و بازرگاني محمد، صادق نا
ضايي سيار صداي و سر سال همان در ر  حادثه دامگه در تابك در ثابتي پرويز. كرد برپا زيادي ب

. بود شده ايجاد رواني جنگ چريكي هايگروه و ساواك ميان نصيري اهللانعمت دوره در«: نويسد مي
 »كرديد؟  دستگير را او خبر، چه اشرف حميد از گفتمي ديد،مي مرا وقت هر شاه

صيري ١٣٥٤ سال در سيسي زندانيان مهترين از تن ٩ ساواك و داد شدت خود اقدامات به ن  در را ا
ست گلوله به اوين هايتپه سن، جزني بيژن. ب شعوف، ضياظريفي ح شار جليلي احمد، كالنتري م ، اف

مدي عزيز ــر مد، س پان مح ــوركي عزيز و زاده چو يك از س  كاظم همراه به خلق فدايي هايچر
 اين در خلق مجاهدين سازمان اول نسل مسلمان هايچريك از خوشدل جوان مصطفي و ذواالنواري

  .شدند  كشته مانز
  
  

 اعدام حكم و انقالب -١-٢٤-٢

 
 دستگيري زمان در نصيري

 
 در ايران سفير زمان آن در كه نصيري و داد را ساواك انحالل دستور شاه ،١٣٥٧ انقالب گيرياوج با

ــتان ــد فراخوانده ايران به بود پاكس  براي انقالبي دادگاهي انقالب، پيروزي با. افتاد زندان به و ش
 .شد  كيلتش وي محاكمه

شيديه دژبان زندان در كه نصيري اهللانعمت  دست به ١٣٥٧ بهمن ٢٢ در سرانجام، بردمي سر به جم
ستگير انقالبيون ست به انقالب دادگاه در شتم و ضرب از پس و د  اعدام به گيوي خلخالي صادق ريا
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 تهران در رفاه مدرسه بام پشت در ١٣٥٧ بهمن ٢٦ پنجشنبه روز ٢٣:٤٥ ساعت در وي. شد محكوم
  .شد  سپرده خاك به) ٣٦: شماره  ،٢٩: رديف  ،٨٢: قطعه ( زهرا بهشت در و شد تيرباران

  
  
  

  زاهدي اهللافضل -٣-٢٥
  

ــار بد تيمس ــپه ــل س هدي اهللافض قب زا  به مل
صيرديوان  سناتور ،)ژنو ١٣٤٢ - همدان ١٢٧١( ب

 از پس ايران وزيرنخست و سنا مجلس در همدان
ــال در مرداد ٢٨ كودتاي پيروزي  و ١٣٣٢ هايس

شيدي هجري ١٣٣٣ ستبوده خور  دو براي او. ا
شناس حادثه ست تر سر ست. ا  و سركوب نخ

ــتگيري ــيخ دس ــيخ(، خزعل ش ــايخ ش  و المش
 در )كنوني  خرمشــهر يعني محمّره امير پنجمين

ــاه دوران آغاز ــاش  مرداد ٢٨ كودتاي دوم و رض
صدق محمد جاي او، آن جريان در كه ١٣٣٢  را م

  .گرفت  وزيرتنخس عنوان به
  

 نظامي سوابق -٣-٢٦

 سـتوان( سـومي نائب درجهي به، نداشـت سـال هجده از بيش كه حالي در ١٢٩٤ سـال در زاهدي
سيد) سومي شرفت ترينعجيب. شد دوم نائب بعد سال سه. ر  در يعني، بعد سال سه زاهدي پي

صلهي سيد سرتيپي درجهي به نيز ١٢٩٩ تا ١٢٩٧ هايسال فا سر در زاهدي . ر  جواني راندو سرا
شت شركت داخلي هايجنگ در خود ستان به ١٢٩٦ سال در. دا  آن حوادث در و شد مأمور كرد

 در كه ـ شاه رضا. آمد پيش خان كوچك ميرزا قيام و جنگل واقعهي بعد چندي. كرد شركت منطقه
ــمي سر به رشت شهر در و بود معروف ميرپنج خان رضا به زمان آن  راحضا گيالن رابه زاهدي بردـ

 ايعده، احوال همين مقارن. دهد شكست را قربان خالو قواي توانست مأموريت اين در زاهدي. كرد
سان فرماندهي تحت ستدار خان اهللا اح شرفت حال در تهران سمت به تنكابن از دو  كه بودند ؛ پي
 هفته يك طول در توانســت نيز زاهدي و كرد خان اهللا احســان با جنگ مأمور را زاهدي، خان رضــا

 در اساس همين بر. داشت شركت شمال هايجنگ تمام در زاهدي. دهد شكست را خان اهللاحسان
شت، سرهنگي درجهي كه ١٢٩٩ سال اواخر ضي سرتيپ دا ) بعدي پناه يزدان سپهبد( خان مرت
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شت به تهران از او براي را سرتيپي درجهي فرمان  سركوب مأمور زاهدي، وقايع اين متعاقب. برد ر
ــ سيميتقو قاآ اسماعيل ــ بود برافراشته طغيان علم آذربايجان در كه ـ  مأموريت اين در و گرديد ـ

صيب پيروزي شان دريافت به زاهدي، موفقيت اين دليل به. شد زاهدي ن ضا آجوداني و ذوالفقار ن  ر
ستان وقايع، مأموريت اين از پس. آمد نائل شاه  به) ش. هـــ( ١٣٠٠ سال در زاهدي. آمد پيش خوز

 رسيد دستور كه بود شده ايفا تازه سمت اين در. رفت شيراز به و شد منصوب فارس تيپ يفرمانده
ستان به خزعل شيخ سركوبي براي  خزعل شيخ قواي با »زيدون« منطقهي در زاهدي. برود خوز

ــد مواجه ــيان بين درگيري هفته يك مدت از پس و ش ــورش ــت ادامه دولتي قواي و ش  و زد و داش
ــيخ و دولتي قواي بين اهواز نزديكي و رمزرامه در كه خوردهايي ــيخ داد، روي خزعل ش  خزعل ش

 .خورد  شكست

 
 فرمانداري و خوزستان نيروهاي كل فرماندهي به را زاهدي، رضاشاه جنوب شورش شكست از پس

 او. آمد تهران به زاهدي ســرتيپ خزعل، شــيخ وقايع پايان از پس. كرد منصــوب منطقه آن نظامي
 لذا، بود صحرا تركمن وقايع با مقارن رشت به او ورود. كند سفر، رشت به كه يافت يتمأمور باراولين

سان سمت از محمدخان جان سرتيپ، مركزي دولت طرف از شت سمت از زاهدي و خرا  مأمور ر
 و زاهدي جنگ اين در. كنند سركوب را هاتركمن شورش و كنند حمله صحرا تركمن به كه شدند

 . سازند برقرار صحرا تركمن در را آرامش توانستند محمدخان جان

ــحرا تركمن وقايع از پس ــب خريد براي زاهدي، ص  به، مراجعت از پس و رفت اروپا به مجار هاياس
ست صوب شهرباني ريا ست ١٣١٤ سال در زاهدي. شد من سي ريا  عهدهبه را ارتش مالي امور بازر

 سرتيپ ١٣٢٠ شهريور در. شد ارتش نافسرا باشگاه ساختمان احداث مأمور ١٣١٦ سال در و گرفت
. شد منصوب اصفهان لشكر فرماندهي به ١٣٢١ سال در و كشور كل ژاندارمري فرماندهي به زاهدي
شكر در زاهدي صفهان ل سي و آمد پيش شهريور سوم وقايع كه بود ا سير را وي هاانگلي . كردند ا

شت ستواني درجهي هنگام آن در كه لين مك ژنرال  او و رفت زاهدي كار دفتر به حصب روز يك، دا
ستاد زندان به را سطين در دوم جهاني جنگ پايان تا و فر شغال در زمان آن در كه فل سي ا  هاانگلي

ــر به، بود ــي و برد س ــت خبري او از كس ــال در. نداش  زندان از نيز زاهدي، جنگ پايان با ١٣٢٤ س
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 شد منصوب افسران باشگاه رياست به انتهر به ورود از پس او. آمد تهران به و شد آزاد هاانگليسي
 .يافت ترفيع نيز سرلشكري درجهي به و

 

 مصدق و نفت شدن ملي دوران -٣-٢٧

 به زاهدي اهللافضل سرلشكر انتصاب بر مبني، نستعليق خط به پهلوي شاه محمدرضا رسمي فرمان
 .ايران  وزيرينخست مقام

 كشور كل شهرباني رياست به ،١٣٢٩ سال در آرارزم ارتش ستاد رياست زمان در زاهدي سرلشكر
صوب ضت جريان در زاهدي. شد من سي ضد روحيات جهت به، نفت شدن ملي نه  هوادار، اش انگلي
ضت  صدد در، ارتش كه شانزدهم مجلس جنجالي انتخابات در ١٣٢٨ سال در و رفتمي شماربه نه
 تهران منتخبين و مردم ايآر از شــهرباني رياســت عنوان به خود موقعيت به توجه با او، بود دخالت

سخت رقيب برابر در و كرد دفاع) ملي جبههي( ) ارتش ستاد رئيس( آرارزم سپهبد، اشقديمي سر
ست اين نتيجهي كه. گرفت قرار صدق دكتر رهبري به ملي جبههي پيروزي آراء حرا  انتخابات در م

ــكيل. بود مجلس به آنان يافتن راه و تهران ــكيل آرارزم وادارانه را آن اكثريت كه مجلس تش  تش
ست به آرارزم، دادندمي سيد وزيرينخ ست از زاهدي و ر شته كنار شهرباني ريا  ارتش از و شده گذا

 به انتصابي سناتور عنوان به را او، داشت هراس آرارزم روزافزون قدرت كه شاه ولي شد ؛ بازنشسته
 نفت شــدن ملي نهضــت ادارانهو ديگر همراه به ســنا در آن از پس زاهدي. فرســتاد ســنا مجلس

 نفت شدن ملي و آرارزم شدن كشته از پس. پرداخت آرارزم با مبارزه به، دفتريمتين احمد همچون
ست قبول و صدق محمد سوي از وزيرينخ سووليت ماه دو مدت به زاهدي، م شور وزارت م  را ك

  .داشت  برعهده
شيد طولي حال اين با  به و گرفته كناره وزارت از زاهدي و كرده زبرو نظر اختالف دو اين ميان كه نك

نا مجلس ــ ــت س بات از پس. بازگش ــت نامزد عنوان به را خود زاهدي، هفدهم مجلس انتخا  پس
 از ديگري فرد يا فاطمي دادمي ترجيح و نداشــت عنايتي او به شــاه ولي كرد مطرح وزيرينخســت

ــدق جايگزين ملي جبهه ــود مص ــدن جدا و ملي ههجب در اختالفات گرفتن باال با. ش  دكتر ياران ش
صدق شين تنها عنوان به زاهدي عمالً، او از م صدق احتمالي جان . بود مطرح اش سرنگوني از پس م
شترين، زاهدي رهبري به سنا مجلس صدق با را مخالفت بي صدق رو همين از و كردمي م  را آن م
 در وزيرنخست قتل براي شتال و كودتا يك طراحي براي تالش جرم به زاهدي آن از پس. كرد منحل
 .بود زندان در مدتي و شده بازداشت ١٣٣١ اسفند ٩ توطئه

صدق سرنگوني براي هايتالش به نيز آزادي از پس او شارطوس سرتيپ قتل از پس. داد ادامه م ، اف
ــهرباني رئيس ــدق دولت ش  تعقيب تحت قتل توطئه اتهام به، مجلس نماينده، بقايي مظفر و او، مص

 رئيس، كاشــاني اهللا آيت حمايت با زاهدي و برد بهره خود پارلماني مصــونيت از بقايي. ندگرفت قرار
 .گرفت  پناه مجلس در، مجلس

 :گويد ميكاشاني در اين باب
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 كه هاييمزاحمت از و هستيد و بوده آقايان همه احترام مورد عالوهبه و باشيدمي مجلس مهمان شما
 امنكرده فراموش ايران ملي نهضت به را شما خدمات من چون سفممتا شده ايجاد شما براي كنون تا
شتري خمات به بتوانيد اميدوارم و ست ملت خانههم اينجا. شويد نائل بي  هر تا توانيدمي شما و ا

 باشيد بخواهيد كه وقت

  
سي دعواهاي گرفتن باال با صدق خارجي و داخلي مخالفان، سيا ستندمي شاه از م صدق كه خوا  را م

ــوب او جاي به را زاهدي و لعز ــاه ولي كند ؛ منص ــوي از كار اين دادمي ترجيح ش  انجام مجلس س
ضاح طرح شدن مطرح از پس. گيرد ستي صدق ا  اندوخته صندوق از تفحص و تحقيق طرح ارائه و م

 چون او مخالفان پايگاه واپســين كه مجلس انحالل به تصــميم مصــدق، مجلس در دولت اســكناس
  .شد پنهان و گريخته زاهدي ولي شد دستگير بقايي مجلس، شدن بسته با. رفتگ، بود هم زاهدي
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  جعفري شعبان -٣-٢٨
  

بان ــع  در ١٣٨٥ مرداد ٢٨ - تهران در ١٣٠٠( جعفري ش
ــنتا ــهور مخالفانش ميان در )كاليفرنيا مونيكا، س  به مش

 از تاجبخش يكي شعبان لقب با گاهي و  »مخبي شعبون«
ــرمعا تاريخ جنجالي هاينام  مهم بازيگران از و ايران ص

تاي تاني وي. بود مرداد ٢٨ كود ــ نه و كارباس خا  دارزور
ــتر كه بود ايراني ــورش خاطر به بيش كات در حض  حر

سي صوص به سيا  شهرت ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي در خ
 .داشت 

  

  مرداد ٢٨ كودتاي در وي نقش -٣-٢٩
بان ــع يان در جعفري ش له و هاالت م  آن هايگردانمح

شت شهرت »درخونگاه شعبان« و »مخبي انشعب« به زمان  نقش وي، مرداد ٢٨ كودتاي پي در. دا
 دكتر طرفدار ملّي و چپ نيروهاي مقابل در ارتش و شــاه طرفداران خياباني پيروزي در اوّلي دســت

 و حاميان از و كاشــاني اهللاآيت مريدان از را خود جعفري شــعبان حال همين در، كرد بازي مصــدّق
ضاي سالم دائيانف گروه اع ستمي ا  سال مرداد ٢٨ روز در كه بود مدعي جعفري شعبان خود. دان

 ثمر به در اسـاسـي نقشـي توانسـتهنمي بنابراين و بوده شـهرباني زندان در ظهر حدود تا وي ،٣٢
 تاريخي جدلهاي و بحث اخير ادعاي دو اين زمينه در. باشــد كرده بازي مرداد ٢٨ كودتاي رســيدن

 .است  فراوان

 

  ايران از فرار و نقالبا -٣-٣٠

  
 سرشار هما با وگوگفت پرستيد؛مي را شاه آخر روز تا جعفري شعبان
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ضا به اش عالقه كه وي ستي شاه« و پهلوي شاه محمدر سي بر اش »دو شيده ك ست پو  از بعد، ني
. داشتند قرار اسالمي انقالب ضربت كميته تعقيب تحت كه بود افرادي ليست در نامش، ايران انقالب

ــالمي انقالب پيروزي از سپ ــت به را وي بارها، وقت دولتمردان، اس ــتن دس  ناآراميهاي « در داش
  .كردندمي متهم »ايران  مختلف شهرهاي

سالمي انقالب جريان در وي شعبان ايران از ا شتاد سن در جعفري گريخت و   در و سالگي پنج و ه
شت) ادمرد ٢٨ كودتاي سالگرد سومين و پنجاه( ١٣٨٥ مرداد ٢٨ روز ستان در او. درگذ ست گور  و
 .استشده دفن آمريكا متحده اياالت در واقع كاليفرنيا، مونيكا سنتا شهر در وود

 تاريخ تحريف اتهام و خاطرات كتاب

 در بعد و ايران از خارج در ابتدا سرشار هما كوشش به ١٣٨١ سال در جعفري، شعبان خاطرات كتاب
 .بود  ايران در منتشره روشپرف آثار از كه يافت انتشار ايران

 .است شده وارد حقيقت جعل و تاريخ تحريف بر دال مختلفي نقدهاي كتاب اين به

 حقوق ليســت روي جعفري شــعبان«: گفته  امامي جمال كه اســتآمده روز آن مجلس مذاكرات در
 چيزا اين نااي كه موقع اون اصالً …» .گيردمي حقوق شهرباني از تومان سيصد ماهي و است شهرباني

 اون. مصــدق و بوديم كاشــاني اهللاآيت طرفدار ما. …نبودم مربوط شــاه و دربار با من، ميگن دارن رو
صالً موقع ساط اين ا صدق طرفدار ايعده كه بود تهران تو ب شاني و م شون ايعده و بودن كا  و مخالف
 )١٠١ و ١٠٠ ص(. بود اينا و ببند بگير و مرافعه دعوا اينا و انتخابات سر همش

 
، بوديد مصــدق عليه و همفكرانش و امامي جمال با شــما، نويســدمي كتابش در بهنود مســعود ولي

 كاراش. نيست بد كاراش كه ديدممي چون بودم مصدق با اونموقع من، ميگه بيخود چيست؟ جوابتان
 ايشون روبالهدن رفتيم مام. كردمي خوب كاراي ديدممي باالخره ايشونو. كردمي كار خوب. بود خوب

 )١٠٢ص( …جونمون پاي زديممي كه رفتيممي اونجا تا حتي. ديگه  شديم

ــدق با من تا ملياجبهه و بازاريا! گفتم  كه من! ديگه بله. …  گلريزون يه…. بودن من طرفدار بودم مص
ــازم بود قرار كه ايزورخونه براي و اومدن مليا جبهه همه، گرفتم ــينغالمح دكتر. دادن پولم بس  س

. بود صالح اللهيار، بود آباديقنات شمس، بود معظمي عبداهللا دكتر، بود بازرگان مهدي، بود صديقي
 )١١٩ و ١٢٠ ص(. اونجا اومد دفعه يه كاشاني اهللاآيت حتي تا بودن همه اينا و بود بقايي

 

 وي زندگي از نكاتي -٣-٣١

 .برد در به سالم جان، شد انجام شاهي عزت توسط كه ترور يك از او

شت مذهبي اعتقادات جعفري شعبان  آخرين تا اشروزه و نماز گويندمي اطرافيانش كه طور آن و دا
 .نشد قطع هم حيات سال

 اهللاآيت كه ايمحله، بود تهران شهر قلب در سنگلج منطقه در درخونگاه محله متولد جعفري شعبان
 نوانديش و بنام اسـتادان زا( سـنگلجي شـريعت اهللاآيت، )مشـروطيت سـران از( طباطبائي محمد
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ضا و) فقهي سفند سوم كودتاي از قبل تا( پهلوي شاه ر ستندمي محله آن در) ا صلتا او. زي  اهل ا
 روســتاي از مادري و ســولقاني پدري( تهران غرب شــمال روســتاهاي از مادري پدر از و بود تهران
 .بود) رندان

 خواستمي كه بود ايراني فيلمساز اخوان بسهرا دوربين مقابل در شدن حاضر، او زندگي كار آخرين
 جعفري حميد او فرزند تنها. بود داده »آخر خط« را آن نام كه فيلمي. بسازد شعبان زندگي از فيلمي

سر مادرش همراه به سر سرو آزاد اف سر كه ماندند ايران در جعفري شعبان هم  سال در شعبان هم
ــت جهان از ديده ١٣٩٥ ينفرورد اول در نيز جعفري حميد و نمود فوت ١٣٧٠  داراي حميد. فروبس

 مصاحبه اي رسانه هيچ با بود ايران در كه انقالب از بعد سال ٣٩ طي در وي، باشدمي پسر فرزند سه
  .برد سر به سكوت در و ننمود

  
  .شاه به لوحي تقديم حال در جعفري شعبان

  

  اراذل و اوباش -٣-٣٢
شنگ ست هاييچهره از يكي شاعر، ،»سايه« به متخلص  ابتهاج هو  اتفاقات متمادي هايسال كه ا

 شده، منتشر »انديشپرنيان پير« عنوان با كه خود خاطرات كتاب در او. است كرده تجربه را مختلف
ضوع حول را هاييروايت صدق مو ست كرده بيان مرداد ٢٨ كودتاي و م  عالوه خود خاطرات در وي. ا

صدق پيرامون هم را نكاتي ويدگمي سخن كودتاچيان هواي و حال از اينكه بر شتباهاتش و م  در ا
  .كند مي مطرح غربي كشورهاي با تعامل
ــ  صورت مستقرش دولت و مصدق عليه آمريكايي كودتاي كه ١٣٣٢ در است ١٣٠٦ متولد سايه.ا.هـ

 .است بوده روز آن اتفاقات شاهد و داشته سن سال ٢٦ گرفت

 را شدهمي ديده كودتا عنوان تحت شهر در كه يانيجر و مرداد ٢٨ روز از »سايه« روايت ادامه در
 :خوانيد مي

 بوديد؟ كجا مرداد ٢٨ روز -
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 بازي و ايستادن فردوسي خيابان سر هابچه ديدم شهر رفتم. گشتممي را شهر تمام صبح شش از«
 من. »شاه جاويد« و »مصدق بر مرگ« دنمي شعار و رهمي و آدمي فواحش اراذل و كاميون. كننمي

  .كنم  پنهان رو سبيلم كه دماغم جلوي گذاشتم دستمال
 كنين باور تونيننمي اصال شما! گذرونديم  سر از رو روزگاري چه. گشتيم رو كوچه پس و كوچه كلي

 هاشـونخيلي بودن كه فاحشــه هايزن عده يك آنها توي كه كاميون تا هشــت هفت مرداد ٢٨ كه
شهور سلحهبي سرباز تا چند و بودن م ستبه چماق نفر چند و ا  روباز كاميون توي هااين، افتاد راه د

 » !شاه جاويد، شاه جاويد زدنمي داد و بودن

 بود ؟ كجا كار ايراد خورد ؟ شكست چرا مصدق دكتر شما نظر به -

شتباه از يكي « صدق هايا  چهره يك هاسال آن در آمريكا البته. بود آمريكا به او اتكاي و اعتماد م
شت آزاد ملل حامي دموكرات صدق. دا  تازه نيروي يك كه كردنمي باور و شناختنمي را آمريكا م

ستعماري نفس ستعمار جاي آمده ا شت اعتقاد آخر دم تا همين براي گرفته را كهنه ا  آمريكا از كه دا
 » .انگليس ضد بر بگيره كمك

. كردمي هدايت را قائله ستانشدو طريق از و بود شهرباني زندان در كودتا روز ظهر تا مخ بي شعبان 
 بر را مصــدق خانه ســمت به اوباش دســته هدايت تا نمود آزاد زندان از را او زاهدي ظهر، هنگام در

شي جيپ يك همراه به او. گيرد عهده ست در قرمز پرچمي با و ارت  ٦ الي ٥ با را خودش ماموريت د
  .كرد آغاز مرداد ٢٨ كودتاي رساندن ثمر به در اوباش و اراذل از نفر هزار

  
 سكينه( »بلنده پري« نظير شهرنو قلعه مشهور هايفاحشه از گروهي، زندان داخل از، مخبي شعبان
 انقالب از پس كه بود مصدق دولت كردن ساقط در مشهور اوباش از »بلنده پري« به مشهور قاسمي

ــالمي ــاد اتهام به ١٣٥٨ تير ٢١ در، اس ــد  اعدام، االرضفي فس  ملكه « و »قزي  آژدان پري «، )ش
 »شاه  باد زنده « شعارهاي سردادن با و كودتاچيان با همراهي در هم هاآن و كرد اجير را »اعتضادي 

صدق  بر مرگ « و »اي توده بر مرگ « و صدق خانه به شهر جنوب از »م  ( كاخ خيابان انتهاي در م
 .كردند  كشيقشون پاستور خيابان تا سپس و) فلسطين 

  .است  كرده منتشر سخن انتشارات، شده تدوين جلد دو كه در »انديش پرنيان پير « كتاب
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  رضايي حاج طيب -٣-٣٣
  

ضاييحاج  طيب تهران  در ١٣٤٢ آبان ١١ - تهران در ١٢٩٠( ر
 پهلوي سلسله سلطنت دوران در تهران كارهاي باستاني از) 
 الت به زمان آن ايمحاوره ادبيات در كه بود افرادي جمله از و
شهور لوطي يا شاهي موافقين از وي. بودند م  در پهلوي شاهن

شاني بود و. بود مرداد ٢٨ كودتاي  سرانجام او از طرفداران كا
بان يازدهم در يدان در ١٣٤٢ ماه آ ــمتيه پادگان تير م  حش

سمت در و گرديد اعدام تهران  عبدالعظيم شاه حرم شرقي ق
  .شد  سپرده خاك به

 در( خانه پز صابون محله در شيديخور ١٢٩٠ سال در طيب
ــطالح ــام عام اص نه  ص خا يا به تهران) پز مد دن  او پدر. آ

 آباد ارتش يا آباد ســگمس اهالي از رضــايي حاج حســينعلي
 پس كه بود اوج شهرستان قزوين استان روستاهاي از كنوني

 برادر سه طيب. بود مشغول هانانوايي براي خشك هايبوته آوريجمع شغل به تهران به مهاجرت از
سيح حاجي هاينام به شت طاهر و اكبر، م ستاني ورزش به ابتدا همان از او دا  پس و بود مندعالقه با
 از ١٣٤٢ تا ١٣٣٠ سال از طيب. افتاد زبانها سر بر كمكم او نام كه بود سربازي دوره يافتن پايان از

شغول بار تره و ميوه فروش و دخري كار به و بود تهران بار تره و ميوه نام به داران ميدان  در او. بود م
 .داشت  فرزند هفت و همسر دو اش زندگي دوران

صغر زورخانه « مانند هاييزورخانه در هاسال آن در هايشايدوره هم و او  ( گندم انبار در »شاطر  ا
ضا زورخانه «، )شوش  ميدان به نزديك شفي  ر  و) وس فرد باغ به نزديك ( سعادت بازارچه در »كا

 ورزش به شهر پارك در جعفري شعبان زورخانه البته و آباد نظام و پاچنار هايمحله در هاييزورخانه
 پرداختند .مي باستاني

ــنين در طيب  را محكوميت دوران موارد برخي در كه افتاد زندان به درگيري دليل به بارها جواني س
 :كرد  اشاره زير موارد به توانمي او محكوميتهاي سوابق از. نگذراند كامل صورت به

 .١٣١٦ سال در شهرباني پاسبانهاي با درگيري دليل به انفرادي حبس سال دو

 .شد آزاد كفالت با كه بود تعقيب تحت درگيري دليل به ١٣١٩ سال در

 ١٣٢٢ سال در شاقه اعمال با حبس سال پنج

 قتل اتهام به ١٣٢٣ سال در بندرعباس به تبعيد
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ــودمي گفته او از ديگران خاطرات در آنچه به بنا ــونت چون هاييويژگي، ش  عليه زور اعمال و خش
 كه شودمي گفته مثالً. كنندمي ياد هم ديندار فردي عنوان به او از و است منسوب وي به شهروندان

شيدمي عزا سياه لباس و كردمي خودداري ريش كردن كوتاه از محرم ماه در . كردمي عزاداري و پو
 :گويدمي چنين علي بن حسين به پدرش دلبستگي مورد در طيب فرزند رضايي حاج بيژن نهمچني

 
 طيب حاج رضايی با خالکوبی  

سيت عجيب، پدرم « سا صمت خاندان به عالقه و ح صوصبه طهارت و ع ضرت خ سين امام ح ) ع( ح
 بعضي مورد در مادرم اعتراضات بعضي برابر در حتي، بود او عاشق كه گويممي واقعاً را اين و داشت

 را آن قسمت يك كنممي قسمت دو آورم ؛مي بدست كه را پولي و امزندگي من گفتمي شهايخرج
 به يا كنممي عزاداري او براي يا حاال ،)ع( حســين امام خرج را ديگر قســمت و، كنممي خودم خرج

 » .دهممي خرج او راه

 مركز سمت به انبار انميد عاشورا از و تاسوعا در كه بود او عزاداري دسته طب شهرت موارد از يكي
ــهر ــير طول در و كردميحركت ش ــتقبال مورد مس ــاني علي حاج مانند محالت بزرگان اس  كاش

 از بعد و نداشــتند دخالت مرداد ٢٨ كودتاي در مســتقيما او به وابســته افراد و طيب. گرفتميقرار
 ميدان سران از كه بدينالعا زين ارباب به طيب احترام. آمدند ميدان به كودتا پيروزي از پس و ظهر
ــتقيم همكاري از طيب پرهيز مهم عوامل از بود  به طيب امرداد ٢٨ كودتاي از پس. بود دربار با مس

ــنف رييس انتخاب در جمله از مواردي در و داد عقيده تغيير دربار از حمايت درباره تدريج  قهوه ص
 به جعفري شعبان انتخاب مانع و شد گير در جعفري شعبان جمله از دربار حامي نيروهاي با ها چي

 دو طريق از زنجاني رضا سيد اهللا ايت تالش. شد صنف اين رييس عنوان به آبادي كريم ابراهيم جاي
ستان از تن سين طيب دو سم و كالنتري ح سبت طيب نظر تغيير عوامل از ساز سماور قا  دربار به ن
ــعي طيب نظر تغيير براي دربار مقابل در. بود ــت وي به يازاتيامت دادن در س  واگذاري جمله از. داش

 علت به بنا. بود توماني ميليون نيم و يك چك يك ازاي در قرق هاي هندوانه فروش و خريد امتياز
شار تحت براي احتماال و نامعلوم شتن ف شتند اجرا به كه را چك اين وي گذا  ٢٤ مدت به را او و گذا
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 از يكي و بود كننده ناراحت بســيار طيب رايب چك بابت شــدن زنداني. انداختند زندان به ســاعت
  .بود  اين نيز دربار از وي دلخوري عوامل
ضاييحاج طيب  ١٣٣٦ سال در ساواك گزارش در مثالً. بود ارتباط در روحانيون و علما از برخي با ر

 اداروف نيز شاه به ابتدا در او. استفرستاده ميوه كاشاني اهللا آيت منزل به طيب كه استآمده چنين
صاوير كه جايي تا، بود شيد پرچم و شاه ت بود و همچنين  كرده خالكوبي خود بدن روي را شيروخور

 انحصار صادرات موز در ايران را شاه به طيب داده بود .
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  طيب اعدام و خرداد ١٥ تظاهرات -٣-٣٤
شاهي رژيم ضايي حاج طيب شاهن  زدن مبره جرم به ديگر نفر ٤٠٠ همراه به ١٣٤٢ خرداد ١٦ در را ر
 رضايي اسماعيل و رضايي حاج طيب را شده دستگير افراد اين سركرده و كرد دستگير عمومي نظم

 از صادره حكم به رضايي اسماعيل حاج و طيب، شده دستگير افراد ميان از سرانجام. كردند عنوان
شكر يك شماره ويژه دادگاه ست به گارد ل سين سرتيپ ريا ستاني و زماني ح  ستاد سرهنگ داد
سخيري وكالت با و قاجار دَولو احمد سار ت سه ١٣ از پس شايانفر تيم  فعاليت جرم به محاكمه جل

 سال همان ماه خرداد ١٥ روزهاي در عمومي امنيت و نظم زدن برهم منظور به خيانتكارانه و محرمانه
 رگاه سح در حكم اين و شدند محكوم اعدام به عمومي مجازات قانون ٧٠ ماده اول قسمت استناد به
  .شد  اجرا ١٣٤٢ آبان ١١

  
  ١٣٤٢ سال در »رضايي حاج طيب« تيرباران

 داشت وي از پول داشتن طلب ادعاي فوتش از پس كس هر كه است آورده خود نامه وصيت در طيب
ــود پرداخته او به بايد  خود طلب از او نكرد پرداخت را خودش بدهي اگر بدهكاران از كس هر و ش

 .است  كرده گذشت
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ــر ــنبه روز فخرالملوك. بود زنجاني مهاجر، فخرالملوك او همس  از يكي در ١٣٩٤ فروردين ١٦ يكش
  .درگذشت تهران هايبيمارستان
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  بهبهاني محمد سيد -٣-٣٥
  

شت -١٢٥٠ زاده( بهبهاني محمد سيد مير  آبان ٢٠ درگذ
صر دوران در تهران ديني بزرگ مراجع از) ١٣٤٢  بود معا

ضت در كه شروطيت نه  دولت سرنگوني در سپس و م
 سيدعبداهللا فرزند محمد سيد. داشت نقش مصدق محمد

هاني هدان از كه بود بهب عه مجت ــي  رهبران از و تهران ش
 بهبهاني اسماعيل سيد وي جد. رفتمي بشمار مشروطه

ماي از نيز يد و كني علي مال تراز هم عل ــ  صــادق س
شهري بالدي داهللاعب سيد. بود سنگلجي  اقوام از نيز بو

 تحصــيالت وي. اســت بهبهاني محمد ســيد مير نزديك
 اجتهاد درجه به و كرد طي نجف و تهران در را خود ديني

سيد شروطه زمان در و ر ساني آخوند طرف از م  به خرا
ــد معرفي مجلس به اول تراز عالم عنوان ــيد مير. ش  س
مد هاني مح طان از بهب بار با مرتب  از و بود دوم پهلوي در

 نقش ١٣٣١ اسفند ٩ توطئه در او. بود ايران نفت شدن ملي نهضت جريان در مصدق محمد مخالفان
 »اسفند  ٩ علماي « عنوان با امثالش و او از مصدق دكتر. داشت شاه هواداران كردن جمع در مؤثري

ــت كه كوتاهي مدت در بهبهاني. كندمي ياد ــال نهض  اين هوادار كرد كدر را خميني اهللاروح ٤٢ س
 را ريشت تا دهممي خميني، جريان از حمايت صورت در كه داد پيغام او به تندي به شاه. شد نهضت

شك شك خ شند خ  براي تالش علت به ( مرداد ٢٨ از بعد: گفت  شاه جواب در هم بهبهاني. بترا
ستقبال به و تو بازگرداندن  شودنمي كه اندختهاندا دهان آب صورتم به مردم قدر آن) آمدن  تو ا

   !تراشيد خشك مرا ريش

  



  رانيا  شورش كاخ نشينان

 

 
132 

ستانه در بهبهاني محمد، شده خارج بندي طبقه از حالت كه سريفوق سند يك بر بنا  براي كودتا آ
 صبح عمليات نقشه ي از و بود كرده دريافت پول آمريكا سفارت از مصدق ضد تظاهرات سازماندهي

 داشت . خبر مرداد ٢٨

صدق محمد سي يانروحان بين در م سم از غير به تهران سيا شاني ابوالقا شمن يك كا سخت د  سر
 .مشروطيت  نهضت رهبران از بهبهاني عبداهللا اهللاآيت فرزند، بهبهاني محمد: داشت  ديگر

 هايســازمان از مرداد ٢٨ كودتاي در كه اندبوده متهم همواره كاشــاني ابوالقاســم و بهبهاني محمد
ــي ــوس ــته و گرفتند لپو بريتانيا و آمريكا جاس ــعبان چون مرداني هايدس  حاج طيب و جعفري ش

 .كنند  فراهم را ارتش كودتاي مقدمه تا آورند هاخيابان به شاه از طرفداري به را رضايي

سناد مجموعه شان آمريكا دولت جديد ا شاني كه دهدمي ن  سفارت با كودتا وقوع از قبل هاماه كا
ست ؛ بوده تماس در) سيا( آمريكا مركزي عاتاطال سازمان ماموران و متحده اياالت  اين هرچند ا

 پولي هاآمريكايي از يا داشــته شــركت كودتا طرح در مســتقيم طور به او كه كندنمي ثابت اســناد
 .باشد  كرده دريافت

 مدتهاست كه سريفوق سند يك. دارد بيشتري صراحت بهبهاني محمد عملكرد مورد در اسناد ولي
شيو در  مجموعه در را آن آمريكا دولت ولي ( آمده بيرون بندي طبقه حالت از متحده االتاي ملي آر

سناد -٢٤ شب نافرجام تالش از قبل روز چند كه دارد آن از حكايت) نياورده  خود كودتاي جديد ا
صدق زدن كنار براي مرداد ٢٥  عوامل به پول زيادي مبالغ تهران در آمريكا سفارت، شاه فرمان با م

ــيد. بود كرده پرداخت بهبهاني محمد جمله از خود ــالگي دو و نود در ١٣٤٢ آبان ٢٠ در محمد س  س
  .گشت  مدفون نجف در اش جنازه و درگذشت

  
  )وسط نفر( بهبهاني محمد كنار در) چپ سمت از اول نفر( كاشاني ابوالقاسم

ــند بر بنا ــهريور ١١ مورخ »اخير بحران مرور« س ــپتامبر دوم( ١٣٣٢ ش  بهبهاني حمدم، )١٩٥٣ س
 .بود  مرداد ٢٨ روز صبح در مصدق سرنگوني نهايي عمليات اصلي دستاندركاران از يكي همچنين

 را آن از اي نسخه كه بوده كودتا وقايع برخي از بريتانيايي مقامات گزارش، سند اين رسدمي نظر به
ستادند ؛ خود آمريكايي همكاران براي سخه ميالدي ١٩٨٩ سال در آمريكا خارجه امور وزارت فر  ن

 .كرد  منتشر را سند شده سانسور و ناقص
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سور هايبخش سط بار اولين براي كه شده سان سي سيبيبي تو  زيادي اهميت شودمي گزارش فار
ــفير نقش به كه چرا دارد كا س تا در آمري ــوع و كود حث موض هاي « برانگيز ب هاني  دالر  »بهب

  .شودميمربوط
  

  
 سازمان سابق مأمور، ) Richard COTTAMكاتم ( ريچارد بار اولين را »بهبهاني دالرهاي« اصطالح

 بود . كرده را ايفا كوچكي نقش كودتا صحنه پشت واشنگتن در از، كاتم. برد بكار خود كتاب در، سيا

  

 »بهبهاني  دالرهاي « -٣-٣٦

صطالح  مأمور. دآور خود كتاب در سيا سازمان سابق مأمور يك بار اولين را »بهبهاني  دالرهاي « ا
سي مذكور ستاد - كاتم ريچارد از غير نبود ك شگاه الملل بين روابط ا سبورگ دان سنده و پيت  نوي
سم« كتاب سيونالي صال حلقه به ١٣٥٧ سال انقالب جريان در كه مردي - »ايران در نا  و آمريكا ات

 .رفت  انقالب رهبر ديدار به لوشاتو نوفل در و شد تبديل خميني اهللا آيت اطرافيان

 صحنه پشت در واشنگتن از و آمده در سيا استخدام به تازه كاتم ريچارد مرداد ٢٨ كودتاي زمان در
شگاهي كار آغاز و سيا ترك از بعد سال چند او. بود فعال صار به خود كتاب در دان شت اخت  در كه نو

 تقســيم تهران شــهر جنوب هايدســته و روحانيون بين كه بود »بهبهاني  دالرهاي « كودتا جريان
 .شد مي

ست منبع »اخير  بحران مرور « سند بر بنا شي كمد  در آمريكا سفارت »بهبهاني  دالرهاي « از بخ
 دريافت) مرداد ١٩( اوت ١٠ روز در كه موثق هاي گزارش بر بنا «: آمده  سند اين در. است بوده تهران
 روحاني، بهبهاني اهللا يتآ جمله از خاصــي بانفوذ اشــخاص به پنهاني طور به آمريكا ســفارت، شــد

 .»بود  كرده پرداخت پول كالني مبالغ، معروف
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ــند در ــفارت از چقدر احتماال ديگران يا بهبهاني كه نيامده س  را هاپول يا كرده دريافت آمريكا س
 .اند كرده تقسيم كساني چه بين دقيقا

 با مرداد ٢٨ صبح ودتايك طرح از كه بود افرادي معدود از يكي بهبهاني كه گويدمي همچنين سند
 بهبهاني محمد به بريتانيا و آمريكا اطالعاتي هايسازمان كامل اعتماد كه موضوعي - است بوده خبر

 داشت خصومت بريتانيا با شدت به كه كاشاني ابوالقاسم درباره اعتمادي چنين يك. دهدمي نشان را
 .است  نداشته وجود زياد احتمال به

ش خاطر همين به شايد سان برخي كه دبا شنا ضعيف براي آمريكا معتقدند كار صدق محمد ت  خط، م
  .نكرد  كودتا نقشه جزئيات وارد را او ولي گرفت پيش در را كاشاني با تعامل مشي

  
سدمي نظر به كه سند اين ساس هايبخش ر سور حالت از ميالدي ٢٠٠١ سال در آن ح  بيرون سان

 .است نشده منتشر آمريكا خارجه مورا وزارت اسناد مجموعه جديدترين در، آمده

 لوي مرداد ٢٧ روز ســازســرنوشــت ديدار از ايتازه تصــوير همچنين »اخير  بحران مرور « ســند
سون صدق محمد و آمريكا وقت سفير، هندر سون. كندمي ارائه م ستاندركاران از هندر  بود كودتا د

ــت تاكيد ايران داخلي امور در دخالت عدم بر ظاهر در ولي  اول نافرجام تالش زمان در كه او .داش
صدق عزل براي سر »تعطيالت  در « ايران از خارج در م شت تهران به فورا بردمي ب  ديدار به و برگ

 .كند  پهن دام مصدق براي، كارشناسان برخي عقيده بر بنا تا رفت مصدق

ــفير كا س ــدق آمري يد را مص هد بان به را آرامش و نظم اگر كه كرده ت يا ندبرنگر هاخ  حمالت و دا
ــهروندان به گراچپ يا ملي تظاهركنندگان ــود متوقف ايران در آمريكايي مراكز و ش  هايكمك، نش

 مصدق شناختن رسميت به از احتماال سفيد افتادوكاخ خواهد خطر به ايران به واشنگتن فني و مالي
 .كرد  خواهد خودداري وزير نخست عنوان به

صلي داليلي از يكي شودمي گفته صدق كه ايا  طرفداران و كرد اعالم ممنوع را عمومي تجمعات م
 .بوده  آمريكا سفير اولتيماتوم، كشيد بيرون ها خيابان از را خود
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 به ســريع خيلي كه شــد آغاز كودتا نظامي فاز و ريختند ها خيابان به شــاه هواداران روز آن فرداي
  .انجاميد مصدق سرنگوني

  
 .نداشت آن در مهمي نقش آمريكا كه دانندمي ملي رستاخيز يك بلكه كودتا يك نه را دمردا ٢٨ واقعه سلطنت هواداران

ــياري ــاه به وفادار هايچهره از بس ــير. دانندنمي كودتا را مرداد ٢٨ وقايع ش  فرزند زاهدي اردش
شكر ضل سرل صاحبه در پيش سال چند) كودتا نظامي رهبر( زاهدي اهللا ف  مجري فاني عنايت با م

 يعني، كرد توصــيف "ملي  رســتاخيز " را مرداد ٢٨ فارســي، ســيبيبي »ديگر  عبارت به « برنامه
 .انداختند  راه به را آن مردم كه انقالبي

ــند در ــاني هويت درباره »اخير  بحران مرور « س ــبح كه كس  ريختند هاخيابان به مرداد ٢٨ ص
ستآمده شتر «: ا سات از احتماال هرچند مردان اين بي سا شاهي نظام طرفدار اح  گرفته الهام پاد

 .»بودند  شده استخدام هدف آن براي كه بود واضح بودند،

ــند اين بر بنا ــه از نفر چند فقط، س ــتند  خبر كودتا نقش  رئيس، نظامي يگان چند فرماندهان: داش
         .»بود  تظاهرات سازماندهي مسئول كه بهبهاني اهللا آيت« و شهرباني

  
 محمد به پول پرداخت مصدق، سرنگوني از پس كه دارد آن از حكايت چنينهم آمريكا جديد اسناد

ست يافته ادامه بهبهاني شكر به نزديك منابع از نقل به سيا گزارش يك در. ا ست - زاهدي سرل  نخ
شته - جديد وزير  يك و) دالر هزار يك حدود( تومان هزار ١٠ مهر چهارم روز در زاهدي كه شده نو
سن تا « داد بهبهاني به) دالر ٥٠٠ حدود( ومانت هزار پنج بعد هفته  او و كند حفظ را بهبهاني نيتح

  ».دارد نگه دولت حامي را
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  كاشاني ابوالقاسم سيد -٣-٣٧
  

 ١٣٤٠ اسفند ٢٣ - تهران در ١٢٦٤( كاشاني ابوالقاسم سيد
ــيعه مجتهد ،)تهران در ــي فعال و ش ــياس  و ٢٠ دهه در س

  .بود ٣٠ دهه آغازين هايسال
سمابول سيد صطفي سيد فرزند قا سر م سين سيد پ  ح

ــاني يا به ١٢٦٤ در، تقليد مرجع از كاش بال به. آمد دن  دن
 ١٦ يا ١٥ ســن در را تهران وي، ثانويه و اصــلي تحصــيالت

صد به پدرش همراه به و كرد ترك سالگي سم انجام ق  مرا
تدا حج جا از و عراق به اب كه به آن مت م  از پس و كرد عزي

سك انجام سه عتبات به اًمجدد حج منا  كرده مراجعت مقد
 مذهبي تحصيالت به نجف در. گزيد اقامت اشرف نجف در و

 شد . ) مجتهد سالگي ٢٥(   جواني سن در او كه شده گفته. داد ادامه

ــاني ،١٣٠٤ آبان در ــين مجلس نمايندگي به كاش ــس ــد انتخاب مؤس  پايان به رأي، آذر ٢١ در او. ش
  .داد رأي رضاشاه سلطنت اريگذپايه زمانهم  و قاجار حكومت

ضا ١٣٢٠ شهريور ٢٥ در ست پدرش سلطنت تخت بر، ساله ٢١ شاه محمدر ش  ،١٣٢٠ مهر ١٦ در. ن
الهي  قوانين « تصويب لزوم بر، اش نامه در او. كرد شكايت فروغي محمدعلي وزيرنخست به كاشاني

ــنتي مدارس تدريجي جايگزيني از انتقاد و »  غيرقابل رفتار همچنين و مدرن مدارس با مذهبي س
نان با آزار در پليس قبول به ز يد را معمم روحانيون و محج ــاني. كرد تأك يب با همراه كاش  اهللاحب

كبود  حزب « گذاربنيان نوبختي. بودند شده معرفي انگليسي ضد فعاالن سردسته عنوان به نوبختي
  . بود فاشيسم طرفدار سياسي حزب ،»
 شهريور بين زماني فاصله در. شد انتخاب ملي شوراي مجلس پانزدهم دوره در نمايندگي به كاشاني 

. كرد مالقات) صفوي نواب به مشهور( ميرلوحي مجتبي نام به جواني طلبه با كاشاني ،١٣٢٤ بهمن تا
سروي احمد قتل براي فتوا دو كه بود نجف در جديدالورود طلبه صفوي نواب، زمان اين در شت ك  دا
 و اميني عبدالحسين، عراق در ساكن مجتهد دو. برساند انجام به را مأموريتش تا برگشت ايران به و

سين سيد سروي، قمي طباطبايي ح صله در. كردند مباح را او خون و مرتد را ك  تا ١٣٢٤ هايسال فا
شاني، دوران اين در. بود برقرار مرد دو اين بين محكمي پيوند ،١٣٣٠ سالم فدائيان تقليد مرجع كا  ا

ضا براي هايشنفرما و شد  از قبل روز ١٠، صفوي نواب سازمان. بود شده رد غيرقابل و آورالتزام، اع
 ماه دي يازدهم كاشــاني. كرد اعالم  ١٣٢٣ اســفند ٩ در را خود اهداف و موجوديت، كســروي ترور
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سلمين تمام به اياعالميه در ١٣٢٦ شكيل مورد در جهان م سرائيل دولت ت شدار ا شاني. داد ه  كا
سطين مردم نفع به تظاهرات رابه مردم نهمچني  نفر هزار سي ١٣٢٦ سال ماه دي ٢٠. كرد دعوت فل

 فعاليت از كه وقت دولت ولي، كردند اجتماع ســلطاني مســجد در ايشــان دعوت به تهران مردم از
سي شان مذهبي و سيا سل با، بود بيمناك اي  ممانعت روز آن در او سخنراني از، انتظامي قواي به تو

شت ٢٨ در نيز ديگر بار او. كرد  روز در اجتماع به را مردم و كرد صادر اياعالميه، بعد سال ارديبه
 در يعني اجتماع اين از پيش. فراخواند فلسطين مسلمين با همدردي به ١٣٢٧ ارديبهشت ٣١ جمعه

شان منزل سال همان خردادماه ٢٥ ستور به اي سين د ست، هژير عبدالح . شد محاصره وقت وزيرنخ
سلمانان مجمع « آبادي قنات شمس و شروين محمود همكاري با ،١٣٢٧  آذر در شانيكا  »مجاهد  م
 .كردند  ريزيپايه را

سم سيد معرفي و ١٣٢٧ ماه بهمن ١٥ در شاه به تيراندازي حادثه از پس شاني ابوالقا  عنوان به كا
، نظامي حكومت قانون ٥ ماده طبق ١٣٢٧ ماه بهمن ١٧ شب در سرانجام، ترور اين معرف اصلي عامل

ــاني ــت را دامادش و كاش  لبنان بيروت به آنجا از و منتقل آبادخرم االفالك فلك قلعه به و بازداش
ــاني حال اين با. كردند تبعيد ــوراي مجلس انتخابات در هم باز كاش ــركت ملي ش  ٢١ در و كرده ش

  وقتي ماه همان در. شد تخابان شانزدهم دوره براي را تهران مردم نمايندگي به ،١٣٢٩ ماه فروردين
صور  رجبعلي ست به من سيد وزيرينخ صور از نيابت به تهراني الدينسيدجالل، ر شم روز در من  ش

ــدق با و رفت احمدآباد به ماه فروردين ــدق دكتر. كرد مالقات مص ــايي اولين مص  دولت از كه تقاض
ــئله، كرد جديد ــت مس ــاني بازگش ــاي تهراني. بود ايران به كاش ــدق تردك تقاض  اطالع به را مص

ست ساند وزيرنخ صور فوريت به و ر صاً من صدق دكتر شخ  در كه داد صريح قول و كرد مالقات را م
 مجامع. نمايد را ايران به بازگشت تقاضاي ايشان از محترمانه و مالقات شاه با كاشاني بازگشت مورد

صناف و بازار، ملي جبهه، روحاني ست متعدد هايتلگراف در هم ا شت ارخوا . شدند وطن به وي بازگ
سم سيد شاني ابوالقا  خردادماه ٢٠ روز در، بردمي سر به لبنان در كه ماه چهار و سال يك از پس كا
، تهران مردم پرشكوه تظاهرات و استقبال و هيجان و شور ميان در دولت اصرار و دعوت به بنا ١٣٢٩

ــد مهرآباد فرودگاه وارد ــتقبالي چنين، ش ــابقهبي تاريخ آن تا اس  مجلس انتخابات از پس. بود س
شت تبعيد از شانزدهم صدق. بازگ ستقبال براي ملي جبهه سران و م  روز در. رفتند فرودگاه به او ا

 .شد  بسته نصرت طاق ٢٧ ،»پامنار« او محله تا فرودگاه از وي ورود

  

 نفت صنعت شدن ملي نهضت -٣-٣٨

 ملي مورد در كاشاني گيريموضع. كرد اايف ايعمده نقش نهضت شدن همگاني و موفقيت در كاشاني
 جمله از شاهرودي و محالتي، خوانساري. برانگيخت آن نفع به را نام به روحانيون، نفت صنعت شدن

ستند نفت صنعت شدن ملي از حمايت به كه بودند ديگري روحانيون شاني همچنين. برخا  نقش، كا
ست زدن كنار به در فراواني شت آرا رزم وزير،نخ سالم فداييان با تنگاتنگ ارتباطاتي او. دا  نواب و ا
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شت صفوي صويب به مجلس در نفت شدن ملي آرا، رزم از پس. دا سيد ت  دكتر، بعد ماه چند و ر
صدق شكيل مأمور م ست با. شد كابينه ت صدق وزيرينخ شاني، م ستاد، او براي كه پيامي طي كا  فر
صدق شحالي و ناميد خود »داناي و اليق برادر« را م صفز خو ست از را خود ايدالو صدق وزيرينخ  م

 :كرد  ابراز گونهاين

ناب هو، يا« قاي ج ــدق دكتر آ ــتعالم از پس، مص ــريف مزاج از اس نه دانمنمي ش مات چگو  و زح
شمي نور وقتي صبح. كنم تقديس را عزيزم و كامكار برادر هايفداكاري صطفي آقا چ سرت م  خبرم

 اسالم خادم اين هايالتماس و دعاها كردم حاصل يقين من، آورد را حضرتعالي الوزراييرئيس بخش
شگاه در ستشده اجابت متعال قادر پروردگار پي ستگرديده ملت آن از سعادت و پيروزي و ا  در. ا

ــعادت اينكه جز كالم ختم ــالمت و س ــگاه از را خود داناي و اليق برادر موفقيت و س  احديت پيش
  ».كاشاني ابوالقاسم سيد. باد كام به ايام ندارم ديگري توقع، نمايم مسئلت

 سخنرانان، ساخت برپا بزرگي ميتينگ مصدق تأييد براي كاشاني ابوالقاسم سيد ١٣٣٠ ماه آذر ٢١ در
ماع اين فان اجت خال ــدق دكتر م قاد مورد را مص ند قرار انت هه ١٣٣٠ ماه دي ٢٣ در. داد  ملي جب

سم سيد. كرد معرفي تهران وكالي انتخابات براي را خود نامزدهاي شاني ابوالقا  بهمن ١٨ در نيز كا
 كه زماني. شد انتخاب تهران حوزه از ملي شوراي مجلس هفدهم دوره نمايندگي به سال همان ماه

 از كاشاني، كردعمومي قرضه اوراق فروختن به اقدام و گرفت قرار اقتصادي مضيقه در مصدق دولت
ست مردم سبت تا كرد درخوا ضه اوراق خريد به ن سم سيد. كنند اقدام يمل قر شاني ابوالقا  در كا

 :گفت و كرد تشويق اوراق خريد به را هاآن مردم به خطاب پيامي

 آحاد ذمه بر قرضه اوراق خريداري. آيد عمل به مال بذل با بايد شما جهاد كه روزي آن است امروز«
  ».است مسلمان ملت
سي زندگي عطف نقطه شاني سيا ستجو ١٣٣١ تير ٣٠ در توانمي را كا  با او تير ٣٠ رويداد در. كرد ج

ست ستار دربار به اينامه با و كرد مخالفت قوام وزيرينخ ست ادامه خوا صدق دكتر وزيرينخ . شد م
 راهپيمايي به مردم دعوت ضمن كاشاني و برانگيخت را ملت السلطنه، قوام آمدن و مصدق استعفاي

ــود الزم اگر كه كرد ماعال ايبيانيه طي تير ٣٠ روز در، قوام دولت عليه  او. افتدمي راه پوش كفن ش
 :گفت شاه به خطاب پيامي در

 رفت خواهم خيابان به شخصاً نگردد بر كار سر بر مصدق دكتر درنگبي اگر بگوييد اعليحضرت به«
 .»كرد خواهم دربار متوجه مستقيماً خودم شخص جلوداري با را انقالب تيز دهانه و

 تعطيل تير ٢٦ از تهران بازار، قوام صدارت با كاشاني ابوالقاسم سيد مخالفت هاعالمي اولين دنبال به
 جاي بر مجروح تن ٧٥٠ و كشته تن ٦٩ حداقل و شد منجر درگيري به مردم گسترده تظاهرات. شد

شت صدق، طرفداران. گذا ستان ديگر و تهران هايخيابان م ضه را هاشهر  ٣٠ ظهر حدود. كردند قب
ــاه ،١٣٣١ تير ــوي مهندس به تلفن با ش  قوام كرد اعالم، مجلس رئيس نايب و كرمان نماينده، رض

  شد  معزول
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  ١٣٣١ تير ٣٠ از پس -٣-٣٩
 ماه تير امسي قيام، داد تشكيل ملي شوراي مجلس كه ايالعادهفوق جلسه در، مردادماه دوم روز در
 اختيارات تفويض هاليح همچنين. ناميد ملي شهداي را روز آن شهداي و شناخت »مقدس قيام « را

صدق دكتر به ماههشش صله كه را م ست به مجدداً قوام عزل از پس بالفا سيده وزيرينخ ، بود ر
 سيد، شورا مجلس همچنين و شد واگذار او به نيز نظامي اختيارات اليحه، اين با توأم و كرد تصويب

سم شاني ابوالقا سن دكتر جاي به را كا سته كه امامي ح ست هب بود دربار به واب . برگزيد مجلس ريا
ــاني ــت به كه تير ٣٠ از پس كاش ــيده هم مجلس رياس ــريك دولت در را خود نوعي به بود رس  ش

ستمي ضه. دان سيعري سي نامه و نوي صب و عزل در او هاينوي شوري مقامات ن صيه و ك  هايتو
ــاني وبيگاهگاه ــه، كاش ــيعتر و بارزتر اختالفات بروز براي را عرص  آخر تا روايتي بر بنا. نمودمي وس

صد و هزار ،١٣٣١ آذرماه صيه پان شاني از تو  وزير. بود شده آوريجمع هاوزارتخانه در فرزندانش و كا
شور صدق ك صيه اين از فقره ٥٨ نيز م ، ازدواج دفتر اجازه، وكالت پرونده صدور از كه را هانامه تو

ستخراج ست و خلخال انتخابات تا ماكو فرمانداري و نمك معدن ا ست، كرج شهرباني ريا  و تنظيم ه
 .است نموده چاپ

صدق كه شودمي گفته باره دراين شاني به م صيه. آقا«: بود گفته كا  شان در. نفرماييد را آن و اين تو
 نظرات اگر. گيردمي قرار سـوءاسـتفاده مورد و دارد نامطلوب انعكاس هم جامعه در و نيسـت شـما

. بوده درست مسائل اين كه گيريم اصالً. شود مشكالت رفع ات بگذاريد ميان در دولت با داريد اصولي
ضت اساسي خط در شما آيا. است اهميت دوم درجه در اينها  هست اگر بينيد ؟مي انحرافي ملي نه

صالح بگوييد سائل براي اال و بگير ؛ كناره كارها از بگوييد نكردم اگر و كنم ا  توانيمنمي كه جزئي م
شته اختالف شيم دا صدق دكتر«: كند مي نقل نيز فاطمي سينح»  .با سبت عجيب طوربه هم م  به ن

سائل اين ساس م شان و آقا مداخالت از غالباً و بود ح شت گله اطرافيان  كار هم مرتبه سه دو و دا
 ».كشيد باريك جاهايبه

ــاني دربارهي ايمقاله لندن تايمز ــته كاش  اين در. بود كرده ترجمه را آن خواندنيها مجله و بود نوش
 شخصيتي چنان آن كاشاني كه بود آمده و شده چاپ شير تنه روي كاشاني سر از كاريكاتوري مقاله

ست شاره يك كه ا صاب به را خاورميانه كه ايران تنها نه او ا شدمي اعت  زير هم شعر بيت چند. ك
صراع. بود آمده كاريكاتور ستعمار كه بود اين اول هايم صراع و كندمي چنان و چنين ا  هابيت دوم م

 را هامجله و بودند كرده چاپ زياد مقدار به را مجله شــماره اين. »بگذارد اگر پامنار شــير«: بود اين
شك كنار شته آقا حاج ت ست و رفتندمي آقا حاج ديدار به كه جمعيتي سيل و بودند گذا  را آقا د
ــيدندمي ــدندمي نائل مجله نســخه يك دريافت به بوس  «: گفتمي كه نيدندشــمي آقا زبان از و ش

 ».نوشته چي ببين بخون رو مقاله اين برو. بيسواد
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ست نقل چنينهم شاني از رفتارها گونهاين زدن سر اوج در ا  رفته او پيش به مذهبيون از يكي، كا
ضت در اختالف از را خود نگراني تا بود شاني. كند بيان نه شيد نگران«: بود  گفته او به كا  من تا. نبا

 ».كرد خواهد را او كار بگذارم مصدق جاي كه را وبيچ هر هستم

ستم مملكت سرمايه من«: گفت مي خود دربارهي او سلمين رهبر فقط. ه ستم ايران م  همه مرا، ني
 .»دارند  قبول رهبري به جهان مسلمانان

 
سيت ديگر سوي از سا شاني ميان كه ايطرفه يك رقابت و ح سين سيد و كا  بروجردي طباطبايي ح

شاني براي، بود شده ايجاد ستمي همواره كه كا سلمانان زعيم و رهبر را خود خوا  ببيند جهان م
 كاشاني دربرابر هميشگي مانعي مثابهبه بروجردي طباطبايي حسين سيد وجود. بود زا تنش همواره

ــي جبهه دو در زمانهم رهبري رؤياي تا بود ــياس  از دور الاقل، نيابد محال آرزويي اگر را ديني و س
سترس صدق سرنگوني جريان در، مراجع اين دوي هر كه هرچند. بيند د  از و بوده نزديك شاه به، م
شت سين سيد داماد گفته به بنا. كردند حمايت او بازگ شاني آقاي«: بروجردي  طباطبايي ح  روي كا

 دعوت كني؟مي كار چه بودي، كجا السالم،عليكم: گفت كاشاني آقاي. كردم سالم. بود نشسته كاناپه
 من را اين اگر. بود بروجردي آقاي منظورش كند؟مي كار چه لُره سواد بي: گفت. نشستم كنارش كرد

 كه خرد اهل نخوانند بزرگش آقا: گفتم كاشاني آقاي به. شدمي بد خيلي ديگر كردممي منتقل آقا به
 ».نزد حرف من با مجلس آخر تا ديگر و شد ناراحت خيلي ايشان. برد زشتي به بزرگان نام

 

 دربار با كاشاني رابطه -٣-٤٠

 كه تير ٣٠ تا«: گويدمي مصدق و كاشاني ميان اختالفات به راجع خود خاطرات در عاليخاني علينقي
صدق، حكومت سال آخرين شودمي واقع در شاني م شت چنداني نفوذ كا  خاطر به هم مردم. ندا

شاني كه دبو تير ٣٠ در اما بودند پذيرفته را اين نفت شدن ملي هيجان  شد، مهمي خيلي عامل كا
شتن يعني شت اثر خيلي او برگ ضاي البته ها؛خيابان توي بريزند مردم كه گذا  به هم توده حزب اع

 بعد به آن از كه اســت اين. هاخيابان توي ريخت را مردم كاشــاني. نبود كافي ولي ريختند هاخيابان
شاني شاني ميانه دومرتبه ولي گرفت قدرت كا صد و كا صدق. خورد هم به قم  اين اول دوماه يكي م

شاني دومرتبه بعد كرد، تحمل را جريان شت كنار را كا . خورد هم به كلي به شانميانه هم بعد و گذا
ــاني دومرتبه ــاخت؛ دربار با رفت كاش  با دربار طرف از ،١٣٣٢ مرداد ٢٨ از بعد هم دليل همين به س
را  دكتري هر بود اين به حواسشان خيلي شد، بيمار هم وقتي و شدمي رفتار احترام با خيلي كاشاني
 ».بود داشته نگه هاآن با خوبي رابطه يعني باشد، اختيارش در است كه مايل

 

 پرسيهمه و ويژه اختيارات سر بر مصدق با درگيري -٣-٤١

ست از پس شاني اختيارات، تمديد درخوا صدق با علني مبارزه به كا  با مخالفت ضمن و پرداخت م
 مستبدي  خواهيآزادي و تزوير نقاب پشت در پنهان را مصدق و »طلبانه جاه« را آن راردادق تمديد
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 خيال به كه كسي« و »طاغي، ياغي« ،»خودسر، شر« برگردد مشروطه از قبل دورانبه خواهدمي كه
 خواند »استافتاده خداوندگاري

 
لت« ــت از من ايران، م قاب پش هان آزاديخواهي و تزوير ن ياف ناگ پاك فكر زودي به كه تمدر  نا

سري سيل ديكتاتوري صد و نموده سرازير خويش هوس و هوي دامنه از خود  و آزادي نهال دارد ق
شروطيت سارت شوم خيال اين روز و شب سال ٥٠ كه ايران آزادي فرياد. كَند بر بن از را ايران م  ا

ــر در بود داده پرورش خويش مغز در را ايران  در قيمت هيچ به تنها نه كه ديد را مانعي خود راه س
سليم او ماليخوليايي افكار مقابل ضيع و تخدير را او بلكه شدنمي ت شيده احدي بر نمود ت ست پو  ني

 من ولي بازگرداند استبداد حكومت به را ايران است صدد در اساسي قانون خالف بر دولت رئيس كه
ــما به ــور در كه طاغي ياغي آن خالف بر گويممي ش ــروطه كش  خداوندگاري خيال به ايران مش

ست،افتاده شروطه ا سالم پيغمبر پاك روح. مرد نخواهد ايران م سلمان ملتي داد نخواهد اجازه ا  و م
 و كاري بد راه در كه خودسر ّشر آن و شود بيگانگان تسليم اهريمني و پست افكار چنين با مستقل

 ».شد خواهد دار چوبه تسليم و شكست به محكوم بگذارد قدم ديكتاتوري ايجاد خيال

 
شاني صدق به سختي به ديگري اعالميه طي كا سي را او و كرد حمله م  به كرده هرچه« كه خواند ك
 :»استبوده اجانب نفع و مصلحت

 
ست ماه ٢٨ اكنون ايران غيور ملت« شان كه ا ست زمامدار اي  به مفيد قدم يك مدت اين تمام در و ا

سم بتوان كه شما حال شتندبر برد را آن ا . آوردمي عذر فردا و دهدمي بزرگ هايوعده روز هر. ندا
سري و فردي حكومت و ديكتاتوري تحكيم براي را راه ساعت به ساعت ستساخته هموار خود . ا
 شما. دهندمي راي او عليه مردم درصد ٩٧ كند رجوع ملت راي به آزادي با اگر داندمي خوب مصدق

ــي چه وزامر تا كه بينيدمي عزيز هموطنان ــته قدم اجانب نفع به كس  كرده امروز تا آنچه و برداش
 ».استبوده مملكت زيان و اجنبي مصلحت به مستقيماً

 
صيل معقول مردي« و »عاقل شده تربيت مرد« را شاه چنينهم او صيالت با و كرده تح  خواند »تح

ست اين من عقيده«: وگفت ست كه ساليان ايران كه ا سيت دراز ا سا  الحقيقتهفي و رددا سلطنت ح
 ».است ثابت مركز اين دوربه مردم طبقات كليه آوريجمع براي جامعي جهت يك شاه وجود

شاني صاحبه در نيز كودتا از پس كا ست«: گفت ايم  جهت اين از من و نبود من شان در مجلس ريا
صدق كه هاييفعاليت جلو كه پذيرفتم را مقام اين ستمي م  شروع دبع سال يك و كند شروع خوا
 ».را بگيرم كرد

شاني سيهمه با كا صدق دكتر پر ست مخالفت به شديداً م  خانه رفراندوم در شركت«: گفت و برخا
شه با كه برانداز ضوب شده، ريزيطرح اجانب نق ضرت مغ صر ولي ح  حرام و فرجه تعالي اهللاعجل ع

  .دادند مجلس اللانح به رأي آرا اكثريت با و كردند شركت انتخابات در مردم البته» .است
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  زاهدي و كاشاني -٣-٤٢
 صادر را افشارطوس، قتل پرونده اصلي متهم زاهدي، سرلشكر جلب حكم مصدق دولت كه درحالي

شاني بود، كرده ضيه وارد كا سيلهبه و شد ق شرافي و  خويش معيت در و آورد مجلس به را او ميرا
شاند شته به. ن شاني پناه در كه زاهدي كيهان روزنامه نو صونيتي جلسم و كا سي م  در يافت،مي سيا

صن آنجا سم سيد« و شد متح شاني ابوالقا ستقبال گرمي به او از كا  كه هاييمزاحمت از و نمود ا
  ».ستود را ملي نهضت به او خدمات و كرده تاسف اظهار شده فراهم وي براي تاكنون

شاني سي زاهدي با مجلس در كا سه هيئت اتاق در را او كرد، روبو  تا كه گفت او به و ادد سكني رئي
ــد مجلس در خواهدمي كه وقت هر ــتور مجلس كاركنان به چنينهم باش  مهمان« اين تااز داد دس

 .»دارند گل و آب حق« اينجا در ايشان كه چرا كنند پذيرايي »عزيز

 دوستي كمال ايشان با هم ما و هستند دوست ما با« كه كسي عنوان با زاهدي از پيشتر كه كاشاني
ــميميتي كودتا روزهاي در بود، كرده ياد» .ريمدا را  در نيم و ماه دو زاهدي. يافت وي با دوچندان ص

ستفاده با و ماند مجلس صونيت از ا صدق مخالفان با رايزني سرگرم بال فراغ با شده ايجاد م  و م
 .شد كودتا اجراي براي هماهنگي

ــاني ميان مالقاتي نيز ١٣٣٢ خرداد ٢٥ در ــد انجام زاهدي و كاش  ٤٥ حدود كه مالقات اين در. ش
شيد طول دقيقه شرافي بقايي، مظفر و ك ضور آن در نيز حميديه و ميرا شتند، ح سم سيد« دا  ابوالقا

شاني شان از را خود دريغبي حمايت كا ساني ساير و اي شان كه ك  ديكتاتوري با مبارزه علتبه جان
صدق ست خطر در م شتند ابراز ا ضل» .دا  را مجلس آن از بعد و بود مجلس در رتي ٢٩ تا زاهدي اهللاف

 كودتاچي افسران از باتمانقليچ نادر سرلشكر. بردمي سر به خفا در مرداد ٢٨ كودتاي تا و كرد ترك
ست سمت به مرداد ٢٨ از پس كه سيد، ارتش ستاد ريا  ١٣٥٧ انقالب از پس محاكماتش جريان در ر
 :گفت  و كرد اياشاره كاشاني ابوالقاسم سيد نقش به

 كشور سياسي جريان از حضرت شدم، مشرف كاشاني ابوالقاسم سيد خدمت به ٣٢ سال اوايل در«
 اين از مملكت كنيد تالش گفتند من به و كند پيدا نجات مملكت كه كردندمي دعا و بودند متأثر

ضع سم سيد فرزند با شدم ستاد رئيس وقتي مرداد ٢٨ كودتاي از پس. كند پيدا نجات و  ابوالقا
 ســيد قول از مصــطفي آقا. خواســتم را اهللاآيت نظر و گفتم او به را جريان و گرفتم تماس نيكاشــا

 خدمت وقتي ٣٢ شــهريور اوايل در. كردند انتخاب را شــما كه بهتر چه گفتند كاشــاني ابوالقاســم
 دادند من را به علي حضرت فرمان از اينسخه و پذيرفتند گرمي به مرا ايشان شدم شرفياب كاشاني

 ».دهيد قرار العين نصب را دستورات اين فرمودند و

ــواهد از كه طور آن ــته پاكت در دالر ١٠/٠٠٠ مقدار روزولت كرميت آيد، برمي قرائن و ش  و گذاش
  برسد كاشاني دستكودتا به در همكاري آرامش براي احمد طريق از تا استداده

 نويسد :مي گازيوروسكي مارك. 
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احمد  با زيمرمن فرد و هرمن بيل هاينام به ســيا مأمورين از تن دو) مرداد ٢٨( اوت ١٩ روز صــبح«
ــتند او اختيار در دالر هزار ١٠ مبلغ و كردند مالقات آرامش ــاني به تا گذاش  نظربه چنين. بدهد كاش

ــاني كه آيدمي ــد گروه يك كه داد را آن ترتيب كاش ــدق ض  روانه تهران مركز به بازار ناحيه از مص
  » .شود

 ملي دولت فروپاشــي در را هاآمريكايي و كاشــاني پنهاني رابطه از ديگر ايزاويه ســيبيح مهندس
 :نمايدمي مصدق نقل دكتر

 ».استبوده كاشاني خانهي بيايد مصدق خانهي به مرداد ٢٧ روز كه اين از قبل هندرسون «

ست معتقد آبراهاميان يرواند ضعيف براي هاآمريكايي كه ا صدق ت شاني به م  به و شدند يكنزد كا
صدق با اختالفاتش ستفاده او از آخر لحظه در زياد احتمال به ولي زدند دامن م : گويدمي او. نكردند ا

 مخالف كودتا طرح با كه اين براي نه باشد، داشته شركت كودتا در كاشاني كه دارم ترديد خيلي من«
شاني هب آنقدر هاآمريكايي و هابريتانيايي كه خاطر اين به بلكه بوده شتند اعتماد كا  بخواهند كه ندا

 ».بكنند كودتا طرح فني جوانب وارد را او

 :گفت زاهدي به تبريك ضمن و دانست »مسرت سبب« را كودتا دولت آمدن كار روي كاشاني

سرت جاي« ست م صميم بوده، ملي جبهه طرفداران از يكي خود كه زاهدي آقاي جناب دولت كه ا  ت
ــرافتمندانه كه دارند ــالح راه در و نموده دفاع ايران آبروي و حيثيت از ش  حداكثر ملت افق و ص

 ».بنمايند را فداكاري

 
 منفعت به كه مادام زاهدي ژنرال از من«: گفت المصــري باروزنامهي مصــاحبه در چنينهم كاشــاني

شتيباني داردبرمي قدم ايران سد نظرم كه به وقت هر … كنممي پ صلحت خالف بر او بر  لعم ايران م
 ».كرد قضاوت تواننمي او كار به راجع لحظه اين تا. كنممي مخالفت او با كندمي

شاني نيز كودتا از پس روز دو شيب در مقدم آقاي منزل در يكديگر با زاهدي و كا . كردند مالقات دزا
شت ادامه مدتي تا هامالقات اين  سال آذر ٢٣ و آبان ٢ مهر، ١٨ شهريور، ٣١ ديدارهاي جريان. دا

  .اندگشته درج دوره آن مطبوعات در ١٣٣٢
  

  كودتا از پس مصدق به نسبت كاشاني نظرات -٣-٤٣
سخ در او شتباه ترينبزرگ شما نظربه اينكه بر مبني اليوم اخبار سؤال به پا صدق ا ست؟ كدام م  ا

سي قانون كردن پايمال«: گفت سا شتباه چنينهم او. »شاه اوامر از اطاعت عدم و ا صدق بزرگ ا  را م
 را شاه او. كوشيدمي جمهوريت برقراري براي مصدق«: گفت و شمرد جمهوريت برقراري براي شتال

 دوست را شاه ملت. برگشت بعد روز چند محبوبيت و عزت با شاه اما كند؛ ترك را ايران كرد مجبور
  ».دارند

ــاني ــري روزنامهي جواب در كاش ــيده كه المص ــدق داريد عقيده آيا بود پرس ــتحق مص  همين مس
شتيس سيد؟ او به كه بود رنو ست عادل خداوند«: گفت ر صدق بر امروز آنچه و ا شته م ستگذ  ا
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: كرد محكوم مرگ به را مصدق اخباراليوم با مصاحبه در چنينهم او» .است خداوندي عدل نتيجهي
صدق اين« ستحق و كرده گم را راه م ستبوده عاقبتي چنين م  كه بود شده اين او غم و هم تمام. ا

صدق باد زنده بزنند فرياد مردم صدق. م شورش و من به م سالمي شريف شرع طبق. كرد خيانت ك  ا
 تمامي تنها نه كاشاني» .است مرگ كند خيانت كشورش نمايندگي و فرماندهي در كه كسي مجازات
صدق دكتر زحمات شته فراتر را پا كه برد، سؤال زير به را م شتن به را او گذا : كرد متهم جنون دا

ــدق« ــور رايب مص  را خزانه نه كرد افتتاح را خياباني نه كرد تعمير را خرابي يك نه. نكرد كاري كش
شت ادعا او كه نفت مورد در حتي. ساخت متحد را ملت نه و داد نجات  ساختن ملي فكر صاحب دا

شدمي  خيانت او. شدنمي ملي هرگز نبود آوردم وجود به ملت صفوف در من كه اتحادي اين اگر با
 از پس ولي بود او با ملت كنم، مخالفت مصــدق با من اينكه از قبل. كرد خيانت كشــور و من به. كرد

ــدند پراكنده او دور از ملت كردم مخالفت او با من اينكه ــي و مقام» «.ش ــدارت كرس  را مصــدق ص
 ».بود شده جنون نوعي دستخوش او. بود كرده مسحور

 

  كودتا از پس -٣-٤٤
شاني شينخانه مرور به زاهدي دوران در كا شوده شكايت به لب و شده ن  براي جز آزادي«: گفت و گ

ــت انگليس عمال ــريات و مطبوعات. نيس . اندتوقيف همه و ندارند عقيده اظهار هيچگونه ملي نش
 آقاي به كسي چه را اختيارات اين. برندمي بسر هازندان در متدين آزاديخواهان و مِلّيون از بسياري
 كه حيف« »نمايد؟مي ايران شريف مردم با را وسطايي قرون و شديد توريديكتا اين كه داده زاهدي

 » .كنم استفاده ملت اين پاك احساسات و مردم افكار از كه نيست من اختيار در راديو

 مظفرعلي طهماسبي، خليل صفوي، نواب اسالم، فدائيان سران از تن چهار ،١٣٣٤ دي ٢٧ تاريخ در
 اعدام از بعد روز. گرديدند محكوم زندان به هم ديگر ايعده و ارانتيرب واحدي سيدمحمد و ذوالقدر

شنبه يارانش، و صفوي نواب سم سيد ماه دي ٢٨ پنج شاني ابوالقا  آرا رزم قتل در دخالت جرم به كا
 .شد توقيف بازجويي ساعت سه از پس و احضار

ستگيري با رابطه در شاني د شت چنين ١٣٣٤ دي ١٧ مورخ كيهان روزنامه كا  بهبهاني اهللا آيت": نو
ضه طي ضور به ايعري ضار مورد در ملوكانه ح سم سيد اح شاني ابوالقا سي به كا ساطت ارتش دادر  و

ضار از فرمايند امر كه اندكرده سم سيد اح شاني ابوالقا سي به كا  وقعي كه گردد صرفنظر ارتش دادر
شد، گذارده شان اما ن ستگيري از پس اي شنبه روز در د ضيحات اداي جهت ١٣٣٤ دي ١٠ چهار  تو

سي به آرا رزم قتل دربارهي ضار ارتش، دادر  با دقيقه ٧:٣٠ ساعت در كه بازجويي اولين از پس و اح
ضور شكر ح شت حكم ذيل و شد شروع شاداب سروان و خديو كيهان سرتيپ و آزموده سرل  بازدا

ضاي به كه را خود شتن با بود مذكور نفر سه ام ضا "شد رؤيت" نو شته به و ام  در كيهان، وزنامهر نو
 كاشاني ابوالقاسم سيد ١٣٣٤ دي ٢٨ در ".شد زنداني زرهي لشكر در مصدق دكتر زندان مجاور اتاق

شكر به شت چنين آزموده سرل سار«: نو شته روز سالم، از پس آزموده، تيم  و سؤاالت چون گذ
ــعفي نقطه اينجانب، هايجواب ــته ض ــار آقاي و جنابعالي كه اين و نداش  قرار خديو، كيهان تيمس
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 گونه هيچ بازداشت قرار دهممي زحمت فعالً ننمودم اعتراضي اينجانب و داشتند مرقوم را بازداشت
ستم معترض و ندارد موجبي سان هيئت» .ه سي ٢ شماره عادي دادگاه دادر  تاريخ در ارتش دادر
 وارد را كاشــاني ابوالقاســم ســيد اعتراض و داده تشــكيل ايجلســه نوبت از خارج دي ٣٠ شــنبه

 .ندانستند

 پرونده تكليف كه زماني تا كه گفت و كرد مجلس در تحصن اعالم زادهحائري بهمن، ٣ شنبهسه روز
شن آرارزم قتل شده رو صن در ن  براي فراواني تالش روحاني مقامات سوي از. ماند خواهد باقي تح

سم سيد نجات شاني ابوالقا شته بر بنا شد، آغاز كا  ،١٣٣٤ بهمن سوم روز در اطالعات روزنامه نو
سيله به بروجردي اهللاآيت سم سيد مورد در شاه از الملكمقامقائم و شاني ابوالقا ستار كا  بذل خوا

 مقرر سـلطنت وظايف در مقررات و قانون كه حدود آن تا كه بود داده پاسـخ نيز شـاه و شـد توجه
 و شد كشيده مجلس به ريانج اين جنجال. شد خواهد اقدام اهللاآيت حضرت نظر تأمين براي داشته

ــكر بين ــرلش ــديدي درگيري زادهحائري و جنگ وزير وثوق س ــرانجام. آمد وجود به ش  ٢٣ در س
سفندماه سم سيد ا شاني، ابوالقا شت و آباديكريم نريمان، محمود بقايي، دكتر كا  از ديگر نفر ه

ضايي حوزه از كه التزام قيد با آرارزم سپهبد قتل در معاونت به متهمان شوند، خارج تهران ق  آزاد ن
  .شد خارج داشت، كه حادي صورت از موقتاً موضوع، و شدند
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  مرگ كاشاني -٣-٤٥
شاني ،١٣٤٠ مهر در ستات بيماري به كا ستان در و شد مبتال پرو ستري بيمار  با او، خانواده. شد ب

 آن جاي به هك شد گرفته تصميم بالفاصله،. بفرستند آلمان به را او گرفتند تصميم دولت، با مشورت
شك بهترين از يكي سوي هايپز صميم دكتر بيمار، معاينه از پس. شود آورده تهران به فران  گرفته ت

ست نيازي جراحي عمل به كه شاني بعدتر، ماه چند. ني  بيماري به بار اين ولي شد، بيمار دوباره كا
. درگذشت كاشاني ١٣٤٠ اسفند ٢٣ در. كرد مالقات اشخانه در را او شاه. گشت مبتال برونشيت حاد

. كردند شركت بسياري روحانيون و سياستمداران مردم، عامه بر عالوه اش،جنازه تشييع مراسم در
  شد . دفن عبدالعظيم شاه حرم نزديك كاشاني رواق در وي پيكر
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  مرداد ٢٨ كودتاي -٣-٤٦
ــت كودتايي مرداد، ٢٨ كودتاي ــرويس اجرايي و مالي حمايت و طرح با كه اس  مخفي تاطالعا س
شاهي ارتش همراهي با و) سيا( آمريكا مركزي اطالعات آژانس و) اسآياس( بريتانيا  و ايران شاهن

 با كاشاني ابوالقاسم سيد مانند مصدق محمد مخالفان پشتيباني و پهلوي محمدرضا طرفداران كمك
ــرنگوني هدف ــدق محمد قانوني دولت س  نام به آن از آمريكا در. داد رخ ١٣٣٢ مرداد ٢٨ در مص

 .شودمي ياد نيز) Operation Ajax: انگليسي به( آژاكس عمليات

  

 )خورشيدي( ١٣٣٠ سال در ايران وزيرنخست مصدق محمد -٣-٤٧

 هايبنديصف و رودمي شماربه ايران معاصر تاريخ رخدادهاي برانگيزترين بحث از مرداد ٢٨ كودتاي
ــي ياس ــ ــا طرفداران. دارد وجود آن درباره ي مختلف هايطيف ميان جدي س  پهلوي، محمدرض

ست سي قانون نقض به را وقت وزيرنخ سا شروطه ا سط او بركناري از و متهم م  همراهي با شاه تو
ــته مردود را رويداد اين در خارجي هايدولت نقش هاآن. كنندمي دفاع ارتش  را كودتا اين و دانس

 .نامندمي »ملي رستاخيز و قيام«

ــال اوت ١٩ در ــيدي ١٣٣٢ مرداد ٢٨ با برابر ١٩٥٣ س ــكر رهبري با نظامي كودتايي خورش ــرلش  س
ضل ست با زاهدي اهللاف ستقيم درخوا ستقيم دخالت و بريتانيا م سران م  نفرات و آمريكا اطالعاتي اف

ستيك  دولت ضد كودتا. شد سرنگون آمريكا متحده اياالت دولت حمايت و آمريكا سفارت لج
صدق  ايران »آژاكس عمليات« نام به عملياتي طي آمريكا دولت ابتدا كه شد پذيرامكان آن از پس م

ــوب در را ــقوط براي را راه كه فروبرد مرجي و هرج و آش ــدق س  دولت زمان آن در. كرد هموار مص
يده بيراهه به طرح اين كه بود آن نگران آمريكا در آيزنهاور ــ ــود كش  با توده حزب نيروهاي و ش

  .يرندبگ دست در را قدرت ناامني از جوييبهره
  

 ثباتيبي و دوم جهاني جنگ -٣-٤٨

ستان در ستي جماهير اتحاد و بريتانيا نيروهاي دوم، جهاني جنگ ميانه در ١٣٢٠ سال تاب سيالي  سو
شاه. شدند ايران وارد شوروي ضا ضا و شد تبعيد ايران از عمالً پهلوي ر  بر پدر جاي به شاه محمدر

ست شاهي تخت ش سبي اقتداريبي. ن شاه ن صول محدود برپايي قيقتح در و تازه پاد شروطيت، ا  م
 شده بنياد قدرت نهادهاي لغزش و سياسي عرصه در سريع تغييرات به ابتدايي، هايسال در ويژهبه
شاه، زمان در ضا صله در. زدمي دامن ارتش، مانند ر ست دهه يعني ،١٣٣٠ تا ١٣٢٠ هايسال فا  نخ

شاهي ضا پاد ست پهلوي، محمدر  قوام( قوام احمد چون افرادي. شد ضعو بار پانزده حدود وزيرنخ
 به دوران اين در هژير عبدالحسين و حكيمي ابراهيم اي،مراغه ساعد محمد سهيلي، علي ،)السلطنه

 .رسيدند وزيرينخست مقام
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ستقالل هايجنبش از پيروي و فكر طرز دوم جهاني جنگ گرفتن پايان با ديگر، سوي از  ضد و جوا
ستي سترش به رو دنيا در امپريالي ست در ايويژه جايگاه گرايانهملي نگاه نيز ايران در و بود گ  سيا

 .كردمي پيدا ايران

 

 مصدق و ايران ملي جبهه -٣-٤٩

 نگاه در تنها شايد كه سياسي نيروهاي از ايگسترده طيف ائتالف با ايران ملي جبهه ،١٣٢٧ سال در
 .بود مصدق محمد دكتر بههج اين اصلي پايه شد كه تأسيس بودند، مشترك خويش گرايانهملي

ــيدي ١٣٢٢ در ــدق محمد دكتر گرايان،ملي) ميالدي ١٩٤٤( خورش ــاله ٦٥ مص  علت به كه را، س
شاه حكومت با مخالفتش ضا  خود براي ايتازه رهبر برد،مي سر به تبعيد در او سلطنت زمان در ر

صدق محرك نيروي دو از. يافتند شمني يكي م سي د سبت ينهك ديگري و بيگانگان با سيا  نظام به ن
 ملي شوراي مجلس سخنراني در مصدق) ميالدي ١٩٤٤ اكتبر( ١٣٢٢ مهر در. بود پهلوي ديكتاتوري

ــنهاد را طرح اين »منفي موازنه« دربارهي خود  دارند وجود ايران در بيگانه نيروهاي تا كه كرد پيش
ستخراج امتياز ايخارجي دولت هيچ به نبايد شيديخ ١٣٢٨ در. شود داده نفت ا ) ميالدي ١٩٤٩( و

شكيل را ايران ملي جبهه وي ضتي كه داد ت شكل نه شنفكران بورژوا، گرايانملي از مت  غير چپ رو
ضو شقايي خوانين ايران، توده حزب ع صر،( ق سين محمد نا سرو و ح شقايي خ ست كه) ق  ايل ريا

 بازرگانان و) سترا افراطي متعصب گروه بر مشتمل( ديني طبقه افراد و داشتند برعهده را قشقايي
ــي دليل خود براي هاگروه اين از يك هر. بودند ــت از ترس براي خاص ــلطنتي ديكتاتوري بازگش  س

 .داشتند

 در ،١٣٠٢ سال در. نبود ايتازه موضوع خورشيدي ٣٠ دهه آغاز در بريتانيا با مصدق دكتر رويارويي
صدي دوره سن كابينه در ايران خارجه امور وزارت ت صدق نيز، پيرنيا ح  خود منافع بريتانيا آنچه با م

 .بود پرداخته مخالفت به دانست،مي ايران در

 

 نفت صنعت شدن ملي قانون -٣-٥٠

 از شاه رضا بركناري و كشور اشغال از پس تنها ايران سياست عرصه در مصدق مؤثر و مجدد ظهور
شاهي ستين در. شد ممكن پاد ضا از پس انتخابات نخ  ،)ملي يشورا مجلس چهاردهم دوره( شاه ر

صدق شترين م ست به تهران در را رأي بي صويب مجلس در طرحي او تالش با آوردو د  به كه شد ت
صويب بدون دادنمي اجازه دولت شوري به كرده، مذاكره هاخارجي با خام نفت دربارهي مجلس ت  ك
 .دهد امتياز

سي زندگي مهم نقاط از يكي صدق محمد سيا  كه بود ملي شوراي مجلس شانزدهم دوره انتخابات م
 توسـط ملي جبهه. كرد نزديك هم به پيش از بيش را گرايان ملي برخي آن، در گســترده هايتقلب

سي فعال و مجلس نماينده و نگارروزنامه افراد از نفر ١٩ صدق، محمد مانند سيا  سنجابي، كريم م
سين سين فاطمي، ح شان كه شد گذاريپايه بقائي مظفر و مكي ح  ملي شوراي مجلس به ورود
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 و كرد هموار نفت صــنعت شــدن ملي قانون تصــويب براي را راه) انتخابات دوم دور در( شــانزدهم
 دوستيميهن جوّ. شد بدل قانون به طرح از ايران نفت صنعت سازيملي مصدق، رهبري به سرانجام

ست ترور و بود گرفته باال ايران در ستيزي بيگانه و ست به آرارزم عليحاج سپهبد وقت، وزيرنخ  د
 مزدور« و »خائن« كه كساني براي هم شاه، محمدرضا براي هم بود ديگري خطر زنگ اسالم فدائيان

سين. شدندمي ناميده »بيگانه ست جاي به كه هم عالء ح  آرا رزم علي حاج سپهبد مقتول، وزيرنخ
  .نيافت مصدق به وزيرينخست كرسي سپردن و هنگام زود برخاستن جز ايچاره نشست،

 

 بريتانيا نافرجام هايشتال -٣-٥١

ــلي برنامه و نگراني ــدق دولت اص ــدن ملي قانون درآوردن اجرا به مص ــنعت ش  برگزاري و نفت ص
 نتيجهبي هاآمريكايي ميانجيگري و هابريتانيايي درپيپي گفتگوهاي پس آن از. بود آزاد انتخابات

ستري الملليبين ديوان به بريتانيا شكايت حتي و ماند  سازمان امنيت شوراي و) الهه نديوا( دادگ
شت ايران نفت شدن ملي روند بر تأثيري نيز متحد ملل صدق. نگذا  از دفاع به نيويورك و الهه در م
 .پرداخت خود سرزمين منابع بر مردم مالكيت حق

 برنامه او. رسيد وزيرينخست به مصدق دكتر ايران در نفت صنعت شدن ملي قانون تصويب از پس
ــالح نيز و قانون اين اجراي را خود ــركت با گفتگوها. كرد اعالم انتخابات قانون اص  و ايران نفت ش

 اسنادي آمريكا ملي امنيت آرشيو ،١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي سالگرد شصتمين در. شد آغاز انگليس
 از بخشي را آن كودتا، رهبري در) سيا( مركزي اطالعات آژانس نقش دادن نشان با كه كرد منتشر را

ست تفعالي  نفت شدن ملي پذيرش آماده ايران نفت ملي شركت. آورد شماربه آمريكا خارجي سيا
 ايران نفت شركت با همكاري مصدق دكتر. داشت اصرار ١٩٣٣ قرارداد ادامه بر همچنان و نبود ايران

  .شدند ايران ترك به ناچار شركت اين مديران و كارشناسان و كرد متوقف را بريتانيا و
سيدگي شورا. كرد شكايت متحد ملل سازمان امنيت شوراي به ايران از نيابريتا دولت  اين به ر

ستري الملليبين ديوان به را شكايت صدق دكتر. كرد ارجاع) الهه ديوان( دادگ  الملليبين دادگاه م
سيدگي براي را سئله اين به ر ست صالح بود ايران حاكميت حق به مربوط امري كه م  نيز ديوان. ندان

ستند كه ايران نفت شركت و بريتانيا ترتيب بدين. داد رأي خود صالحيت عدم به خرهباال  از نتوان
هاي ــدن ملي با الملليبين قانوني مجرا فت ش له ايران ن قاب ند م قدام به كن ند و ايران در ا  پرداخت
ــدق مخالفان ــكل را ايران در مص ــرف با و كردند هماهنگ و متش  آغاز در كه را هاييچهره پول، ص
ضت صدق با نفت شدن ملي نه شاندند او با چالش به بودند، همراه م  نفت شركت و بريتانيا هدف. ك

صدق بركناري ايران سند دنيا صورتي به م شار افزايش و ملي شوراي مجلس طريق از و پ  داخلي ف
 .كند پايداري نيز فشارها اين مقابل در توانست مصدق دكتر. بود

 رد را او مصالحه پيشنهاد شركت ولي كند مذاكره انگليس و يرانا نفت شركت با تا كرد سعي مصدق
 سود كروئل شركت و ونزوئال دولت بين ١٩٤٨ سال مصالحه از برگرفته مصدق پيشنهادي طرح. كرد

 .كردمي تقسيم بريتانيا و ايران بين ٥٠-٥٠  صورت به را نفت از حاصل
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 آمريكا و بريتانيا همكاري -٣-٥٢

صار انگليس و ايران نفت شركت ،١٩٣٣ قرارداد طبق  اين اما. داشت خود دست در را ايران نفت انح
 امكاني كه بودند منتظر هاآن و بود نيز آمريكايي نفتي هايشركت نظر مورد هامدت سود پر فعاليت

  .كنند پيدا ايران نفت عرصه به ورود براي
ــيدي ٣٠ و ٢٠ هايدهه تاريخي تحوالت در ــپس و نيابريتا هايدولت ايران، خورش  نقش آمريكا س

ــيار  منافع ايران، در هابريتانيايي دغدغه ترينبزرگ. كردند بازي متفاوتي حال عين در ولي مهم بس
شينه. بود نفتي منابع ديگر، عبارت به يا مالي ضور پي  در هاآن نفوذ موجب ايران در هابريتانيايي ح
ست و اجتماع مختلف هاياليه  منافع حقيقت در آنان منافع افتادن رخط به و بود شده ايران سيا
ــور مقابل، در. انداختمي خطر به نيز را هاايراني برخي خورده گره  تازه ايران، در هاآمريكايي حض
ــد حياتي آمريكا براي كه نبود اياندازه در ايران نفت. بود ــال تا آمريكا نيز جهت همين به. باش  س

ــيدي ١٣٣٢ ــ ملي هوادار) ميالدي ١٩٥٣( خورش يل ترينمهم. بود ايران نفت دنش  افزايش آن دل
 .بود ايران به مصدق وزيرينخست دوران در آمريكا دولت مالي هايكمك سابقهبي

ــعي كودتا مورد در هاآمريكايي كردن همراه براي هابريتانيايي ولي  به احتمال دادن جلوه قوي در س
 به آمريكا متحده اياالت خارجه امور توزار شده منتشر اسناد. داشتند هاكمونيست رسيدن قدرت
شان خوبي ستراتژيك هاينگراني چيز هر از بيش ايران در هاآمريكايي كه دهدمي ن شتند ژئوا . دا

سناد اين شان ا ضور كه دهندمي ن سايگي در شوروي ح سيت ايران، هم سا  هايدولت در ايويژه ح
ــت. بود كرده ايجاد )آيزنهاور دوايت و ترومن هري( جهاني جنگ از پس آمريكا  ســال ســه كم دس

ــم تهديد« با مقابله براي جامعي برنامه هاآمريكايي ،١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي از پيش  در »كمونيس
  .داشتند ايران

ــرد جنگ چهارچوب در را كودتا كه را رايج ديدگاه اين خود كتاب در آبراهاميان يرواند  تحليل س
ــيده چالش به كندمي ــا آن برابر در و كش ــه پايه بر را خود تحليل لودهش ــم مناقش -امپرياليس

 از راه اين در و دهدمي قرار خام، مواد صادرات بر مبتني اقتصاد-يافته توسعه اقتصاد و ناسيوناليسم
 .بردمي بهره بريتانيا خارجه امور وزارت و انگليس و ايران نفت شركت شده منتشر اسناد

 

 ترومن هري -٣-٥٣

 و بود »كنترل« بحث نفتي مناقشـه در بريتانيا و ايران ميان پذيرنا حل و اصـلي كشـمكش واقع در
ست بريتانيا با زمينه اين در ابتدا از نيز آمريكا ستا اين در. بود همد ست را  و آمريكا هايدولت سيا
ــدن ملي »لفظي« پذيرش بريتانيا ــنعت ش ــال كنترل تداوم و نظر در نفت ص  بازارهاي به نفت ارس
 . بود عمل در جهاني

ست دوران در ستون كار محافظه دولت هايتالش ترومن، جمهوري  ريا  براي بريتانيا در چرچيل وين
سناد و نداد نتيجه ايران دولت تغيير در آمريكا ساختن همراه شره ا شان منت  برنامه كه دهندمي ن
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 اما. استبوده ايران در توده حزب رسيدن قدرت به يا شوروي حمله به مشروط دوره اين در آمريكا
ــت آيزنهاور دوايت ژنرال جمهوريخواه دولت آمدن كار روي از پس ــياس ــمت به آمريكا س  اقدام س

شگيرانه«  بريتانيا. شدند سرازير ايران به آمريكا مخفي مأموران و پول كه بود پس اين از و رفت »پي
شاركت جلب به نياز دليل به سته دليل به نيز و شاه م  به نيازمند ايران در بريتانيا سفارت بودن ب

 .بود كودتا در آمريكا كردن همراه

 
 

 آيزنهاور دوايت ديويد -٣-٥٤

ــاياني كمك نيز ايران در روحانيت طبقه و نظاميان درباريان، با هابريتانيايي روابط  هايبرنامه به ش
سناد و كردمي آمريكا ستند آن از حاكي ا  روحانيون، مجلس، نمايندگان ساختن همراه براي كه ه

 پيداست همچنين. بود شده گرفته نظر در پول مصدق دولت عليه كودتا با هاروزنامه و شارت افسران
ضل سپهبد كه  پيش هايفعاليت از بسياري و بوده كودتا فرماندهي براي آمريكا انتخاب زاهدي اهللاف
 تر،نپايي ســطح در. رســاندندمي انجام به زاهدي اهللافضــل خود نه و آمريكا عاملين نيز، را كودتا از

 ســران توانســتندمي كه اســتبوده ترپررنگ رشــيديان برادران ويژه به و بريتانيا نمايندگان نقش
شوب صدق عليه پول با را عادي مردم و طلب آ شورانند م ست ترديدي. ب  هر بريتانيا و آمريكا كه ني

ستندمي آنچه صدق دولت سرنگوني براي توان شان موفقيت شايد اما كردند م  آفريني نقش بدون اي
 .شدنمي ممكن هاايراني خود

ستر جان( دالس برادران كودتا انجام براي  وزير عنوان به آيزنهاور دولت در كه) دالس آلن و دالس فا
ضر سيا رئيس و خارجه شورت طرف هايمهره عنوان به شدند حا  يادآوري آيزنهاور به بريتانيا م

ــم دامن از ايران نجات آماده كه كنند ــد كمونيس  كه دادند خبر نيز چرچيل به همچنين هاآن. باش
شد كودتا آماده سري عهده به عمليات رهبري. با شته روزولت كرميت نام به تجربه با اف . شد گذا

 .بود سيا سازمان نزديك خاور -آسيا بخش رئيس و ساله ٣٧ زمان آن در روزولت

 

 مصدق داخلي مخالفان -٣-٥٥

ستين صدق مخالفان نخ ستگان م ست هواداران و انگليس و راناي نفت شركت واب  در بريتانيا سيا
ندگان از برخي. بودند فعال اجتماع مختلف هايبخش در گروه اين. بودند ايران ماي  هفدهم دوره ن

  . كردندمي مخالفت پنهان و آشكار مصدق دكتر با ملي شوراي مجلس
 مخالفان صف به دربار تطميع و تحريك و تشويق با ژاندارمري و ارتش بازنشسته افسران از ايعده

 رويارويي به شهرباني، رئيس افشارطوس، محمود سرتيپ كشتن و شكنجه و ربودن توطئه. پيوستند
ــتگيري به دولت. انجاميد طرف دو جانبههمه ــوي از و پرداخت خود مخالفان تعقيب و دس  ديگر س

سين رهبري به مخالفان ضاح طرح مجلس، در مكي ح ستي  دولت وادارانه. كردند مطرح را دولت ا
شاني نيز ست از را كا شتند مجلس ريا  هوادار مجلس نمايندگان اكثريت همچنان زمان اين در. بردا
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صدق، دكتر خود گفته به ولي بودند دولت صميم او دليل همين به و بود شكننده اكثريت اين م  به ت
 .گرفت مجلس انحالل

  

 پهلوي محمدرضا -٣-٥٦

ست عليه شاه همكاري جلب ساني كار شقدرتمند وزيرنخ  متزلزل چنان دوران آن در او زير. نبود آ
 خواهدمي در اصل  ولي گيردمي موضع مصدق عليه ظاهر در بريتانيا كردمي تصور كه بود مشكوك و

شت ٣١ در او. كند ساقط سلطنت از را او خود  آمريكا سفارت منابع به ،)١٩٥٣ مه ٢١( ١٣٣٢ ارديبه
ــي«: بود گفته تهران در ــر را پدرم و انداختند بيرون را قاجار خاندان هاانگليس  هاآن. آوردند كار س

سي اگر« و »بيندازند بيرون هم را من توانندمي و انداختند بيرون را پدرم  من كه خواهندمي هاانگلي
ضاي از دليل همين به. »بروم صدا و سر بي تا بدانم فوراً بايد بروم، صدق عزل فرمان ام صاب و م  انت

شكر ض سرل ست به زاهدي اهللالف سي هايسازمان. رفتمي طفره وزيرينخ سو  بريتانيا و آمريكا جا
شرف سداهللا پهلوي، ا شيديان ا سكف نورمن و) بريتانيا عامل( ر ضايت جلب براي را) پدر( شوارت  ر

 .نداشت را مصدق عليه اقدام جرئت و اراده شاه اما فرستادند شاه

 هايروش از دولت بركناري لزوم از مخالفين، درخواســت به پاســخ در وضــوح به شــاه ميان اين در
 از نيز شاه و بود درآمده الملليبين و محبوب شخصيت يك صورت به مصدق. گفتمي سخن قانوني
سئله همين شت هراس م شكيل از هراس. دا شت در كه چيزي همان جمهوري حكومت يك ت  جلد پ
صدق از قرآن ست كار اين به شرايطي هر در كه بود گرفته سوگند آن عدم بر م  هراس اين. نزند د

عد ند از ب فاق چ يداد و ات له از مهم رو يداد و تير ٢٣ در احزاب درگيري جم  او به ١٣٣١ تير ٣٠ رو
 .كند تمام را كار تا داد هشدار

سي هايسازمان سو صيف »نازك ساقه« يك را جوان شاه بريتانيا، و آمريكا جا  به كه كردندمي تو
ضمين و تعهد به »هآزارند« ايگونه شت نياز آنان حمايت ت  براي »نازك ساقه« همين حمايت اما. دا

 كرميت. نداشت موفقيت توان شاه رضايت بدون ايران ارتش زيرا. داشت حياتي اهميت كودتا انجام
 داشت نخواهد ايفايده كودتا شاه رضايت بدون كه نوشت واشينگتن به نااميدانه اينامه در روزولت

ست و شار« ارخوا صدق، سرنگون صورت در زيرا. شد »نهايي حد ف ست م  بدون بعدي وزيرنخ
 .نداشت را بريتانيا با نفت بحران حل و كشور اداره توان شاه پشتيباني

صدق محمد زدن كنار به چنان بريتانيا و آمريكا ديگر، سوي از صمم م شتند نظر در كه بودند م  در دا
 پهلوي غالمرضا شاهزاده و كرده ساقط سلطنت تخت از را او ،كودتا نقشه از شاه حمايت عدم صورت

 همكاري بدون كه داد هشدار شاه به تهران در آمريكا وقت سفير هندرسون لوي. بنشانند تخت بر را
ــد خواهد انجام كودتا نيز او ــورت، اين در و ش  حمايت پهلوي دودمان از ديگر بريتانيا و آمريكا ص

سله اين و نكرده صدق عزل فرمان باالخره شاه كه هنگامي. شود واهدخ منقرض سل صاب و م  انت



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

ست به زاهدي ضا را وزيرينخ ست سطر در همكارانش و روزولت كندمي ام  به سيا گزارش سند نخ
 .»شد واقع مؤثر باالخره فشارها« گويندمي سپس و »الحمداهللا«: نويسندمي انگليسي حروف

 

 پهلوي دربار -٣-٥٧

صدق محمد اقدامات از دربار در آنان اناطرافي و سلطنتي خانواده  شاه اختيارات كردن محدود در م
ساس پهلوي دودمان سلطنت براي روي اين از حكومتي امور در درباريان دخالت از جلوگيري و  اح

 و پهلوي اشــرف. بودند همســو مصــدق محمد با مقابله در بريتانيا دولت با نيز آنان. كردندمي خطر
 .شدند مصدق مخالف درباريان ترينلفعا از پهلوي عليرضا

سلطنه قوام( قوام احمد ،١٣٣١ سال آغاز در شت ايران به) ال  شاه، نزديكان و بريتانيا حمايت و بازگ
 حسن مجلس، وقت رئيس و ملي شوراي مجلس با مصدق مشكالت با قوام، از پهلوي اشرف بخصوص

 .شد همراه امامي

 

 روحانيون -٣-٥٨

سم سيد شاني ابوالقا سي روحاني دو) بهبهاني عبداهللا سيد فرزند( بهبهاني محمد سيد و كا  سيا
شمن و تهران سخت د صدق سر سي به همواره دو اين. بودند م سو  و آمريكا هايسازمان براي جا

 طيب و جعفري شعبان چون افرادي هاآن. اندبوده متهم پول دريافت و مرداد ٢٨ كودتاي در بريتانيا
 .كنند فراهم را ارتش كودتاي مقدمه تا آورند هاخيابان به شاه از طرفداري به را رضايي حاج

 

 كودتا سازيزمينه -٣-٥٩

سري عهده به عمليات رهبري شته روزولت كرميت نام به تجربه با اف  زمان آن در روزولت. شد گذا
 آنجا از و رفت بيروت به پرواز يك با او. بود سيا سازمان نزديك خاور-آسيا بخش رئيس و ساله ٣٧

ستعار نام با عراق و سوريه هايبيابان طريق از تومبيلا با  آن در. شد ايران وارد »الكريج جيمز« م
صدق محمد نزديكان با ارتباطاتي كه توده حزب. بود آماده كوتا اجراي براي چيز همه زمان  برقرار م
 .بود هكرد گزارش و آورده دست به را نظامي كودتاي يك وقوع خبر پيش هفته چند از بود، كرده

 
 

 كودتاچيان ميان در زاهدي سرلشكر -٣-٦٠

ــزاگويي تهران، در مختلف احزاب تاز و تاخت ــته مطبوعات ناس  داد روزنامه جمله از دربار به وابس
 طرفدار الملليبين مطبوعات حمله قوام، بركناري و ١٣٣١ تير سي رخدادهاي مصدق، به نوري عميد

 ايران نفت صادرات عدم و انگليس و ايران نفت شركت اب او زورآزمايي و درگيري و مصدق به بريتانيا
 منزوي مدارسياست يك مصدق دكتر از مشكالت ساير بروز و الملليبين اعتبارات شدن مسدود و

ــاخته ــاد تا كردمي تالش او. بود س ــكل را ايران نفت بدون اقتص  از ماليات گرفتن پايه بر و دهد ش



  رانيا  شورش كاخ نشينان

 

 
154 

 جريان اين در بسيار هاياندازي سنگ با اما. برساند انجام به را هدف اين بازاريان و صنايع صاحبان
 .دهد تغيير خود نفع به را اوضاع نتوانست

 و مصر و لبنان در مأموريت بهانه به نقد پول مبالغي با) پدر( شوارتسكف نورمن ژنرال حال همين در
 .كرد مالقات شاه با و شد ايران وارد پاكستان

 كه شد داده پيام شاه به او طريق از و داشت مالقاتي شاه با نيز ريپورتر رشاپو يعني بريتانيايي رابط
صد بريتانيا و آمريكا شتي و دارند كودتا ق صد با سر دادن تكان با شاه. ندارند كار اين از وح  آنان ق

سكف نورمن ژنرال مهم ديدار آن در. كرد موافقت سر كه داد اطالع شاه به شوارت  فرمانده جوان اف
صد نيز) روزولت( كودتا ست و كرد نگراني اظهار شاه. دارد را او با ديدار ق  ديدار اين كه كرد درخوا

 يك در بعدها كه ديداري. ندهند گزارش مصدق به و نبرند پي قضيه اين به ديگران تا باشد محرمانه
 .كرد مذاكره شاه با حال همان در و پنهان پتويي زير روزولت و داد روي اتومبيل در شب

 
 مرداد ٢٨ كودتاي در داشتن دست بر) سيا( آمريكا متحده اياالت مركزي اطالعات سازمان سند

صدق دكتر خلع سيله به م صدق اما. اتفاق بيفتد ١٣٣١ سال در بود قرار هم بار يك كودتا انجام و  م
 اين بريتانيايي، هايديپلمات تمام اخراج و تهران در بريتانيا ســفارت كردن تعطيل با و شــد متوجه
شت ناكام را برنامه سران از گروهي ١٣٣٢ مرداد ٢٤ روز غروب. گذا  تهران در امني ويالي در سيا اف

 .آمدند گردهم

شبرد براي بريتانيا دولت صدق عليه خود تبليغات پي سي راديوي از م ستفاده هم سيبيبي فار  ا
صدق ضدّ مطالب بارها و كردمي سانه اين ايراني مندانكار كهجايي تا. شد پخش راديو اين از م  ر

ست صاب به د  از بريتانيا خارجه امور وزارت هايمقام از يكي) ميالدي( ١٩٥١ ژوئيه ٢١ در. زدند اعت
ــفير ــورش س ــنهادهاي خاطر به ايران در كش ــدق عليه راديويي هايبرنامه بهبود در وي پيش  مص
  : استكرده گزاريسپاس

شتر اينجا تا سيبيبي« ستفه شما كه نكاتي بي ستداده انجام ايدكرده ر شتري اطالعات اگر. ا  بي
 به حمله از بايد ضمناً. شود اجرا ترتيب همان به تا كرد مؤثرتر را هابرنامه توانمي چگونه كه بدهيد

قات ناب حاكم طب مال كه چرا كنيم؛ اجت مان از كه حكومتي با بخواهيم دارد احت قات ه عد طب  از ب
  .»كنيم كار شودمي تشكيل مصدق سقوط

 كه گفت پهلوي محمدرضا به رشيديان اسداهللا ايران، در سيا كارشناس ويلبر، دونالد گذارشپايه بر 
سي راديو از ست هم سيبيبي فار  و آمريكا هايدولت كه يابد اطمينان شاه تا شده كمك درخوا

سي راديوي شده قرار كه گويدمي او. اندكرده تأييد را كودتا طرح بريتانيا  االن« جمله سيبيبي فار
 كه شود مطمئن و بشنود را آن شاه تا دهد تغيير »است شب نيمه دقيقاً االن« به را »است شب نيمه
 جلب براي صرفاً موضوع اين كه رسدمي نظر به. كنندمي حمايت بريتانيا و آمريكا را سرنگوني طرح

 ايبرنامه هرگز سيبيبي فارسي ديويرا زيرا. باشد شده گذاشته ميان در او با كودتا از شاه حمايت
 .استنداشته شب دوازده در
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 :شدمي انجام مرحله ٤ در آژاكس عمليات

ــاجد، در منفي تبليغات ــط هاخيابان جرايد، مس ــبكه توس ــدق عليه بدامن ش  روابط خاطر به مص
 .شوروي و توده حزب با نزديكانش

 .شاه فرمان با وزيرينخست از مصدق خلع

 .سلطنت و شاه نفع به مردم از هايهگرو تظاهرات

  .شاه سوي از تازه وزيرنخست عنوان به زاهدي سرلشكر پيروزمندانه كردن ظاهر
  

 كودتا شكست از ترس -٣-٦١

 منتشر ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي با ارتباط در را ايتازه اسناد) سيا( آمريكا مركزي اطالعات سازمان
 محمد دكتر دولت عليه كودتا كه صــورتي در داشــت قصــد آمريكا دولت دهندمي نشــان كه كرده

 كلي به« ســند اين. بيندازد راه به داردامنه چريكي جنگ يك ايران در بخورد، شــكســت مصــدق
 آن از حكايت شده، تنظيم آمريكا ملي امنيت شوراي و خارجه وزارت در ١٩٥٣ سال در كه »سري

ــرنگوني يبرا كودتا كه بود آن نگران اندازه چه تا آمريكا كه دارد ــدق دكتر س  مواجه ناكامي با مص
 در آمريكا نظامي حضور افزايش با تا بود جريان در طرحي كه كندمي اثبات همچنين سند اين. شود

 دولت كردن ثباتبي براي حركتي ايران، جنوب در كمونيست ضد چريكي نيروي يك ايجاد و منطقه
 .شود آغاز مصدق

سميت والتر  اين با مقابله براي سيا سازمان كه داد اطالع سفيد كاخ به وقت خارجه وزير معاون ا
ستشده آماده احتمال، ست صورت در تا ا  عليه داردامنه و مدت دراز چريكي جنگ يك كودتا شك

ــاي ــي فعاالن ديگر و توده حزب اعض ــياس ــميت. بيندازد راه به ايران در س ــت اين در اس  يادداش
  : استنوشته

 ايران مختلف نقاط در راديويي فرستنده و گيرنده هايدستگاه با را نفر ده شده موفق سيا امروز تا«
ستن براي هم ديگري عده. كنند برقرار تماس سازمان اين با لزوم صورت در تا بگمارد  هاآن به پيو
 ».بينندمي تعليم

سلحه بود آمريكا اختيار در زمان آن در كه ليبي در فيلد ويلوس پايگاه در حال، همان در  مهمات و ا
 هزار ده كردن مسلح براي مهمات و اسلحه مقدار اين اسميت گفته به. بود شده انبار منظور اين براي

ــتندمي تجهيزات اين كه گويدمي او. كردمي كفايت نفر ــه عرض در توانس  ايران به هفته چهار تا س
ــند ــلحه. برس  به نقد پول و طال فيمخ هايمحموله با همراه تبريز و تهران در بود قرار مهمات و اس

 .برسد خاصي افراد دست

سط هايشچريك اداره براي هم طرحي سيا شت تو  حال، عين در. بود كرده تهيه نفره سه گروه ه
 و نفرات از كوچك نيروي يك و شوند مستقر تركيه جنوب در هم آمريكايي هواپيماي هاده بود قرار
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ــناورهاي ــره نزديكي در بود قرار هم آمريكايي ش ــتقرار عراق جنوب در بص  پراكنده از تا بيابند اس
 .كنند جلوگيري منطقه در فراري هايكمونيست شدن

صمم آمريكا ارتش ستان و هم تهران در نظامي پايگاه يك از تا بود م  با اما. بجويد سود  سعودي عرب
صدق دكتر دولت سرنگوني زاهدي، ژنرال كودتاي پيروزي شت و م  به ازيني ديگر ايران به شاه بازگ

 .نشد پيدا عمليات اين به زدن دست

سازي براي: ١٣٣٢ مرداد ١٣ صدق، شاه قدرت محدود ست م سيهمه درخوا سه. كرد پر  بزرگي جل
 .كنند ايجاد فاصله توده حزب و او طرفداران بين كه خواست سربازان از مصدق. شد برگزار

 

 مرداد ٢٥ كودتاي -٣-٦٢

ــيهمه برگزاري با ــاه كه بود معلوم ديگر مجلس انحالل و دولت از مردم حمايت اعالم و پرس  و ش
 .كند ساقط را مصدق رو، در رو و بردارند خود قانوني ظاهر به اقدامات از دست بايد بريتانيا

شه شورت و نظر تجديد چندبار از پس و شد طرح آمريكا و بريتانيا همكاري با كودتا نق صر با م  عنا
 نيز و مصدق عزل فرمان امضاي بود شده گرفته نظر رد شاه براي كه نقشي. رسيد تصويب به اصلي

 خارج به مصدق، فشار با كه پهلوي اشرف. بود وزيرينخست به زاهدي سرلشكر نصب فرمان امضاي
 داشت ديداري) پاريس؟( يا سوئيس در رشيديان اسداهللا و دالس فاستر جان با با بود رفته كشور از
ستفاده با سپس و شت ايران به »شفيق« رششوه خانوادگي نام از ا  كه كوتاهي مدت در و بازگ

 خروج به ناچار دوباره حضورش شدن آشكار با و گذاشت كودتا طرح جريان در را شاه داشت فرصت
 اعالم شاه به و داد نشان تندي العملعكس وي اشرف، بازگشت از مصدق اطالع از بعد. شد كشور از

 دادگاهي و زنداني را وي نكند ترك ساعت چهار و ستبي تا را ايران خاك شاه خواهر اگر كه كرد
شرف. كرد خواهد صدق تند العملعكس پي در ا  ترديدهاي از پس شاه. شد خارج ايران از دوباره م

 كرده امضاء را سفيد ورقه دو واقع در شاه كه شد روشن بعدها. داد رضايت هافرمان امضاي به اوليه
 .بنويسند او امضاي باالي بر است الزم آنچه كودتاگران تا بود

صدق دكتر مرداد ٢٥ در سي قانون روح خالف را عزل فرمان صدور كه م سا شروطه ا شاهي و م  پاد
شروطه ست م  حركت، اين. كرد مقاومت كودتا اين برابر در شد خود عليه شاه كودتاي متوجه و دان

 آمريكا و بريتانيا العاتياط هايســازمان كه كودتايي مرداد ٢٥ در. شــد عراق به شــاه فرار به منجر
 .شد آغاز بودند كرده طرح

صيري اهللانعمت مرداد ٢٥ شب نيمه از بعد ساعت يك را عزل فرمان  گارد( سلطنتي گارد رئيس ن
سطين خيابان( كاخ خيابان به سعدآباد از پوشزره و تانك همراهي با بود) جاويدان  آورد) كنوني فل

 فرمان بود شده باخبر گروه اين حركت از تلفن با كه مصدق. كند ابالغ او به مصدق دكتر منزل در تا
سيد و گرفت را صله او مقر محافظ نيروي و داد ر صيري بالفا شت را او همراه نيروي و ن . كردند بازدا

 سپس و بغداد به هواپيما با آنجا از و رفت رامسر به خبر شنيدن با بود رفته كالردشت به قبالً كه شاه
 .ردك پرواز رم به
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صيري اقدام خبر مرداد ٢٥ صبح شر شهر در ن ستند همه و شد منت شي كه دان ش  بركناري براي كو
 .بود خورده شكست مرداد ٢٥ كودتاي. بود ناموفق و گرفت صورت مصدق

 

 مرداد ٢٧ در هندرسون و مصدق ديدار -٣-٦٣

سون، لوي مرداد ٢٥ روز در سر »تعطيالت در« ايران در آمريكا وقت سفير هندر  از پس او. دبرمي ب
شت تهران به فوراً كودتا اين بودن نافرجام صدق ديدار به مرداد ٢٧ در و برگ صدق براي تا رفت م  م

 ايران داخلي امور در دخالت عدم بر ظاهر در ولي بود كودتا اصلي اندركاراندست از او. كند پهن دام
شت تأكيد سون. دا سمي گزارش در هندر شينگتن به خود ر شت وا  ولي بوده آرام ديدار اين كه نو
 .استرسيده پايان به ناگهاني طوربه و بوده پرتنش ديدار اين كه دادند نشان شده فاش اسناد

ــون ديدار، اين در ــدق به هندرس ــدار مص ــرارش ادامه كه داد هش ــمت در ماندن باقي به اص  س
 داد پاسخ و شد عصباني شدت به هندرسون گفته از نيز مصدق. نيست ايران نفع به وزيرينخست

سون. ندارد را ايران داخلي امور در دخالت حق او: كه صدق نيز هندر  و نظم اگر: كه كرد تهديد را م
ــهروندان به گراچپ يا ملي تظاهركنندگان حمالت و برنگرداند هاخيابان به را آرامش  مراكز و ش

شود، متوقف ايران در آمريكايي شينگتن فني و مالي هايكمك ن  و افتاد خواهد خطر به ايران به وا
صدق سفيد، كاخ ست عنوان به را م سميت به ايران وزيرنخ  اين به واكنش در. شناخت نخواهد ر

 .كرد خارج هاخيابان از را خود طرفداران و كرد اعالم ممنوع را عمومي تجمعات مصدق تهديد،

 

 مرداد ٢٨ كودتاي -٣-٦٤

سار دفتر رئيس ضل تيم ضاي از كه زاهدي اهللاف  كودتا برنامه بود، ايران توده حزب امينظ سازمان اع
ــه را  روي اين از. بود داده اطالع ايران توده حزب به مرداد ٢٨ كودتاي خوردن كليد از پيش روز س

 اين در. كرد مصدق محمد نفع به هاشهرستان و تهران در تظاهرات سازماندهي به شروع توده حزب
سات به توهين و روحانيون تهديد قبيل از وانهتندر اقدامات و پراكني شايعه به نيز گروهي بين  مقد

سالمي ست و ا صدق شدن جمهوررئيس حتي و سلطنت الغاي درخوا صدق. كردند مطرح را م  كه م
 و پليس به را تظاهرات از جلوگيري دسـتور دانسـت،مي سـلطنت طرفداران خدمت در را تظاهرات

 .كرد ابالغ ارتش

. افتادند راه به تهران شهر مركز سمت به جنوب سمت از جمعيتي مرداد ٢٨ صبح اوليه ساعات از
مل تا عوا يادي مبلغ كردن خرج و پيگيري با كود هايي پول ز باش از نيرو نان و او  مختلف محالت ز

شنبه روز صبح و كردند يكدل را) بلنده پري مانند(  تهران هايخيابان ١٣٣٢ سال مرداد ٢٨ چهار
 در هاخيابان ظهر از بعد تا. بود »شــاه جاويد« شــعار با مينظا نيروهاي و نيروها اين حركت شــاهد
ــدق طرفداران به كه بود افرادي كنترل ــريات و احزاب دفترهاي. كردندمي حمله مص  دارطرف نش
 .شد كشيده آتش به و شد غارت توده حزب يا مصدق
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صدق عليه شعاردهندگان صف به جو اين تأثير تحت نيز مردم از هاييگروه تظاهرات، شروع با  م
 همراه بودند، داده رضايت كودتا در شركت به پول دريافت با كه نظامياني ديگر، سوي از و پيوستند

 ارشد هايمقام بيشتر زمان، همين در كه دهدمي نشان آمريكا در شده منتشر اسناد. شدند جمعيت
 .بودند برده پناه هاآمريكايي به يا شده مخفي زاهدي اهللافضل خود حتي و نظامي

شتگرمي به غوغاگران تظاهرات، شروع از پس ساعت چند  هايروزنامه و نزديكان دفتر هاتانك پ
ــدق هوادار يان، اين در. كردند غارت را مص ــاه« يورش از نيز توده حزب دفتر م تان ش ــ  و »دوس

 تتحوال اين به واكنشي ارتش در او حاميان حتي و مصدق دولت. نماند امان در »ستيزان كمونيسم«
 .ندادند نشان

  :استشده او هواداران و مصدق تحركي بي داليل از بسياري هايروايت
 فرسودگي يا باال سطوح در مناسب ارتباط عدم، موقع به گيريتصميم در ضعف، خطر نگرفتن جدي 

صدق نااميدي با توأم ست روايات اين از هايينمونه، يارانش و م ، ظهر از پس ساعاتي، روي هر به. ا
 وفادار نظاميان از اندكي عده. شد كشيده او خانه اطراف به مصدق مخالفان و طرفداران بين گيريدر
ــدق به ــرف اما كردند مقاومت كودتا حامي نظاميان و جمعيت يورش برابر در توان همه با مص  تص

ست خانه اطراف در مقاومت روز، پاياني ساعات در. بود ماجرا واقعي پايان راديو، ساختمان  وزيرنخ
 .برد در به جان اشخانه بام طريق از او و كردند غارت را مصدق خانه جمعيت شد، شكسته هم

 :گويدمي مصدق دكتر منزل بارانگلوله با رابطه در مصدق دكتر محافظ مهران موسي

ــدق دكتر خانه ديوارهاي تمام ــداي و خوردمي و بود خورده گلوله مص  از يكي تا دادمي مهيبي ص
 دكتر اما شويم خارج اتاق از بدهيد اجازه آقا: گفت صديقي دكتر آقاي شود،مي اتاق وارد هاگلوله

 .كنيد جاجابه را تختم فقط گفت مصدق

صدق دكتر منزل سل و تانك با نيز م سل صدق و گرفت قرار كودتا نظامي نيروهاي حمله مورد م  م
 هايگروه. گرفت پناه اشهمسايه خانه در و داد وزيرينخست محافظ نيروي به مقاومت عدم دستور

صدق ضد شرافي مهدي. پرداختند وي منزل غارت به نظاميان و م صدق عزل فرمان ميرا صب و م  ن
شكر شكر. خواند راديو از را زاهدي سرل  مخفي آمريكايي مأموران نزد مدت اين در كه زاهدي سرل

ــكوت با مردم. درآمد به مخفيگاه از بود يدادها اين حيرت و س ــدق، نه. بودند ناظر را رو  نه مص
صدق طرفداران شته روزهاي در را كودتا ضد به كودتا تبديل« وعده كه توده حزب نه و م  دادمي گذ

 ».شد پيروز كودتا و نكردند مقابله براي اقدامي

 

 هزينه -٣-٦٥

ــده گرفته نظر در بودجه دالر، ميليون يك كودتا اين براي  پول اين دالر هزار هفتاد تنها اما. بود ش
 .شد استفاده مردم شوراندان براي هازورخانه هايپهلوان و روحانيون به آن بيشتر كه شد خرج
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 كودتا از پس -٣-٦٦

ــتين از ــبح دقايق نخس نداري مأمورين ١٣٣٢ مرداد ٢٩ روز ص ظامي، فرما  كل اداره و دوم ركن ن
ست شهرباني شت به د صدق، محمد همكاران از زيادي عده بازدا ضاء م  ندگاننماي ملي، جبهه اع
ستعفي ضاء و نگارانروزنامه و م شكر طرف از. زدند توده حزب اع ضل سرل  اياعالميه زاهدي اهللاف

صدق دكتر جان حفظ در« شد متذكر و صادر  رو اين از. شد نخواهد كوتاهي اقدامي گونه هيچ از م
 حمدرضام به كودتا فرمانده زاهدي. »نمايد معرفي شهرباني به را خود ساعت ٢٤ ظرف است مقتضي

ست وي از و زد تلگرافي شاه ضل جواب در نيز شاه بازگردد، ايران به تا خوا  كرد اعالم زاهدي اهللاف
 برقرار نظامي حكومت ايران شهرهاي تمام در ١٣٣٢ مرداد ٢٩ روز در. گرددبازمي ايران به درنگبي

سران از زيادي عده روز اين در همچنين. شد  از كردند پيدا درجه فيعتر بودند كودتا عوامل از كه اف
صيري، اهللانعمت سرهنگ جمله  سرتيپي درجه فرزانگان عباس سرهنگ و بختيار تيمور سرهنگ ن

ستور به كودتا از پس. گرفتند شار از نظامي فرمانداري د صدق حامي هايروزنامه انت  توده حزب و م
 .شد جلوگيري

سمي اعالم از پس: صبح ١٠:٣٠ ،١٣٣٢ شهريور ١ ستين با شاه دتا،كو موفقيت ر  از امكا ال  پرواز نخ
  . بازگشت تهران به خود شخصي جت با آنحا از و رفت بغداد به رم

 مهرآباد الملليبين فرودگاه در شاه چپ سمت در نصيري اهللانعمت و راست سمت در زاهدي اهللافضل
 .هستند

صدق دكتر سليم زاهدي به را خود مرداد ٢٩ روز در م شت و كرد ت  به نظامي فرمانداري. دش بازدا
ست ستگيري و تعقيب به بختيار تيمور سرتيپ ريا  با نفت مذاكرات. پرداخت مخالفان شكنجه و د
 قرارداد به آخر در كه شد شروع اروپائي و آمريكايي شركت چند و انگليس و ايران نفت شركت

سيوم سر سيد ايران دولت به آمريكا مالي هايكمك. شد منجر كن  مؤثر تازه حكومت تقويت در و ر
 .افتاد

سون لوي تازه، دولت مالي نياز به توجه با: ١٣٣٢ شهريور ٩  زاهدي به ايران در آمريكا سفير هندر
 كه گذاشــت آمريكا و ايران روابط بر مهمي تأثير مرداد ٢٨ كودتاي. دهدمي ميليون ٤٥ كمك وعده
 . است محسوس كشور دو روابط در آن آثار هنوز

 :گفت خود سخنراني در آمريكا امورخارجه وزير آلبرايت مادلين ميالدي ٢٠٠٠ سال مارس ١٨ در

ــال در« ــت براندازي دادن ترتيب در مؤثري نقش آمريكا ١٩٥٣ س  محمد ايران محبوب وزيرنخس
صدق شت م ستراتژيك داليل به اقداماتش كه بود معتقد آيزنهاور دولت. دا  كودتا آن ولي موجّهند ا
 از ايرانيان از بسياري هنوز كه ندارد تعجبي و شد ايران سياسي تكامل يرس رفتپس باعث آشكارا

 و متحده اياالت آن از بعد قرن ربع در براين عالوه. ناراحتند آنان داخلي امور در آمريكا دخالت اين
 اقتصادي پيشرفت براي زيادي كارهاي هرچند شاه دولت. كردند حمايت شاه رژيم از پيوسته غرب
 ».كرد سركوب رحمانهبي را خود مخالفان داد، مانجا ايران
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 ملّيون سرانجام -٣-٦٧

ست محاكمه كه قانون خالف بر شاه سط تنها را وزيرنخ شور عالي ديوان تو  محمد شمرد،مي مجاز ك
ــدق ــه به و محاكمه نظامي دادگاه در را مص ــال س  جريان در. كرد محكوم) انفرادي( مجرد حبس س
 از پس وي. شد سركوب وي از دفاع در كشور مختلف شهرهاي در مردمي تظاهرات دادگاه برگزاري

ستاي خود زادگاه به زندان پايان ضا. شد تبعيد) كرج( احمدآباد رو  وي مرگ از پس پهلوي محمدر
ــتان در وي دفن در ترتيب بدين و »احمدآباد در اشمرده و زنده«: گفت  جلوگيري بابويه ابن قبرس

 :گويدمي باره اين در خود مرع آخر روزهاي در مصدق محمد. شد

 سال سه به مرا نظامي دادگاه. كنند غارت هم ديگر سال ١٠٠ را ما نفت كه اندكرده بهانه را كمونيسم
ــكر زندان در كه كرد محكوم مجرد حبس  كه ١٣٣٥ مرداد ١٢ روز. كردم تحمل را آن زرهي ٢ لش
 گروهبان و سرباز ايعده و شدم بعيدت احمدآباد به شوم آزاد كهاين جاي به يافت خاتمه آن مدت
 من و هستند من مواظب نشده تمام هنوز خورشيدي ١٣٣٩ سال كه اكنون. شدند من حفاظت مأمور

 اين با و اممانده قلعه اين در بروم] قلعه[ خارج به اسـكورت بدون دهندنمي اجازه چون و محبوسـم
 .يابم صيخال زندگي اين از و آيد سر به عمرم تا سازممي وضعيت

سين دكتر صدق دولت خارجه امور وزير( فاطمي ح سي و) م شنهاد كه ك  صنعت شدن ملي اوليه پي
 .شد تيرباران بود بيمار حاليكه در و محكوم اعدام به نظامي دادگاه توسط نيز بود كرده ارائه را نفت

ستگانش و شاه از كه شورش روزنامه مدير شيرازي پور كريم اميرمختار  در نيز بود دهكر انتقاد ب
 و كشيده آتش به زنده) كودتا از پس سياسي زندانيان شكنجه و حبس محل( زرهي دو لشكر زندان
 .شد كشته

 .شد كشته بقايي مظفر وابستگان توسط كرمان شهرباني رئيس سخايي محمود

 اكودت از پس و شده جمهوري تشكيل خواهان او. شد اعدام فاطمي دكتر فقط مصدق، ياران ميان از
. كردمي دفاع ملي جبهه و توده حزب ميان اتحاد از و شد پنهان توده حزب هايمخفيگاه از يكي در

 .شد روروبه آميزخشونت شدتبه رفتاري با توده حزب

ضاي از تن ١١ رژيم، ١٣٣٥ و ١٣٣٢ هايسال بين ساند قتل به زندان در را حزب اين اع  از نفر ٣١. ر
. داد كاهش ابد حبس به را آن بعدها نمود محكوم اعدام به گرچه را ديگر نفر ٥٢ كرد، اعدام را هاآن
 تا ١ از حبس به نيز را نفر ١٠٠ و شدند آزاد بعد از مدتي عمدتاً كه كرد محكوم ابد حبس به را نفر ٩٢
  .ساخت محكوم سال ١٥
 مد رضا پهلوي :مح

شم و ملتم خداوند، بركت از را تختم و تاج من « صدق .دارم شما و ارت  و شود حبس سال ٣ بايد م
 از بخشي ». كرد خواهم اعدام كنم پيدايش اگر هم فاطمي حسين. نشود خارج اشدهكده از هم بعد

  شهريور ١ در روزولت كرمليت با ديدار در پهلوي محمدرضا سخنان
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 و مصـدق. بود خشـن بسـيار توده حزب با ولي ماليم ملي جبهه با ايران حكومت رفتار كلي، طوربه
 مواجه ســال ســه حدود در حبس احكام با وي اعتماد مورد نظامي افســران و كابينه وزراي بيشــتر

 نظامي دادگاه كهآن جايبه شد؛ رژيم براي زيادي دردسر باعث مصدق سياسي شديداً دادگاه. شدند
 .كشيد محاكمه به را دادگاه مصدق نمايد، محاكمه را او

 مجلس نماينده و سناتور) قشقايي حسين محمد قشقايي، روخس قشقايي، ناصر( قشقايي برادران
 قشقايي ايل با همراه كه بودند مصدق دكتر حاميان تنها مرداد ٢٨ كودتاي از پس بودند، ملي شوراي

ستند كودتا دولت با جدي مقابله به صره و مقاومت ماه ٣ از پس كه برخا  خيانت خاطر به شيراز محا
 در نشده شاه با مصالحه به حاضر برادران اين شد؛ متفرق قشقايي نبرادرا قشون خوانين، از برخي
 .شدند تبعيد سال ٢٥ مدت به نتيجه

 .شد محكوم زندان سال ٣ به ستاد رئيس رياحي محمدتقي تيمسار

ستگير سرانجام فرار نيم و سال ٢ از پس زادهزيرك احمد مهندس  زندان ماه شش تحمل از پس و د
 .شد آزاد

ستاد نشايگا دكترعلي شگاه ا  زندان سال دو به هفدهم، دوره ملي شوراي مجلس نماينده و دان
 . شد آمريكا در اقامت و ايران از خروج به مجبور به آزادي از پس و محكوم

 سازمان رهبر و سياسي مبارز و سراترانه) بوس به مرا ترانه سراينده و هاله به متخلص( رقابي حيدر
 مجبور سرانجام و افتاد زندان به متناوب صورت به ٣٤ تا ٣٢ هايسال بين ايران ملي جبهه سربازان

 .شد آمريكا در اقامت و ايران ترك به

 و ايران نفت پرونده در دادگســتري الملليبين ديوان در ايران اختصــاصــي قاضــي ســنجابي كريم
ماينده و انگليس، ــاه مردم ن  زندان ماه چند و فرار ماه ١٩ از پس هفدهم، دوره مجلس در كرمانش
 .شد آزاد »واالتبار« سناتور وساطت با و الملليبين موقعيت به توجه با سرانجام

صدق ملي دولت فرهنگ وزير آذر مهدي  شده زنداني ماه ٦ مدت به ايران داخلي طب گذاربنيان و م
 .شد دانشگاه در التدريسممنوع سپس و

شناس جهانگير صل دولتي خدمات از و شد زنداني سال ٢ مدت به كودتا از پس راه وزير حق  منف
 .گشت

سه در ايران سفير و خارجه امور وزير كاظمي باقر سيد ستعفاء كودتا از پس فران  ايران به و داده ا
 .شد تبعيد مدتي براي نيز زندان از پس. بود زندان در سال يك مدت به و بازگشت

شاورز علي محمد سيد ستاندار صدر ك سوول و گيالن ا ستاندار و شيالت كردن ملي م صفهان ا  در ا
 .بود زنداني ماه ٨ مدت به و دستگير كودتا از پس مرداد، ٢٨ كودتاي زمان

 شوراي مجلس رئيس نايب پاريس، تكنيكپلي مدرسه ايراني آموختهدانش نخستين حسيبي كاظم
ــتگير مخفيانه زندگي ماه ١٩ از پس كه بود هفدهم دوره ملي ــال يك به و دس  وميتمحر و زندان س

 .شد محكوم اجتماعي هايفعاليت از دائمي

 .شد تبعيد خارك جزيره به و دستگير كودتا از پس شمشيري محمدحسن
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ست معظمي عبداهللا ستاد و هفدهم دوره ملي شوراي مجلس ريا شگاه ا  به كودتا از پس تهران، دان
 .شد اخراج دانشگاه از و شد محكوم تبعيد و زندان

 .شد زنداني و دستگير شدن، پنهان ماه چند از پس كار وزير معاون بختيار شاپور

ــت پان حزب رهبران از فروهر داريوش ــر فرار ماه چند از پس ايران ملت حزب و ايرانيس  انجام س
 .شد زنداني و دستگير

سين سهبنيان صديقي غالمح س شكده( اجتماعي تحقيقات و مطالعات گذارمؤ  اجتماعي علوم دان
ش گذارانبنيان و) بعدي سيجامعه علم پدر سينا، ابن هزاره نج شور وزير و ايران شنا  ملي دولت ك
 شد . زنداني سال ٢ مصدق، دكتر

 ٦ مدت به ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي از پس هفدهم، دوره ملي شوراي مجلس نماينده نريمان محمود
 .شد تبعيد جنوب به سپس و بود زنداني ماه

ضوي ستاد و هفدهم مجلس رئيس نايب احمدر شگاه،د ا صال و زندان سال ١٠ به ان  در خدمت از انف
 .رفت ايران از خارج به آزادي از از پس و شد محكوم دانشگاه
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 آمريكا و ايران روابط بر كودتا تأثير -٣-٦٨

ــت آمريكا و ايران روابط بر مهمي تأثير مرداد ٢٨ كودتاي كه معتقدند برخي  آن آثار هنوز كه گذاش
  . است محسوس كشور دو روابط در

شورهاي از روزه سه ديدار در اوباما باراك ستان ك صر و سعودي عرب  ٥–٢( ١٣٨٨ خرداد ١٥ تا ١٢ م
ــده تنظيم پيش از نطق در) ٢٠٠٩ ژوئن  كار ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي كه كرد اذعان قاهره در خود ش

 :گفت رابطه اين در و استبوده آمريكا

 به را خودش ايران. استبوده ايران اسالمي جمهوري نظام و متحد ايالت بين تنش منشأ موضوع اين
سم دولتي شور با مخالفت در خوردهق ست،كرده تعريف من ك ستي و ا شوبي تاريخچه برا  ما بين پرآ
 ايران، شده انتخاب دموكراتيك دولت براندازي در متحده، اياالت سرد، جنگ ميانه در. دارد وجود
ــونت و گيريگروگان در ايران اســالمي، انقالب زمان از. كرد بازي نقش  مردم و ســربازان عليه خش

شته نقش متحد، اياالت عادي ستدا ستشده شناخته خوبي به تاريخچه اين. ا  اين اينكه جاي به. ا
 من كشور كه امكرده روشن را موضوع اين ايران مردم و رهبران براي من بماند، گذشته در تاريخچه

 .استآماده رفتن جلوتر براي

جه امور وزير تون،كلين هيالري كا خار بان ٤ در آمري به دو در) ٢٠١١ اكتبر ٢٦( ١٣٩٠ آ  مصــاح
 آمريكا صداي فارسي بخش و فارسي سيبيبي زبان،فارسي شبكه دو با جداگانه و مفصل اختصاصي

ستقيم گفتگوي به  آلبرايت، مادلين خانم پوزش يادآوري با كلينتون، خانم. پرداخت ايران مردم با م
ــين هخارج وزير  بار ،١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي در آمريكا نقش خاطر به ايران مردم از آمريكا، پيش
 .كرد تأسف ابراز واقعه اين از ديگر

 

 شدهبنديطبقه اسناد افشاي -٣-٦٩

 كه كرد منتشر را اسنادي آمريكا ملي امنيت آرشيو ،١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي سالگرد شصتمين در
 خارجي سياست فعاليت از بخشي را آن فوق، اقدام رهبري در سيا سازمان نقش دادن نشان ضمن

 .آورد شماربه آمريكا

  .نمود منتشر زمينه اين در اسنادي كودتا در خود نقش تأييد ضمن سيا سازمان ٢٠١٧ ژوئن در
نادي در ــ قه از كه اس نديطب نه ب ما ــده خارج محر ندش عاتي ا جا يات رمز( آژاكس رمز به ار  عمل

نده نام از كه مرداد ٢٨ كودتاي در هاآمريكايي ــوي ــركت ايجكس ش يت ش ته پالموليو-كولگ  گرف
ستشده سناد اين. دارد وجود) ا ست روزولت كرميت كاري هايپرونده شامل جمله از ا  در كه ا

سناد اين. بردمي سر به تهران در كودتا به منتهي روزهاي شيو در كه ا  اياالت ملي امنيت آژانس آر
 اطالعات به آزادي دسترسي قانون اساس بر شدند، منتشر پاليسي فارين مجله نيز و آمريكا متحده

ــناد اين. گرفت قرار همگان اختيار در آمريكا متحده اياالت در ــي اس ــند مجموعه يك از بخش  و س
 مصرف براي صرفاً و سيا سازمان نگارانتاريخ توسط كه هستند »ايران نبرد« نام به تربزرگ گزارش
 .اندشده تدوين ميالدي هفتاد دهه اواسط در داخلي
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شت خبر شريه يك در مرداد ٢٨ كودتاي از پس ايران به شاه برگ سي ن  شاه: ترجمه-زبان انگلي
 .كرد واژگون را مصدق دولت نظامي كودتاي گردد،بازمي

ستين سند اين شر ١٩٨١ سال در بار نخ  سوم بخش جمله از آن مهم هايبخش اما بود، شده منت
ست، كودتا عمليات تشريح واقع در كه »پنهان اقدام« به موسوم شارات همه عالوه به ا  به مستقيم ا

 .بود نگرفته قرار عموم دسترس در بود، عمليات رمز اسم كه) TPAjax( »آژاكسپيتي«

  آورده اسناد اين انتشار حاشيه در »پاليسي فارين« مجله
 چنداليه ايپروژه كودتا، اجراي در خود اهداف تحقق براي بريتانيا و آمريكا اطالعاتي هايسرويس« 
 سياسي وجهه تخريب براي خود پروپاگانداي ماشين از استفاده: بردند پيش به زمانهم را پيچيده و

صدق، محمد شوه م  و نظامي نيروهاي سازماندهي ايران، پارلمان وقت نمايندگان از برخي به دادن ر
 كه ايران دربارهي سيا اسناد از بخشي» .خياباني اضاتاعتر و هاراهپيمايي انداختن راه به نهايت در
 امن هايبايگاني در كندمي ادعا سيا. اندرفته ميان از ١٩٦٠ دهه در شوندمي مربوط كودتا مقطع به

شته هاآن نگهداري براي كافي جاي خود ستندا  سال به متعلق سندهاي از يكي مقدمه در سيا. ا
  : نويسدمي است ١٩٥٤

شن ١٩٥٢ پايان در« صدق دولت كه بود رو شورهاي با تواندنمي م  دارند ايران در منافعي كه غربي ك
سد نفتي توافقي به صدق، محمد دولت سرنگوني آژاكس عمليات هدف» «.بر سازي م  و منزلت باز

 بنا» .كند اداره سازنده هاييسياست با را ايران كه بود دولتي با مصدق دولت جايگزيني و شاه قدرت
ــند ناي به ــر بر دولتي كه بوده اين كودتا هدف همچنين س  بتوانند غربي هايدولت كه بيايد كار س

 .برسند توافق به آن با نفت بازار دربارهي

سازي اين جريان در شا ستند هاآمريكايي از هابريتانيايي ها،اف شار از خوا سنادي كه انت  به آن در ا
 .كنند خودداري باشد شده مستقيمي اشاره تاكود اين در بريتانيا مخفي اطالعات سرويس نقش

  

 آمريكا ٢٠١٦ انتخابات در كودتا بازتاب -٣-٧٠

ست انتخابات در دموكرات حزب نماينده سندرز، برني  با خود مناظره در متحده، اياالت جمهوريريا
ــاره در ،٢٠١٦ فوريه ١١ در) دموكرات حزب نامزد ديگر( كلينتون هيالري  بيجاي هايدخالت به اش

 :كرد اشاره مصدق محمد دولت به ديگر، كشورهاي هايدولت كردن ساقط در كاآمري

 كه جايي گردد؛برمي پيش ســال شــصــت يا پنجاه به دخالت اين. نيســت جديدي مورد اين ولي... 
 در مصدق دولت كردن ساقط موارد، اين از يكي. داشت دست هادولت كردن ساقط در متحده اياالت
صدق] آمريكايي[ فرد هيچ. بود ميالدي ١٩٥٣ سد؛نمي را م ست او شنا  ايران ملت منتخب وزيرنخ

 ديكتاتور آن، نتيجه ي و شد؛ كشيده زير به قدرت از بريتانيا، و متحده اياالت منافع خاطر به او. بود
سيديم جايي به نهايت در و داريد را هاايراني انقالب شما سپس و بود؛ ايران شاه شدن  االن كه ر

 غيرمترقبه.... و غيرخواسته ايجنت. هستيم
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 :گفت چنين انانسي خبرگزاري با مصاحبه در سندرز برني

 نكته. بود فاجعه ايران، در دموكراتيك فرايند طي شــده انتخاب وزيرنخســت) مصــدق( ســرنگوني
 من، عقيده به …باشــد هادولت ســرنگوني دنبال به نبايد آمريكا كه بود اين من ســخنان در اصــلي

صدق( سرنگوني ست) م  بنابراين، بود؛ فاجعه ايران، در دموكراتيك فرايند طي شده انتخاب وزيرنخ
صور شته حق اخالقي يا قانوني لحاظ به آمريكا كنمنمي ت شد دا  اين و كند سرنگون را هادولت با
  .استآورده بار به مختلف مناطق در را بسياري ثباتيبي و داشته عكس نتيجه اغلب هاتالش
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  تركيه -٤
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 ١٩٨٠ سال در تركيه در كودتايي انجام به سيا سازمان ارشد مديران از -اجويت   بولنت
  .كرد اعتراف

  
  
  

 يا آناتولي يعني كشور بزرگ بخش كه است اوراسيايي كشوري، تركيه جمهوري رسمي نام با تُركيه
سياي سيا غرب شمال در كوچك آ ست واقع خاورميانه و آ  در تراكيه نام به نيز كوچكي شبخ و ا

 .دارد قرار) اروپا شرق جنوب در ايمنطقه( بالكان یمنطقه

 
شورهاي با شرق در تركيه ستان، نخجوان، ايران، ك ستان؛ و ارمن  و عراق با شرقي جنوب در گرج

ستان با) اروپايي بخش( غربي شمال در و سوريه؛ سايه يونان و بلغار ست هم  از تركيه همچنين. ا
 مرز مديترانه درياي با غرب جنوب از و اژه و مرمره كوچك درياي دو با غرب از سياه، درياي با لشما
  .است تركيه اختيار در نيز داردانل و بسفر راهبردي یتنگه دو. دارد آبي

 
٧٨٣ تركيه پهناوري  كشور اين شكل. است پرباران نسبتاً و كوهستاني كشوري مربع و كيلومتر ٥٦٢

 از يكي در گرفتن قرار با تركيه. استيافته امتداد غرب و شرق سوي از كه است ستطيلم يك مانند
 شمال گذرگاه و است خوبي بسيار و راهبردي جغرافيايي موقعيّت داراي جهان، مناطق ترينحسّاس

 براي تركيه خاك از ايران كشور ويژه به بسياري، كشورهاي و آيدمي شماربه اروپا و آسيا غرب
 و است برخوردار ايجلگه و خوب هواي و آب از تركيه. كنندمي استفاده انرژي و كاال يتترانز

 مسافرت كشور اين به توريست زيادي تعداد ساالنه همين دليل به دارد ديدني و جالب هايمكان
 .كنندمي

 مردم ددرص ٨٥ تا ٧٥ حدوداً كه باشد،مي) ٢٠١٨ برآورد( نفر ميليون ٨٢ حدود تركيه كشور جمعيت
 دين به مردم از بسياري ولي است الئيك تركيه حكومت. هستند علوي هم درصد ٢٥ تا ١٥ و سني

 تركيب همچنين. است رسمي تعطيل كشور اين در قربان عيد و فطر عيد و هستند پايبند اسالم
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 باشندگان ساير را ٪١٢-٪٧ و كرد درصد ٪١٨ ترك، مردم درصد ٪٧٥-٪٧٠ حدود تركيه در نژادي
 .دهندمي تشكيل تركيه ميقو

 پس و شدمي نوشته) عثماني( عربي خط با گذشته در كه است) استانبولي( تركي تركيه، رسمي زبان
 سال در آتاتورك توسط تركيه جمهوري تشكيل و عثماني، امپراتوري فروپاشي و اول جهاني جنگ از

 .شودمي نوشته التين خط با ١٩٢٣

 شرقي جنوب و خاورميانه از بزرگي هايبخش گذشته، یسده چند در يعثمان امپراتوري نام با تركيه
  .استداشته دست در را اروپا

  
  

 و بسفر تنگه دو طريق از مديترانه و اژه مرمره، و سياه درياهاي. دارد راه دريا به طرف سه از تركيه
. دهندمي كشور اين به مناسبي موقعيت جغرافيايي لحاظ از و شوندمي مرتبط آزاد درياهاي به داردانل

  .باشدمي استانبول آن شهر ترينمهم و بزرگترين
  

  باستان دوران -٤-١
 مناطق ترينقديمي از يكي همواره امروزي تركيه مناطق بيشتر دربرگيرنده آناتولي جزيره شبه

 باستان، دوران در كنوني تركيه .نوسنگي دوران اوايل به گرددبرمي آن قدمت كه بوده دنيا مسكوني
 سال ٥٠٠ حدود در اينكه تا. داشت قرار ايونيا و لوديه مانند متعدّدي شهرهاي دولت حكومت تحت
 هخامنشيان سلطه زير تركيه و شد منقرض هخامنشي كورش توسّط هادولت اين ميالد، از پيش

 از پس و افتاد؛ سلوكيان دست به كوچك آسياي. م.پ ٣٣٣ سال در اسكندر يورش از پس. درآمد
 .گرفتند را هاآن جاي روميان اندكي

 امپراتور ميالدي ٣٩٥ سال در اينكه تا شد، مشكل دچار زياد وسعت دليل به روم امپراتوري بعدها
 دو به روم تقسيم یمقدّمه اقدام اين داد؛ قرار خود پايتخت را شرقي روم امپراتوري شهر كنستانتين

. گرفت دست در را كنوني تركيه بيزانس، ريامپراتو يا شرقي روم پس آن از. شد غربي و شرقي بخش
 با جنگ به ارسالن آلب فرماندهي به سلجوقي مسلمان تركمانان قمري، هجري ٤٦٣ سال در

. دادند شكست را چهارم رومانوس بيزانس، امپراتور سپاه مالزگرد، در و شتافتند بيزانس امپراتوري
 جا آن مردم شدن مسلمان براي زمينه و دافتا سلجوقيان دست به تركيه شرقي ینيمه ترتيب بدين

  .ماندباقي بيزانس امپراتوري دست در تركيه غربي ینيمه ولي شد؛ فراهم جا آن به تركي زبان نفوذ و
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 عثماني امپراتوري -٤-٢

 تدريج به قبايل اين و شد آغاز كوچك آسياي به ايران شرق از مسلمان تركمن قبايل كوچ آن از پس
 كه بود »قايي« قبيله قبايل، اين مشهورترين از يكي. دادند تشكيل آنجا در محلي كوچك دولتهاي

 ميالدي ١٣٠٠سال  در عثمان نام به قبيله اين رهبر. داشتند سكونت) آنكارا( آنقره نزديكي در
 حكومت بعد سال ١٥٠ حدود تا پس آن از. شد خوانده عثماني خودش نام به كه كرد تأسيس حكومتي

 .درآورد تصرف به را ليآناتو بيشتر عثماني

 شكست لنگ تيمور از عثماني، سلطان ايلدرم بايزيد قمري، هجري نهم سده نخست هايسال در
 به ولي ببرد، ديگر مناطق به تا كرد اسير تركيه از را بسياري افراد لنگ تيمور. شد اسير و خورد

 بزرگي نشينشيعه ناحيه دافرا اين ترتيب بدين و كرد رها را آنان سياهپوش علي خواجه درخواست
 ايران به صفوي يكم اسماعيل شاه زمان در آنان از بسياري و آوردند وجود به عثماني كشور در را

 هزار زندگي به توانست فاتح محمد سلطان ميالدي١٤٥٣ سال در .شدند هاقزلباش از جزئي و آمدند
 قسطنطنيه تسخير او، درخشان فتح. دهد پايان) شرقي روم امپراتوري( بيزانس امپراتوري ساله

 قرون مبدأ فتح اين. شد ناميده) اسالمبول( استانبول پس آن از كه بود، بيزانس پايتخت) كنستانتين(
 .استشده شناخته اروپا تاريخ در جديد

 
. بود) مهيب( ياووز به ملقب يكم سليم سلطان كرد، تبديل امپراتوري به را عثماني حكومت كه كسي

 مصر، شام، خود ساله ٩ پادشاهي طول در او. رسيد پادشاهي به قمري هجري نهم سده اوايل در وي
 و درآورد تصرف به را) اروپا شرق جنوب در( بالكان از هاييبخش و ،)عربستان غرب( حجاز عراق،

 آورد، بدست شده متصرف مناطق از را بسياري هايكتاب او همچنين. ناميد مسلمانان خليفه را خود
 يكم اسماعيل شاه م١٥١٤ سال در يكم سليم سلطان. استتركيه هايكتابخانه بخش زينت ناكنو كه
 پسر) قانوني( يكم سليمان سلطان زمان در عثماني قدرت اوج .داد شكست چالدران جنگ در را

 در او. پرداخت وين محاصره به حتي و درآورد تصرف به را بيشتري مناطق او. داد رخ سليم سلطان
 رو عثماني امپراتوري او از پس. آمدپيش نيز سلطانيه تا، صفوي طهماسب شاه با هايشنگج از يكي

 .گذاشت انحطاط به

 

  تركيه جمهوري -٤-٣
. شد واقع متحدانش و بريتانيا تهاجم مورد و پاشيد هم از جهاني اول جنگ در عثماني امپراتوري

 و گرديد تركيه ملي قهرمان جيخار دول عليه ملي مقاومت سازماندهي دليل به پاشا كمال مصطفي
 به ملقب و كند بنا سياست از دين جدايي اصل پايه بر ١٩٢٣  سال در را تركيه جمهوري توانست
 صنعتي براي را بسياري اقدامات و كرد مرسوم تركي زبان نوشتن براي را التين خط وي. شد آتاترك

 به را تركيه جمهوري نظام او. آورد وجود به تركيه در را نويني دوره و داد انجام تركيه شدن غربي و
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 تركيه، ميهني بزرگ مجلس ايجاد با و كرد تأسيس) پارلماني( محور مجلس جمهوري يك صورت
 خواهجمهوري خلق حزب رهبر و مؤسس آتاترك. ساخت مسئول ميهني مجلس برابر در را دولت
 .داشت عهده بر را تركيه مهوريج رياست العمر مادام صورت به و سال پانزده مدت به و بود تركيه

 ياد حزبي تك دوران عنوان به آن از كه اينونو عصمت او پشتيبان و امين و آتاترك اقتدار دوران در
 ترويج و نژادپرستي از ابايي كه شد گذاشته نمايش به گرايانه ملي سياسي اقتدار از سيمايي شود،مي
 ١٩٥٠ سال در حزبيتك دوران يك از بعد. نداشت هاقوميت و اسالم راندن انزوا به و تركيسمپان

 آزادي ولي شد، اضافه احزاب تعداد به و گرفت بدست را قدرت مخالف سياسي گروه از دمكرات حزب
 كودتاي عليه خود نظامي دخالت با تركيه . شد شكسته نظاميان كودتاهاي از هاييدوره با سياسي
 اسالمي هايبرنامه با كه را دولتي نظامي نيروهاي .شد يونان به قبرس الحاق از مانع قبرس در يونانيان

 تركيه حكومت و كردستان كارگران حزب تاكنون ١٩٨٤ سال از. كرد ساقط بود، آمده كار روي
 به تركيه. استگرديده تن هزار ٤٥ از بيش مرگ باعث كه اندداشته بسياري نظامي هايدرگيري
 اكنون و است اروپا جامعه جنبي عضو تركيه. ناتواست  اعضاي يكي ار  و درآمده ملل سازمان عضويت

 براي مذاكرات بتواند تا دارد خود اقتصاد و مردمساالري تقويت و تحكيم در سعي اصالحاتي اجراي با
سال به تركيه فرصت دادند  ٣٠كشور هاي عضو اتحاديه اروپا  .نمايد  آغاز را اروپا اتحاديه در عضويت

، بايد پيش شرط ها را آماده كند و شرايط اقتصادي و سياسي خود را اصالح كند و اعالم كردند كه
سال  ٣٠مثال نداشتن حكم اعدام هاي سياسي و پيشرفت سياسي در اين مدت زمان . پس از گشت 

تركيه با اصالح قوانين خود دوباره درخواست پيوستن به اين اتحاديه را كرد ولي اتحاديه اين بار گفت 
ك كلوپ مسيحي است و نمي تواند كشور مسلمان را عضو كلوپ خود كند و در آن زمان كه اين ي

كشورهايي چون فرانسه شديدا مخالف پيوستن تركيه بودند كه البته با ورود كشور هاي بلوك شرق 
مانند لهستان تعداد مخالف ها بيشتر نيز شد . تنها به اين خاطر بود كه دولت تركيه رهبر پ ك ك ( 

  ن ) را اعدام نكرد چون مخالف قوانين اتحاديه بود .اوجاال
  در آن زمان مثالي بود كه :

  خواست آقاي آيا باشد اكنون آن را براي نوكري در اروپا نپذيرفتندميتركيه كه زماني
  

 زبان و مردم -٤-٤
   
 زاها،زا ارمني، كردي، هايزبان آن كنار در ولي است استانبولي تركي تركيه در مردم بيشتر زبان 

 الزها، چون تريكوچك قومي هايگروه. شودمي استفاده قومي هايگروه ميان در آذربايجاني تركي
  .اندافزوده كشور اين فرهنگي و زباني تنوّع به هاچركس و هاگرجي ها،عرب

 خانواده در( زباني خويشاوندي وجود با آناتولي هايترك كه داده نشان ٢٠٠٣ سال در ژنتيكي مطالعه
 كه طوريبه. ندارند آنان با خاصي ژنتيكي ارتباط هامغول با تاريخي همسايگي و) تركي هايزبان

  .استبوده اندازه يك به مغول اصلي گروه سه با هاآلماني و هاترك ژنتيكي اختالف ميزان
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 دين و فرهنگ -٤-٥

  
 تركيه رسمي دين استشده تهيه ميالدي ١٩٢٤ سال در كه تركيه جمهوري اساسي قانون نخستين

 تأكيد با و حذف قانوني ماده اين ١٩٢٨ سال اساسي قانون اصالح در ليكن. استنموده تعيين اسالم را
 معرفي) سياست از دين جدايي( سكوالر حكومت و دولت با كشوري تركيه سياست، از دين جدايي بر

 و مسلمانان را كشور اين جمعيت درصد ٩٩/٨ حدود تركيه در موجود آمار آخرين بنابر. استگرديده
 اطلس كتاب مطابق البته. (دهندمي تشكيل اديان ديگر پيروان و كليميان و مسيحيان را درصد ٠/٢

 تركيه مسلمانان) هستند ٪٠/٥ بقيه و دينبي٪٠/٢ ،)سني عمدتاً( مسلمان٩٢/٥% گيتاشناسي، جامع
 كه آيندمي شماربه گروه رگترينبز هاحنفي هاآن ميان از كه باشندمي تسنن مذهب پيرو بيشتر
 تركيه شرقي مناطق در كمتر جمعيتي با هاشافعي. هستند ساكن تركيه غرب و مركز در عمدتاً

 .باشدمي كم بسيار ديگر مذاهب پيروان شمار. هستند كرد اكثراً و مستقرند

 مقرراتي و تعطيل هازاويه و هاخانقاه ها،تكيه م،١٩٢٥ سپتامبر ٢٢در دولت هيئت تصميمات موجب به
 هاتكيه و هاخانقاه بستن و حكومت از دين جدايي سياست. شد اعالم روحانيان لباس تغيير براي

 سعيد شيخ شورش هاآن از يكي. داشت دنبال به هاييشورش كه شد هاييناخرسندي بروز سبب
 اين در. بود قشبندين موروثي رؤساي از يكي فرزند و مسلمان فردي سعيد شيخ). م١٩٢٥( بود پيران

 شركت مردم طبقات و طوايف عشاير، رؤساي كرد، افسران و آزاديخواهان روشنفكران، جنبش،
 آنان براي آزادي فرصت آوردن فراهم ها،ترك فشار از كرد قوم رهايي شورش، اين هدف. داشتند

 حمايتي نداشتند قصد هابريتانيايي ولي. بود بريتانيا هايحمايت بر تكيه با خود وضع بهبود براي
 به شورش رو،اين از. نكردند نيز چنين و آورند عمل به كرد طلبتجزيه بالقوه جنبش از جانبههمه

  .شدند اعدام و دستگير نزديكش ياران از تن چند و پيران سعيد شيخ و شد، سركوب شدت
  

 تركيه در حجاب ممنوعيت تاريخچه -٤-٦

 براي اسالمي كشور اين در پرچالش مسايل از يكي ديمتما هاي زمان در تركيه در حجاب ممنوعيت
 با دولتي نهادهاي در توانندميمحجبه زنان امروز ها، نشيب و فراز همه رغم به آمد،ميشمار به زنان

 .دهند ادامه خود فعاليت به حجاب

 كمال مصطفي« دست به تركيه جمهوري كه هنگامي ميالدي ١٩٢٣ سال به تركيه در حجاب ممنوعيت
 به رسمي نهادهاي و ها موسسه زمان آن در اينكه باوجود گردد؛ برمي شد، گذاشته بنيان »آتاتورك

 هيچ جمهوري اساسي قانون اولين در اما كنند؛ فعاليت حجاب با كه دانند نمي اجازه زن كارمندان
 يلتما كه محجبه دانشجويان تعداد افزايش با ١٩٦٠ سال در اما .نداشت وجود حجابي ممنوعيت

 .يافت افزايش تركيه در حجاب ممنوعيت درباره ها مناقشه شود، دانشگاه وارد حجاب با داشتند
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 اولين است؛ كرده طي را جداگانه مرحله دو تركيه در حجاب ممنوعيت فرآيند گزارش، اين براساس
 «سارتيم رياست به تركيه مسلح نيروهاي كه گردد برمي ميالدي ١٩٨٠ سال نظامي كودتاي به مرحله

 نجم« رياست به »ملي سالمت« اسالمي حزب كه قدس جهاني روز تظاهرات بهانه به »اورن كنان
كه در ابتدا شهردار بود و بعدا  الدين دادند . نجم انجام انداخت، راه به قونيه شهر در »اربكان الدين

افتن شروع وي پس از قدرت ي، به نخست وزيري رسيد و مقطعي كوتاه توانست قدرت را دست گيرد
  با ايران به فعاليت پرداخت كه به خاطر اسالمي بودن وي زود از قدرت بركنارش كردند . 

 شريعت حكومت با كشور يك به تركيه تبديل در آغاز نقطه را تظاهرات اين زمان آن در سكوالرها
 كه »يعموم هاي موسسه در لباس« قانون نظامي كودتاي از پس بهانه همين به ديدند،مياسالمي
 انجام دليل اين به قانون اين صدور. كردند صادر كرد،ميمنع را دولتي هاي موسسه در حجاب داشتن

 را خود حجاب فعاليت درصورت و كنند فعاليت دولتي هاي موسسه در نتوانند محجبه زنان تا شد
  .بردارند
 دولت ضد تركيه رتشا كه زماني گردد، برمي ميالدي ١٩٩٧ فوريه ٢٨ كودتاي دوره به دوم مرحله
 »اربكان الدين نجم« و شد بسته حزب اين كودتا اين اجراي با كرد . كودتا، رفاه كار محافظه حزب
 ديني مدارس و جماعات ائمه مدارس تدريجي بستن ارتش. شد منصبش از استعفا به محبور آن رئيس

 »حجاب« اي قطعنامه در امنيت شوراي و شد اجرايي سال ٨ طول در اجباري آموزش و كرد آغاز را
 نمي همچنين و شوند ها دانشگاه وارد نتوانستند زنان مرحله، اين در.دانست تركيه براي تهديدي را

 يك بار، نخستين براي ١٩٩٩ سال در .شدند اخراج كار از ها محجبه و كنند كار حجاب با توانستند
 حجاب با تا نداشت اجازه كه بود رحاليد اين و شد انتخاب تركيه پارلمان نماينده عنوان به محجبه زن
  .شود حاضر پارلمان در
 

 حجاب ممنوعيت لغو -٤-٧

 و شد اتخاذ حقوق اين درباره تدابير و شد اصالح تركيه اساسي قانون ميالدي، ٢٠١٠ سال در اما
 وقت وزير نخست »اردوغان طيب رجب«.شود اجرايي تا شد گذاشته پرسي همه به حجاب پذيرش

 پس.كرد اعالم را دولتي هاي موسسه در حجاب ممنوعيت لغو ميالدي ٢٠١٣ سال تبراك يكم در تركيه
 و خورد رقم تاريخي حادثه تركيه پيروزي عيد جشن مراسم در ميالدي ٢٠١٦ آگوست ٣٠ در آن از

  .بود توجه جالب مراسم اين در زنان پليس نيروي در محجبه زن نخستين حضور
  
  

  اقتصاد -٤-٨
 افزايش به رو دائماً آن صادرات و توليد كه است پوشاك و نساجي تصنع تركيه صنعت ترينمهم

اين كشور نزديك  ٢٠١٨يكي ديگر از درآمد هاي اين كشور صنعت توريست است كه در سال  .است
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 برق، خودروسازي، پتروشيمي، غذايي، صنايع ميليون توريست از اين كشور بازديد كرده اند . ٤٠به 
 و آب تنوع و جغرافيايي خاص موقعيت. است كشور اين مهم صنايع ديگر از سيمان توليد و فلز ذوب

 لحاظ از تركيه. است ساخته كشاورزي محصوالت انواع توليد به قادر را كشور اين تركيه، هوايي
 بخش. كنندمي تأمين داخل در را خود غذايي نيازهاي تمامي كه است كشورهايي شمار در كشاورزي
 تا. نمايدمي ايفا كشور اين اقتصاد در را مهمي نقش و دارد ايويژه ميتاه تركيه براي كشاورزي

 به سال آن از اما بود، دارعهده تركيه ملي ناخالص توليد در را نقش باالترين كشاورزي بخش م١٩٧٨
 گندم. نهاد كاهش به رو ملي ناخالص توليد در صنعت بخش رشد به باتوجه كشاورزي بخش رشد بعد

 به تركيه كشاورزي هايزمين ٪٧٦ از بيش. است تركيه كشاورزي محصول ترينمهم غالت ديگر و
. آيدمي شماربه تركيه كشاورزي محصول ترينمهم گندم، از پس پنبه. دارد اختصاص غالت كشت

 آناتولي مديترانه، اژه، مناطق در محصول اين. دارد جهان در ايويژه جايگاه پنبه توليد در كشور اين
 آناتولي و سياه درياي مرمره، اژه، مناطق در توتون. شودمي توليد مركزي آناتولي و قيشر جنوب
 يك عنوان به هم قند چغندر توليد. است برخوردار جهاني معروفيت از و آيدمي دست به شرقي

 مانند روغني هايدانه كشت لحاظ از تركيه همچنين. دارد قرار توجه مورد استراتژيك محصول
 مختلف انواع و ترب روغن ،)كافشه( كافيشه كنجد، زميني، بادام سويا، آفتابگردان، پنبه، هايدانه
. است جهان سطح در روغني هايدانه توليدكنندة بزرگ كشور ٤ شمار در ديگر روغني هايدانه

 عمدتاً  كه چاي. شودمي توليد اژه درياي منطقة در تركيه روغني هايدانه محصول كل از ٪٧٤ حدود
 ميوه توليد و باغداري. است تركيه كشاورزي محصوالت ديگر از شود،مي كشت سياه درياي منطقة رد

 مركبات انواع و انجير پسته، انگور، فندق،. دارد تركيه كشاورزي بخش در ايويژه جايگاه هم
 ليدتو تركيه در جهان در فندق محصول كل از ٪٧٠ تا ٦٥. است كشور اين در ميوه محصول ترينعمده

  . شودمي
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  تركيه معدني منابع -٤-٩
 و منگنز آهك، سنگ مس، كروم، براكس، بوكسيت،. است غني كشوري معدني منابع لحاظ از تركيه
 جهان در كروم توليدكنندگان ترينبزرگ از يكي تركيه. است كشور اين مهم هايكاني جمله از گوگرد

 مقدار تركيه. است واقع اسكندرون ديكينز در گولمان در كشور اين كروم ذخاير ترينغني. است
  . دهدنمي را كشور آن داخلي نياز كفاف كه دارد نفت ذخاير هم كمي

  

  هيتركدر  يگردشگرصنعت  -٤-١٠
درآمد  رانيمجلس ا ندهينمابيشتر درآمد اين كشور از صنعت گردشكري است حتي به گفته 

مجلس  ندهيشقالن، نما نيرحسشكور پو.  است شتريب رانياز درآمد فروش نفت ا هيترك يگردشگر
 التيتعط اميدر ا يرانيهزار ا ١٣خروج از كشور  نيموضوع كه به رغم عوارض سنگ نيبا اذعان ا رانيا

از درآمد  هيترك يدرآمد گردشگر"كرد:  حيسفر كرده اند، تصر هيبه استان وان ترك ريفطر اخ ديع
 ."است شتريب رانيفروش نفت ا

را در  رانيو ا هيترك يبيترك يدر ادامه استفاده از تورها ي، و"لتخانه م" يگزارش خبرگزار به
بهره  يمناسب برا يرا راهكار كننديم هياز سفر به ترك ياژهيكشور استقبال و نيكه مردم ا يطيشرا

 دانست. يداخل يگردشگر تياز ظرف يريگ

كشور  نيدر ا يگردشگر مطرح كرد كه توسعه زينكته را ن نيحال ا نيدر ع رانيمجلس ا ندهينما نيا
  مواجه است. يبا موانع متعدد
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  آتاترك كمال مصطفي -٤-١١
  
  

 نوامبر ١٠ درگذشت – ١٨٨١ زاده آتاتورك كمال مصطفي
 و نويسنده مرد،دولت و تركيه استقالل جنگ رزمنده ١٩٣٨
 و سكوالريسم طرفداران از او. بود تركيه جمهوري گذاربنيان

 داشت، نظامي امور در رفيشگ استعداد وي. بود ناسيوناليسم
 غيرقابل قلعهچناق شعار با) ١٩١٤( قلعهچناق نبرد در كهچنان
 نيروهاي سنگين تهاجم برابر در كوچك سپاهي با است  عبور

 مانع و نمود ايستادگي فرانسه و بريتانيا كشورهاي درياييِ
 نام ميالدي ١٩٢٣ سال در. شد استانبول سقوط و تصرف

 مجلس توسط »هاترك پدر« معنايبه  »آتاترك« خانوادگي
 خانوادگي نام اين داشتن پس آن از و گرديد اهدا وي به تركيه
  ..شد اعالم ممنوع ديگري فرد هر براي

 عثماني امپراتوري از جزئي زمان آن در كه فعلي، يونان شمال در تسالونيكي، شهر در ١٨٨١ در او
 را او والدينش. گشود جهان به چشم متوسط، بقهط از تبار ترك و مسلمان، ايخانواده در بود،

 دولت كارمند عليرضا، پدرش. داد را »كمال« لقب او به مدرسه آموزگار بعدها و ناميدند »مصطفي«
 بر مصطفي، والدين مذهبي و نظري اختالف. بود متدين زني زبيده، مادرش. بود متجدد و عثماني

 وارد نموده ترك را آنجا سپس شد، مذهبي مكتبي وارد ابتدا او. بود تأثيرگذار بسيار او سرنوشت
 سپس و) جنگ دانشكده( حربيه مكتب وارد مقدماتي تحصيالت اتمام از پس. گشت دولتي مدرسه

 .شد التحصيلفارغ ستاد، سروان و ممتاز دانشجوي عنوان به و شد وارد »ستاد دانشكده« به

  
 اول جهاني جنگ طول در پاشا كمال مصطفي

 



  هيترك  شورش كاخ نشينان

 

 
176 

 قرن اول یدهه در آتاترك. جنگيد هاايتاليايي با ليبي طرابلس در و شد عثماني ارتش وارد تدااب در
 و ارتش در اصالحات هايپايه شدند، ناميده جوان تركان كه ترك، افسران از گروهي همراه به بيستم
 در و رسيد يفرمانده سِمَت به بالكان هايجنگ در. كرد تثبيت هاترك گراييِ ملي نفع به را دولت
 اشغال مانع و كرد مقاومت هاانگليسي برابر در گاليپولي یجزيرهشبه و داردانل یتنگه در ١٩١٦ سال

در آن زمان آتا ترك و تعدادي  .شد  اول جهاني جنگ در متفقين و بريتانيا نيروهاي توسط استانبول
ه تشكيل دهند و مانع از اشغال از افسران جوان گرد هم آمدند و تصميم گرفتند كشوري به نام تركي

استانبول شوند. اين افسران تصميم گرفتند مناطق ترك زبان و قسمتي از كردستان كه در آن زمان 
چرچيل كه در آن زمان درياساالر بود  و اعالم كرد ، منابع نفت در آنجا كشف شده بود را حفظ كنند

قاومت اين افسران مواجه شدند و مجبور شدند كه دولت عثماني بايد به طور كامل نابود شود ولي با م
 سپس او. شد تركيه مردم ميان در وي محبوبيت باعث امر اين كشور را به رسميت بشناسند  همين

 .كرد نبرد روس یجبهه در

 سوريه حجاز، آفريقا، شمال در بسياري مناطق و خورد شكست عثماني دولت اول، جهاني جنگ در
 فاتحان حمايت با نيز خاوري اروپاي از هاييقسمت. افتاد فرانسه و ريتانياب كشورهاي دست به عراق و

 و جنوب از ايتاليا و فرانسه هجوم مورد تركيه اول، جهاني جنگ اواخر در. رسيدند استقالل به جنگ
 اول، جهاني جنگ پايان در. داشت برعهده را تركيه استقالل جنگ رهبري آتاترك. بود غرب از يونان
 رهبري آتاترك و بودند آمده تنگ به عثماني نظام و ششم محمد خليفه كفايتيبي از كيهتر مردم

 نظام با مدرن یتركيه ١٩٢٣ سال در. گرفت برعهده را عثماني امپراتوري و خالفت عليه خيزش
 تا تاريخ آن از آتاترك. شد برپا رهبري به اشغال عليه مبارزه هايگروه و گرايانملي توسط جمهوري

 ترينقديمي تركيه خواهجمهوري خلق حزب .بود تركيه جمهوررئيس ١٩٣٨ سال در مرگش مانز
 هايگرايش كه است كشور اين ميانه چپ حزب مهمترين و تركيه جمهوري در سياسي حزب
 هايسوسياليست حزب و سوسياليست انترناسيونال در و دارد الئيك و دمكرات سوسيال گرايانه،ملي

 .دارد عضويت اروپايي

 تركيه نوين جمهوري رهبر آتاترك كمال مصطفي سوي از ١٩٢٣ سال سپتامبر نهم در حزب اين
  .باشدمي اوغلو دار قليچ كمال حزب اين رئيس. باشدمي تركيه اپوزيسيون اصلي شد و حزب تأسيس
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  آتاتورك اصالحات -٤-١٢

  
  آتاترك معرفي الفباي تركي در سيواس

 زد؛ دست عشاير سركوب به همچنين او. بود روحانيون برابر در ارزهمب آتاترك، مهم كارهاي ازجمله
 خشم و شد تركيه روحانيون خشم سبب سازي، مدرن لزوم به آتاترك قلبيِ باور كه نپاييد ديري ولي

 سعيد شيخ قيام به توانمي هاآن یازجمله( شد تركيه نقاط برخي در اعتراضاتي بروز باعث روحانيون
 ديگر از همچنين،). بود كرده حمله دياربكر به اسالم با آن مغايرت كه در كرد رهاشا ١٩٢٥ سال در

 رأي حق كردن قانوني سياست، از دين كردن جدا ترك، گراييملي ترويج به توانمي وي اقدامات
 .كرد اشاره التين خط به تركي زبان عربي خط تغيير و زنان

 حاجي، مال، حضرت،« چون ستايشي عناوين و القاب از استفاده آتاترك، فرمان به ،١٩٣٤ سال در
  .شد اعالم ممنوع تركيه دولتي هايبرگه در ،»جناب و افندي سيد،

  
  كندمي بازديد زن دانشجويان از آتاترك
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  آتاتورك و اينونو عصمت -٤-١٣
 

 در را سرگردي مقام اول جهاني جنگ زمان در اينونو عصمت
 یدرجه به پياپي، هاييپيروز از پس بود؛ دارا عثماني ارتش

 مقام تركيه، جمهوري گذاريبنيان با و يافت ارتقاء ژنرالي
 و بود زيركي مدارسياست وي. آورددستبه را وزيرينخست

 آتاتورك، زمان در و آمدمي شماربه آتاتورك انديشمند مغز
 را دولت رياست آتاتورك، مرگ تا و شد وزيرنخست بارها

 زمان در اينونو،. كردمي اداره او نام به را كشور و داشت برعهده
 كشورش تركيه، اقتصاديِ وضع به توجه با دوم، جهاني جنگ

 كه نويسندمي ناظران از بسياري. داشت نگاه دور به جنگ از را
 جنگ به ورود طرفدار كه مدارانيسياست برابر در تنهاييبه وي

 حتمي متحدين پيروزي اگر. شود مشخص جنگ یجهنتي تا كرد صبر بايد« گفتمي و ايستادمي بودند
 ».شويممي جنگ وارد گاهآن باشد،

 

  آتاترك كمال مرگ -٤-١٤

  
  خاكسپاري مراسم

  
 كبد بيماري او مرگ دليل. درگذشت سالگي ٥٧ در ميالدي ١٩٣٨ سال نوامبر ١٠ روز آتاترك كمال

 آرامگاه. استمانده باقي ح،صب ٩:٠٥ مرگش، ساعتِ روي هنوز درگذشت، آن در كه اتاقي ساعتِ. بود
 .دارد قرار آنكارا شهر در) كابيرآنيت به معروف( او

 گذاربنيان درگذشت مناسبتبه سكوت مراسم دقيقه يك نوامبر، ١٠ روز ٩:٠٥ ساعت ساله، همه
 در هاپايگاه آژير و مدارس زنگ درآمدن صدا به آن، دنبالبه و آتاترك، كمال مصطفي نوين، یتركيه
  .شودمي برگزار) وي وفات یلحظه( ٩:٠٦
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  دميرل سليمان -٤-١٥
  

 مرگ – ١٩٢٤ نوامبر ١ زاده  دميرل سليمان
 و تركيه اهل مدارسياست ٢٠١٥ ژوئن ١٧

 در وي. بود تركيه دموكرات حزب عضو
 و بود كرده تحصيل عمران مهندسي رشته

 در .است او نام به تركيه در دانشگاه يك
 دالتع حزب ١٩٦٥ اكتبر انتخابات
٥٢ اكثريت توانست  دست به را آرا ٪٩

 ١٩٧١ مارس تا دميرل. داد تشكيل جديدي دولت عدالت، حزب رهبر عنوان به دميرل سليمان و آورد
 تحت و دانشجويي و كارگري هاياعتراض و اعتصابات خاطر به سال اين در ولي داشت دست را قدرت
 سياست عرصه در دهه ٥ به نزديك دميرل آقاي .شد قدرت ترك و استعفاء به مجبور نظاميان فشار

 توسط بار دو او دولت و داشت عهده به را تركيه وزيرينخست سمت بار هفت او. بود فعال تركيه
 .شد ساقط نظاميان

 كودتاي دنبال به داشت، عهده به را عدالت حزب رهبري ١٩٩٠ تا ١٩٦٤ هايسال طي كه دميرل آقاي
 كه شد لغو ١٩٨٧ سال در ممنوعيت، اين .شد منع سياسي فعاليت نوع هر از ١٩٨٠ سال در نظاميان

 در ٢٠١٥ ژوئن ١٧ در دميرل سليمان .كرد هموار تركيه سياست به او بازگشت براي را راه اين
  .درگذشت سالگي ٩٠ در آنكارا در بيمارستاني
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  اورن كنان -٤-١٦
 
  

 ٢٠١٥ مه ٩ درگذشته – ١٩١٧ ژوئيه ١٧ زاده اِورَن كَنان تيمسار
 قدرت به كودتا يك طي ١٩٨٠ سال در كه تركيه جمهوررئيس
 كودتاي مسؤول وي. بود تركيه ارتش تيمسار اورن .رسيد
 ٦٠٠ حدود در آن پي در كه بود تركيه ١٩٨٠ سپتامبر ١٢ نظامي

 به عام مالء در نيز نفر ٥٠ و شدند زنداني و بازداشت نفر هزار
 سياسي احزاب تمامي در زمان او فعاليت.شدند آويخته دار

 قرار فشار تحت شدت به تركيه گرايانچپ و شد اعالم ممنوع
 سپس و رسيد قدرت به ارتش فرمانده عنوان تحت ابتدا وي. شد منحل مجلس كودتا، از پس. گرفتند

 روز در اورن كنان. ماندباقي سمت اين در ١٩٨٩ نوامبر ٩ تا ِاورَن كَنان شد ملي امنيت شوراي رئيس
  .درگذشت آنكارا شهر در نظامي بيمارستان در سالگي ٩٧ سن در ٢٠١٥ مه ٩ شنبه
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  اجويت بولنت -٤-١٧
  
  

 نويسنده، شاعر، مدار،سياست  ٢٠٠٦–١٩٢٥  اجويت بولنت مصطفي
 آمد دنيا به استانبول در او .بود تركيه وزيرنخست و ترك نگارروزنامه

. رفت آمريكا به ١٩٥٠ دهه در. خواند درس استانبول رابرت كالج در و
 بازگشت از پس .كردمي كار آنجا هايروزنامه در تحصيل هنگام به او
 نمايندگي به ١٩٥٧ در و پيوست خلق جمهوريت حزب به تركيه به

 دوران در  .شد تركيه وزيرنخست ١٩٧٢ در و انتخاب تركيه مجلس
. كردند اشغال را قبرس شمال تركيه نيروهاي كه بود او وزيرينخست

 انتقال و كنيا در اوجاالن عبداهللا دستگيري ١٩٩٩ سال در نينهمچ
 عنوان به .شد انجام وي وزيرينخست كفالت دوران در تركيه به وي

 شعرهاي ترجمه جمله از بسياري آثار او مترجم و نويسنده و شاعر
   .استكرده منتشر را اليوت. اس. تي

 تلويزيوني شبكه .درگذشت بود اغما حال در كه طوالني مدتي از پس ٢٠٠٦ نوامبر پنجم در اجويت
 اجويت بولنت كرد، اعالم "گولهان" بيمارستان پزشك "پهلوان مجاهد" از نقل به تركيه "تي آر تي"

 از كه اجويت. درگذشت آنكارا در نظامي بيماستان در سالگي ٨١ سن در تركيه پيشين وزير نخست
 تالش كه گرفت قرار درمان تحت بيمارستان اين در بود شده مغزي سكته دچار گذشته مي ماه

داشت . وي  عهده بر را كشور اين وزيري نخست تصدي بار پنج كه اجويت. ماند نتيجه بي پزشكان
 اغما در ماه شش مدت به آن پي در كه گرفت قرار جراحي عمل تحت و شده مغزي خونريزي دچار

 عرصه در فعاالنه حضور سال ٤٠ از بعد و بود دار عهده را چپ دمكرات حزب رهبري وي. رفت فرو
 كشور اين در ٢٠٠٢ سال نوامبر در كه قانونگذاري انتخابات در حزبش شكست پي در و تركيه سياسي

 در قبرس به تركيه حمله دوران در بوده خبرنگار قبال كه وي. كرد وداع سياست جهان با شد، برگزار
 سال در كنيا در كردستان كارگران حزب رئيس "ناوجال عبداهللا" دستگيري زمان در نيز و ١٩٧٤ سال

  .رسيد وزيري نخست به تركيه به وي بازگرداندن و ١٩٩٩
  

   



  هيترك  شورش كاخ نشينان

 

 
182 

  

  اوجاالن عبداهللا -٤-١٨
  

 سروك نام به پيروانش ميان در كه) ١٩٤٨ آوريل ٤ زاده( اوجاالن عبداهللا
 است مشهور نيز) Serok Apo عمو يعني آپو و رهبر يعني سروك( آپو

 مسلح و چپگرا گروه يك كه كردستان، كارگران حزب گذاربنيان و رهبر
 دولت عليه تركيه كردهاي سركوب برابر در حزب اين. است تركيه در

 فيس روستاي در ١٩٧٨ پاييز در را حزب اين وي .شد تأسيس تركيه
 مبارزه به سازمان اين. كرد تأسيس دياربكر استان در ليجه شهرستان

 نفر هزار سي است مدعي تركيه دولت. ردازدپمي تركيه دولت با مسلحانه
 كشته تركيه ارتش با حزب اين نيروهاي درگيري جريان در گريالها از

 .كرد  برگزار را خود كنگره هشتمين ٢٠٠٢ سال در جهاني تحوالت به واكنش در حزب اين. اندشده
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  خاكستري هايگرگ -٤-١٩
  

 نيز گرايان ايدئال انجمن رسمي نام با كه  خاكستري هايگرگ
. باشدمي ترك افراطي گرايملي سازمان شودمي شناخته

 افراطي گرايملي را سازمان اين اجتماعي علوم كارشناسان
 پيوند سازمان اين جوانان بخش. دانندمي ونئوفاشيست

 نظامي شاخه نوعي به دارد و تركيه ملي حركت حزب با عميقي
   .آيدمي شماربه حزب اين
 به ترك سرهنگي توسط ميالدي ٦٠ دهه اواخر در سازمان اين
 اواخر گروه اين اوج دوران. شد تأسيس توركش ارسالنآلب نام

 هايدرگيري به تركيه چپگرايان با سازمان اين اعضاي اختالفات دوران آن در بود ميالدي ٧٠ دهه
 و گزميش يزدن همچون ترك هايكمونيست رهبران از اي عده شدن كشته موجب و انجاميد خياباني

 را خاكستري هايگرگ و اندكرده توصيف مرگ جوخه را سازمان اين پژوهشگران. شد چايان ماهر
 كشتار سازمان اين عمليات مرگبارترين. دانندمي تركيه در ٧٠ دهه هايقتل و هاخشونت اكثر مسئول
 شودمي گفته ينهمچن. شد اين در علويان كرد ١٠٠ از بيش شدن كشته به منجر كه باشدمي مرعش

 گرگهاي حمالت، اين به توجه با. استداشته دست ١٩٧٧ميدر تقسيم ميدان كشتار در سازمان اين
 تروريستي سازمان يك عنوان به دولتمردان و نگاران روزنامه محققان، از برخي توسط خاكستري

  .شودمي شناخته
 خود فعاليت ميالدي ٩٠ دهه در يشورو فروپاشي از به خاكستري هايگرگ افراطي پانترك سازمان

 در سازمان اين اعضاي از نفر هزاران. داد گسترش شوروي از جداشده مسلمان ترك كشورهاي به را
 كودتاي از پس. جنگيدند چچن طرف در چچن دوم و اول جنگ در و آذربايجان طرف در باغقره جنگ

 داشتند همكاري كودتاگر نيروهاي با آن در خاكستري هايگرگ كه ١٩٩٥ سال در آذربايجان نافرجام
 تروريست با نيز قزاقستان ٢٠٠٥ سال در. شد ممنوع آذربايجان جمهوري در سازمان اين فعاليت
 .كرد ممنوع كشور اين در را آن فعاليت سازمان اين خواندن

 را ملي حركت حزب و خاكستري هايگرگ رهبري باحچلي دولت ١٩٩٧ سال در تركش مرگ از پس
 سازمان فعاليت. شد اساسي تحول و تغيير دوچار سازمان اين سياست بعد به دوران از و گرفت برعهده

 نظير اروپايي كشورهاي در سازمان اين از هاييشعبه همچنين. يافت گسترش نيز شمالي قبرس تا
 اين آلمان در. آمدند وجود به است زياد هاآن در ترك مهاجران جمعيت كه آلمان و هلند بلژيك،
١٠ بر بالغ جمعيتي و شودمي شناخته افراطي راست سازمان بزرگترين عنوان به سازمان  با دارد ٠٠٠

 برآورد طبق. كنندمي قلمداد افراطي سازمان يك عنوان به را سازمان اين آلمان مقامات حال اين
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٣ توسط خاكستري گرگهاي ،٢٠١٤  فتهگ به .شوندمي پشتيباني تركيه دهندگانراي از درصد ٦
  جان:  آنكارالي ترك، آناليزگر

 بيشتر اما رسمي، طوربه نه ولي دارند، دانشگاهي هايانجمن در پرمعني حضور خاكستري هايگرگ« 
  .دهدمي تشكيل خياباني فقيرِ مذهبيِسني  تركِ افراد از گروه، اين طرفداران

  
 تروريستي هايفعاليت

 نيز هارسانه در .اندشده خوانده تروريستي هگرو يك بسياري گزارشهاي در خاكستري گرگهاي
 دفاعي تحليل و مطالعات بنياد ) از Khitij Prabha( پرابها و لي مارتين توسط خاكستري گرگهاي

 شناخته فاشيستي و تروريستي سازمان يك عنوان به ارمني و يوناني هايگروه نيز و) هندوستان
 .استشده

. استداده نسبت خاكستري گرگهاي گروه به را ١٩٨١ تا ١٩٧٤ ايساله بين قتل فقره ٦٩٤ تركيه دولت
 در قبرسي نگارروزنامه) Kutlu Adali( آدلي كوتلو قتل به متهم سازمان اين نيز، تركيه از خارج در

 يكي سال، همان در. بود قبرس در تركيه كشور سياستهاي سرسخت مخالف كه استشده ١٩٩٦ سال
 مسئول خاكستري، گرگهاي رهبر چتلي، عبداهللا كه كرد رافاعت چيلر تانسو معاونين از

  .استبوده يونان در متعددي عمدي هايسوزيآتش
  

 نژادپرستي و خاكستري گرگهاي

 نشريه كه) Bozkurt( بزكورت نشريه چاپ  »خاكستري گرگهاي عقايد« عنوان تحت ايمقاله در
 عنوان زير جمالت با خاكستري ايگرگه استراتژي و ايدئولوژي است، خاكستري گرگهاي رسمي

 :گرديده

 گرگ بودن ترك چيست؟ اعتقادمان). Bozkurtcu( خاكستري گرگهاي اعضاي هستيم؟ كه ما«
 خون كجاست؟ در برتريت اين اصل. ترك نژاد بودن برتر چيست؟ كيشمان). Bozkurt( خاكستري

  »!آري هستيم؟ تركيست پان ما آيا. ترك

  
 را گرگ يك يچهره و پوزه كه دست، با) قورد بوز( خاكستري هايگرگ هايتركيستپان نماد دادن نشان و دادن سالم نحوه

  .كندمي تداعي
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  پان تورانيسم سياستهاي و خاكستري گرگهاي -٤-٢٠
-انگليسي يهودي شناسشرق( وامبري آرمينيوس توسط ١٨٦٥ سال در بار اول تورانيسم پان یواژه

 را توران سرزمين، كردمي كار بريتانيا خارجه امور دفتر براي نهان رد كه وي. گرديد اطالق) مجارتبار
 اساسي آرمان يك خاكستري گرگهاي نزد در تورانيسم پان حال، اين با. ناميد »چين ديوار تا بسفر از«

 :شده ديده زير موارد خاكستري، گرگهاي سياسي شعارهاي ميان در نمونه بطور. استبوده

 ».است تورانيان ابدي كشور تركها، تمام ميهن بلكه تركستان، نه است، تركيه نه تركها كشور«

 ».باشد بايد او نفع و ترك براي چيز همه«

  ».است واحد كشور يك در ترك ميليون ١٠٠ اتحاد ما هدف«
 

  
  ١٩٢٧ سال در تركيه ايليره پنج اسكناس روي بر خاكستري گرگ تصوير

  
  

  كشور هاي مختلف در هافعاليت -٤-٢١
  

 آذربايجان جمهوري در هاتفعالي

 جمهوري اين به سفري ارسالنآلب سرهنگ شوروي، از آذربايجان جمهوري استقالل از بعد مدتي
 تالش جمهوري رياست به) خود طرفداران از يكي( بيگايلچي ابوالفضل انتخاب براي آن در و كرد

 نوبت چندين در حميدف سكندرا خود كشور وزير همراه به وي بيگايلچي انتخاب از بعد. كرد بسيار
 جنگ طي در .شدند شدمي نيز ايران شمالي نواحي تمام شامل كه بزرگ تركيه تشكيل خواستار

 نيروهاي با آذربايجان جبهه در خاكستري هايگرگ از عضو ٢٠٠ حدود ،)١٩٩٤–١٩٨٨( باغقره-ناگورو
 جنگيدند، هاآذربايجاني وشدوشاد باغقره در طرفدارانش كه كرد تصديق تركش. جنگيدند ارمني

  .بازگشتند تركيه به ميالدي ١٩٩٢ سال اواخر آنها ولي
  

 قبرس در فعاليت

 و دنكتاش از كه قبرسي ترك نگارروزنامه عدلي، كوتلو ،١٩٩٦ ژوئيه در منابع، برخي گزارش بنابر
  .شد كشته خاكستري هايگرگ توسط كرد، انتقاد او هايسياست
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 سوئد در فعاليت

 سرگلس« ميدان در خود سخنراني در سوئد، هايترك سراسري فدراسيون معاون ليالني، اروسبارب
 سخن هاارمني به نسبت آميز توهين زباني با و گفت سخن »ترك ملت بيداري« از استكهلم »توريت

 سرعت به زادهنزهت  محمود نگارروزنامه رهگذر يك سوي از سخنراني اين ويديوي انتشار. گفت
 گرفت باال حدي به عمومي هايحساسيت. كرد مبدل سوئد بزرگ هايرسانه توجه كانون به را موضوع

 به و كردمي گريه كه حالي در استكهلم، ٤ كانال دوربين جلوي »ليالني بارباروس« بعد روز چند كه
 از و تاسآورده زبان بر را هاحرف آن چرا دقيقاً داندنمي كه گفت كرد، عذرخواهي اظهاراتش خاطر
  كرد. استعفا خود سمت

  

  كودتا هاي تركيه و علل آن ها -٤-٢٢
 نام به حزبي تك آهنين و مقتدر حكومتي از خويش جمهوري رياست دوران در آتاترك واقع در
 به را تركيه كوشيد اجتماعي، و فرهنگي بنيادي تغييرات با و كرد ايجاد »خلق خواه جمهوري حزب«

 جمهور رييس او، فكر هم اينونو، عصمت  ١٩٣٨ سال در او مرگ از بعد. آورد در اروپايي جوامع صورت
 بورژوايي دموكراسي سمت به حركت و شد كاسته تركيه سياسي نظام اقتدار از اينونو، دوره در. شد

 سازمان گيري شكل و اقتصادي توسعه تغييرات، اين عامل واقع در. گرديد آغاز حزبي چند نظام و
 از دوم جهاني جنگ از پس حال، عين در. بود روشنفكران و كارگري يها تشكل و جديد صنفي هاي

 حزب. يافت افزايش اجتماعي سياسي مشاركت به اميد و شد كاسته غيره و تجارت بر حكومت تسلط
 شكست با ١٩٥٠  در ملي مجلس انتخابات نخستين در بايار، جالل رهبري به دموكرات تاسيس تازه

 دولت و مجلس در دهه يك ها دموكرات. يافت دست قاطع روزيپي به خلق، خواه جمهوري حزب
 .شد دنبال نوسازي، اقتصاد و كشاورزي ١٩٥٠  دهه طي. ماندند

 فعاليت افزايش و اجتماعي و اقتصادي هاي نابرابري گسترش ١٩٦٠  دهه سياسي باز نسبتا فضاي در
 بخش و غيرصنعتي و صنعتي نكارگرا. انجاميد احزاب درگيري و سياسي هاي بحران به سياسي، هاي

 .شدند جدي سياسي مبارزه وارد خواه آزادي مردم ار بزرگي

  تركيه وزير نخست مندرِس عدنان حكومت ها، ژنرال كودتاي به معروف ١٩٦٠مي٢٧  نظامي كودتاي با
 اقدامات و اقتصادي شديد بحران و مذهبي اصالحات با مقابله كودتا براي نظاميان توجيه. شد ساقط

 حزب و كردند برقرار نظامي حكومت ١٩٦١ نوامبر ٢٠ تا ١٩٦٠ مه ٣٠از كودتاگران. بود دولت مقتدرانه
 نظام« حفظ بهانه به ها ژنرال ،١٩٦٠ كودتاي در .كردند اعدام را مندرس عدنان و منحل را دموكرات

 و شدند جلسم و دولت جانشين ،»ملي كميته« تشكيل با و گرفتند دست به را امور زمام ،»الئيك
 .گرفتند دست در را كشور امور اداره
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 و رفراندوم برگزاري از پس و كرد جديد اساسي قانون نويس پيش تدوين به اقدام ،»ملي كميته«
 و تفاوت از. شد ١٩٢٤ اساسي قانون جايگزين تركيه، ١٩٦٠ اساسي قانون عنوان به الزم، آراي كسب

 در ارتش ويژه اختيارات به توانمي،١٩٢٤ اساسي نونقا به نسبت ١٩٦٠ اساسي قانون هاي ويژگي
 ،)سنا مجلس و ملي مجلس( مجلسي دو سيستم ايجاد الئيك، نظام حفظ بهانه به كشور سياسي اداره

 طرف از بازنشستگي زمان تا هميشگي صورت به آن عضو يازده كه اساسي قانون دادگاه تشكيل
 مصوبه به مخالف احزاب اعتراض به رسيدگي آن اصلي وظيفه و شوندميانتصاب جمهور رييس

 در اساسي، قانون دادگاه. است تركيه اساسي قانون اصول با مصوبه اين مغايرت بر مبني مجلس،
 وظايف از .دهدميمصوبه آن ابطال به حكم اساسي، قانون دادگاه با اي مصوبه مغايرت تشخيص صورت

 احزاب تخلف بر مبني كشور كل دادستان شكايت به يرسيدگ تركيه، اساسي قانون دادگاه ديگر مهم
. كند حزب انحالل به حكم تواندمياساسي قانون دادگاه نيز حالت اين در كه اساسي قانون اصول از
 قانون متن در تغييرناپذير اصول وجود به توانميتركيه، ١٩٦٠ اساسي قانون ديگر مهم هاي ويژگي از

 نمي نيز را آن تغيير پيشنهاد حق حتا مجلس كه است الئيك سيستم به مربوط كه كرد اشاره اساسي
 .است اساسي قانون دادگاه عهده به نيز آن اجراي ضمانت و نمايد بررسي تواند

 شدن فعال با. شد آغاز ١٩٦٧ سال در كارگران حزب تشكيل از پس ويژه به كارگري، وسيع حركت
 با راست نيروهاي زيرا. شد آميز خشونت و تر بقاتيط سياسي نيروهاي مبارزه و فعاليت چپ احزاب

 آغاز سوسياليستي كارگري نيروهاي عليه را شديدي تهاجم، پليس - نظامي مخفي نيروهاي حمايت
 امنيت تامين بهانه به سپس و سازند ناامن را جامعه نخست كه بود اين نظاميان طرح واقع در. كردند
 ويژه، شرايط اعالم با و زد كوتا به دست ١٩٧١  در ارتش جامسران كه اين تا. بزنند كودتا به دست

 .گرفت دست به سال دو مدت به را كشور حاكميت

 جديدي هاي حزب و يافت تري بيش شدت بعد دهه در ١٩٦٠  دهه ايدئولوژيك و سياسي تضادهاي
 سالمت حزب يا و ( طرفدار روس ) بودند پروروس و مائو طرفدار عمدتا كه چپ گوناگون هاي گرايش با

 .بود اسالمي ملي

 بزرگ حزب دو. بودند ناهمگن و ائتالفي دهه، پايان تا ١٩٧٣ از ويژه به تركيه، اي دوره هاي حكومت
 احزاب حضور نيازمند حكومت تشكيل براي عدالت، حزب و خلق خواه جمهوري حزب مجلس، در تر

 .بودند بورژوايي مختلف هاي گرايش با تر كوچك

 منافع تضاد موجب كه بود اي گونه به اقتصادي نظام. بود متكي خارجي هاي وام به ،تركيه اقتصاد
 براي تقاضا كاهش آن پيامد كه اروپا، اقتصاد ركود و نفت قيمت افزايش. شدميداخلي داران سرمايه
 وزيري نخست دوران در تركيه، ارتش .افزود اقتصادي تورم و كاري بي بر بود، تركيه از كار نيروي
 كمك و كرد اقتصادي تحريم را تركيه اروپا كرد، اشغال را قبرس ،١٩٧٤ نوامبر ـ ژانويه اِجويت بولنت

   .شد تر بحراني كشور اين اقتصادي وضع و قطع خارجي هاي
 را جهان و تركيه جامعه كه افتاد اتفاق ١٩٧٧ سال در تركيه دولت جنايت و كارگري مهم واقعه يك

 جنبش مدافعين و كارگر هزار ٥٠٠ استانبول »تقسيم« ميدان در ١٩٧٧ لساميماه اول. داد تكان
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 با حكومت ماموران .بدارند گرامي را كارگر جهاني روز تا بودند كرده تجمع چپ نيروهاي و كارگري
 توسط نفر دو و سي حدود و گشودند آتش كارگران روي به نامعلومي جاي از دار دوربين هاي تفنگ
 شماري بي تعداد چنين هم. شدند زخمي پا و دست زير نفر صدها. باختند جان ليسپ  هجوم با و گلوله

 مبارزه گيري اوج با  .اين سرآغازي بود بر ترس از كمونيست و مبازه عليه آن . شدند دستگير نيز
 به را كشور اين داخل در سياسي مبارزه حكومت امنيتي عوامل و فاشيستي نيروهاي كارگران،
 به دست وضعي، چنين به واكنش در و. دهند نشان ناامن را جامعه تا كشاندند بانيخيا هاي خشونت

 كه بود اورن كنعان ژنرال كودتا، اين رهبر. داد روي ١٩٨٠  سال در نظاميان سوم كودتاي. بزنند كودتا
 هم. گرفتند دست به را قدرت و دادند تشكيل »ملي امنيت شوراي« ارتش فرماندهان نيز بار اين
 نويس پيش تدوين مامور آنان، طرف از تا دادند تشكيل »مشورتي شوراي« كودتاگر، هاي ژنرال نچني

 تصويب مورد و شد گذاشته رفراندوم به ،١٩٨١ سال در نويس پيش اين. باشد جديد اساسي قانون
 .گرفت قرار

 كه تفاوت اين با شد؛ تدوين ١٩٦٠ اساسي قانون ساختار همان با تقريبا ،١٩٨١ اساسي قانون واقع در
 احزاب، آزادي. گرديد حذف آن از سنا مجلس و شد مجلسي تك مقننه قوه اساسي، قانون اين در

 محدودتر نيز فردي هاي آزادي و حقوق چنين هم و مطبوعات بيان، آزادي دمكراتيك، هاي تشكل
 سازمان و ها آن يها تشكل و كارگران عليه ويژه به كودتاها ترين خونين از يكي كودتا، اين. گرديد

 و يافت افزايش كشور اداره در هم باز ارتش اختيارات گونه، بدين. بود كمونيست و چپ احزاب و ها
 .آوردند دست به اي گسترده اختيارات نيز نظامي خاص هاي دادگاه

 را پيشين سياسي احزاب ،١٩٨٢ نوامبر ٨ ـ ١٩٨٠ سپتامبر ١٨ اورن كنعان رياست به نظامي حكومت
 مجلسي تك به مجلسي دو نظام از مقننه قوة آن، براساس و كرد وضع جديدي اساسي قانون و منحل
 دموكراسي حزب و خلق حزب و ميهن مام نوپاي حزب سه رقابت ١٩٨٣ انتخابات در. يافت تغيير
 ٣١ تا ١٩٨٣ دسامبر ١٣اوزال از . انجاميد اوزال تورگوت رهبري به ميهن مام حزب پيروزي به ملي،
 .وزير شد نخست ١٩٨٩ راكتب

 امريكا نزد را تركيه راهبردي اهميت اسالمي، حكومتي استقرار و ايران انقالب اي، منطقه تحوالت
 اوزال اقتصادي هاي برنامه از آن مالي حمايت ويژه به آمريكا، گسترده حمايت سبب و داد افزايش

 .شد

 برنامه آمريكا، ديپلماتيك و تصادياق سياسي، نظامي، جانبه همه پشتيباني و نظاميان حمايت با
 و اداري نظام قدرت ديوان كاهش و تمركززدايي ،»صادرات توسعه و آزاد بازار اقتصادي اصالحات«

  .آمد در اجرا به فرهنگي، جديد هاي سياست
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 ملي وحدت كميته تشكيل -٤-٢٣

 ارتش از خشيب واكنش سرانجام بود، يافته بيشتري شدت م١٩٥٧ انتخابات از پس كه هابحران اين
 تشكيل با مسلح نيروهاي ارشد فرماندهان سال همان مة ٢٧ در و برانگيخت م١٩٦٠ در را تركيه
 كه غلط هايسياست و سياسي مجادالت به دادن خاتمه براي »ملي وحدت كميتة« عنوان با ايكميته
 دموكرات حزب .گرفت دست به را قدرت و زد كودتا به دست بود، كرده تقسيم بخش دو به را جامعه
 حزب به وابستگان و وزيران از تن چند و وزير نخست مندرس، عدنان و  شد منحل مجلس با همراه

 . شدند اعدام مجلس رئيس نيز و دموكرات

 رأس در كه شد واگذار »ملي وحدت كميتة« به كشور ادارة و گرديد متوقف سياسي احزاب فعاليت
 با ارتباطي گونههيچ آن كابينة افراد كه داد تشكيل لتيدو وي. داشت قرار گورسل جمال ارتشبد آن

 هـايبـوروكـرات و نظـاميـان ميـان از ١٩٦٠ مة ٢٧ كودتاي عامالن. نداشتند سياسي احزاب
. گرفتند دموكرات حزب از را خود انتقام ترتيب اين به كه بودند آتاتورك هـايسيـاست هـوادار

 و كرد حكومت نيم و سال يك شد، تشكيل كودتا اصلي عامالن عضويت با كه ملي وحدت كميتة
 . گيرد دست به را كشور ادارة غيرنظامي دولت يك كه داد اجازه م١٩٦١ انتخابات پي در سپس

 بيشتري هايآزادي متضمن كه رسيد تصويب به مؤسسان مجلس در جديدي اساسي قانون م١٩٦١ در
 جديد نظام اين. ساخت دگرگون را تركيه سياسي نظام ساختار و بود گذشته اساسي قانون به نسبت
 جلوگيري مطلقه حكومت ايجاد از كننده متعادل بازدارندة هاياهرم و بود قدرت تقسيم بر مبتني

) سنا مجلس( دومي گذاريقانون مجلس شد، تقويت قضائيه قوة نقش اساسي قانون اين در. كردمي
 و يافت افزايش جمهوري رياست قدرت آمد، جودو به ملي كبير مجلس مصوبات بر ناظر عنوان به

 به و خودمختاري، و عمل آزادي همگاني هايرسانه و هادانشگاه به شد، تضمين آزادي موارد بسياري
 م١٩٦١ اساسي قانون در كه حكومتي ساختار به توجه با. كرد اعطا اعتصاب حق كارگري هاياتحاديه

. كنند فعاليت سياسي احزاب چارچوب در بودند مجبور سياسي هايگروه همة بود، شده بينيپيش
 يك در مجلس، سوي از تصويب از پس بود، دموكراتيك ايصبغه داراي كه جديد اساسي قانون

 شد واقع قبول و تأييد مورد مردم اكثريت شركت با گرفت، صورت تركيه در بار اولين كه پرسيهمه
  . درآمد اجرا به و
  

 دميرل دولت سياست -٤-٢٤

 و اقتصادي آشفتة اوضاع به بخشيدن بهبود به حزب اين تمايل از بود بازتابي دميرل دولت سياست
 قانون در كه مختلط اقتصادي نگرش همان از اقتصادي سياست لحاظ از دولت اين. اجتماعي عدالت
 غيردولتي و دولتي نظارت هاياهرم از گيريبهره با و كردمي پيروي بود، شده تصريح اساسي

 . سازد عملي تركيه ريزيبرنامه سازمان هايطرح اجراي طريق از را كشور توسعة و رفاه تا شيدكومي
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 بر مبني دميرل تصميم از تربيش اين و رفت،مي انتظار كه بود آن از بهتر ارتش با دميرل دولت رابطة
 مرگ زا پس جمهوري رياست به سوناي جودت نام به ديگري ژنرال انتخاب به حزب كردن وادار

 زندگي شرايط بهبود ارتش، نوسازي بر مبني خود تالش به همچنين دميرل. بود م١٩٦٦ در گورسل
 نوبة به نيز جمهور رئيس كه حالي در. داد ادامه آنان امور در مداخله از اجتناب و كارمندان، و افسران

  . داشتمي باز سياسي امور در اندازه از بيش مداخلة از را كارمندان و افسران خود
 و كرد، عمل ترموفق مندرس، عدنان دولت با قياس در نيز خود خارجي مناسبات در دميرل دولت
 و كرد استفاده خوبي به موقعيت از رفت،مي پايان به رو شوروي و آمريكا روابط تيرگي كه زماني

 بيش خلق جمهوري حزب با دولت روابط اما. دهد توسعه شوروي با را خود اقتصادي روابط توانست
 دست به حكومت گرايش از حزب انتقاد از حزب اين و دولت ميان اختالفات آغاز در. شد تيره پيش از

 حكومت مذهبي پشتيباني جذب براي كه هااقدام اين جملة از. شدمي ناشي اقدامها از برخي به زدن
 حتي و دارس،م در ديني علوم تدريس اجازة مساجد، احداث آزادي به توانمي گرفت،مي صورت
 كردن فعال به دميرل حكومت زيرا كرد اشاره شهرها در اذان پخش براي بلندگو از استفاده اجازة
 . داشت اعتقاد ــ خلق جمهوري حزب و آتاتـورك زدايانةدين هايسياست برخالف ــ اسالم مجدد

 كننده مختل يافراط اقدامات به دست كه دميرل دولت هايسياست از مردم تربيش كه حالي در
 داشتند انتظار و كردندمي انتقاد دولت آن از سرسختانه گراچپ هايسازمان بودند، خشنود زد،نمي

  . كند عمل ترسريع دولت كه
  

 گرايانچپ اغتشاشات -٤-٢٥

 در اساسي تحوالت خواستار و ريختند هاخيابان به تربيش چه هر افراطي گرايانچپ احوال اين در
 عضويت و تركيه در آمريكا نظاميان حضور سبب به آنان. شدند اجتماعي الحاتاص و جامعه ساختار

 و اوضاع اين در واقع در.  دادندمي قرار خود شديد انتقادهاي مورد را دولت ناتو پيمان در تركيه
 به روز بعد به م١٩٦١ از كه بودند سياست پوياي و فعال اصلي، نيروهاي كارگران و دانشجويان احوال،

 بسته خود روي به را پارلمان به ورود راه كه تركيه كارگران حزب. يافتندمي بيشتري قدرت روز
 مهار در دولت ناتواني كرد. مي باز كلي اغتشاش يك سوي به را راه موقعيت، از استفاده با ديد،مي

 ضعيفت، رفاه سطح افزايش و توسعه ادامة رغم به را دولت از مردم حمايت، افراطي هايچپ كردن
 ديگر بار ١٩٧١ مارس ماه ١٢ در را ارتش خشونت، گرفتن باال. شد خشونت تشديد موجب تورم، و كرد

 ارتش، فرماندهان بار اين اما كردند، استعفا به وادار را دميرل دولت كودتاگران. واداشت مداخله به
 هايدولت بلكه دند،ننشان قدرت مسند بر را نظاميان و درنياوردند تعليق حال به را اساسي قانون

 منحل كارگران حزب كردند؛ افسران و ارتش با مشورت به ناگزير را آنان و برگماردند را غيرنظامي
 برخي در و آوردند عمل به نظر تجديد اساسي قانون در مشرح هايآزادي محدودكردن براي شد،
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 اقدامات به اين دست يسياس توسعة روند تصحيح براي كه ارتش. شد اعالم نظامي حكومت هااستان
  .كشيد كنار كشور سياسي صحنة از را خود م ١٩٧٣ در ديگر بار بود، زده

) نهاد( نيهت رهبري به حزبي غير هايائتالف ،١٩٧٣ اكتبر ١٤ در جديد انتخابات برگزاري از پيش تا 
 مقام رتورككو فخري و كردند حكومت كشور بر وزير نخست عنوان به تَلو نعيم و مِلِن فريدْ اريم،

 با ارتش فشار تحت) خلق جمهوري و عدالت( حزب دو هر دوره اين آغاز در . داشت جمهوري رئيس
 حزب سازمان تجديد درصدد اجويت بولنت كه جاآن از اما. كردندمي همكاري جديد حكومت

 در حكومت كه بهانه اين به م١٩٧٢ در بود، گراچپ خواهترقي نيروي يك عنوان به خلق جمهوري
 كهاين به توجه با. كرد قطع دولت از را خلق جمهوري حزب حمايت است، راستي دست ائتالفي واقع

 غير هايحكومت و شد،مي تقسيم خود كار محافظه و ليبرال جناح دو ميان در هنوز عدالت حزب
 را مهمي و جديد اصالحي هايبرنامه و كنند سركوب را هاتروريست توانستندنمي ظاهر به حزبي
. يافتند گرايش ترافراطي احزاب نيز و خلق جمهوري حزب به تدريج به مردم تودة بخشند، تحقق

 حكومتي اينكه به رسد چه كنند، كسب اكثريتي كه شد دشوار ديگري  زمان هر از بيش احزاب براي
  .كنند پيروي معقوالنه سياستي از و دهند تشكيل آهنگهم

  
  

 ١٩٧٣ اكتبر انتخابات -٤-٢٦

 بر سياسي ناظران. آورد بار به انتظار خالف نتايجي كه شد برگذار ديگر بار انتخابات ١٩٧٣ براكت در
 توانست تنها كرسي، ٤٥٠ از حزب اين اما شد؛ خواهد عدالت حزب آن از پيروزي كه بودند عقيده اين
 آن كه حزب كلي سياست در تغييراتي با خلق جمهوري حزب كه حالي در. آورد دست به كرسي ١٤٩

 را حزب دو هر، آمده دست به نتيجة. كرد تصاحب را كرسي ١٥٨ بود، داده سوق ميانهچپ سوي به را
 حزب چند هر. برآيند تركوچك احزاب حمايت كسب درصدد دولت تشكيل براي كه واداشت

 تر افراطي تركوچك احزاب ديگر كه جاآن از اما بود، آورده دست به را آراء بيشترين خلق جمهوري
 عدالت حزب دو ميان كه بود اين احتمال بيشترين. كردمي اجتناب هاآن با ائتالف از آغاز در بودند،

 گونه هر ايجاد از مدتي احزاب اين اما. گيرد صورت ائتالف داشتند، مشابهي هايسياست كه ملت و
 آشفته اخير ايهسال در را تركيه سياسي محيط  كه شخصي هايرقابت و هاسياست دليل به ائتالفي

  . ماندند عاجز بود، كرده

 در را مجلس در كرسي ٤٨ و آراء از ٪٨/١١ كه ملي رستگاري حزب با خلق جمهوري حزب سرانجام
 داشت تداوم ماه ٦ مدت تنها كه بود ناپايدار پيوندي اين اما. داد تشكيل ائتالفي دولتي داشت، اختيار

 بر حزب دو ميان اساسي نظرهاي اختالف سبب به ئتالفا اين سرانجام و) ١٩٧٤ سپتامبر تا فوريه(
 حزب وارث و جانشين واقع در ملي رستگاري حزب  . پاشيد هم از خارجي و داخلي هايسياست سر

اربكان ( كه بسيار مذهبي بود و مدتي در سمت شهردار  الديننجم توسط م ١٩٧٠ در كه بود ملي نظام
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 هدف كه نبود پوشيده كسهيچ بر آغاز همان از و بود؛ هشد تأسيس عدالت حزب سابق عضو بود )،
 علت به اما است، تركيه در اسالمي حكومت استقرار براي تالش و اسالمي، اهداف پيشبرد آن اصلي

  . بود شده ممنوع آن فعاليت هايشتندروي

 كاهش با فت،ن بهاي باالرفتن تأثير. شد تروخيم تركيه اقتصادي اوضاع م١٩٧٠ دهة هايسال خالل در
 كند اقتصادي فعاليت نيز جاآن در كه اروپا در شاغل ترك كارگران جانب از ارسالي هايپول ميزان
 فاصلة در يافت.  افزايش ايدهنده هشدار نحو به تركيه خارجي بدهي م١٩٧٨ تا و شد  توأم، بود شده
 رسيده دالر ميليون پانصد و ميليارد ١٢ به تركيه خارجي هايبدهي مجموع م١٩٧٧ تا ١٩٥١ هايسال
 نفت بهاي افزايش شد، پول الملليبين صندوق تثبيت برنامة پذيرفتن به ناگزير تركيه رو اين از. بود
 سياسي، احزاب ميان نظر اختالف. شد برابر دو تورم و انجاميد ركود داردامنه گسترش به م١٩٧٩ در

 دهة به نسبت حتي سياسي اوضاع شرايطي نچني در. كرد تشنج دچار پيش از بيش را داخلي اوضاع
 يكي به مردم از عظيمي اكثريت م١٩٧٠ دهة طول در. شد ناپايدارتر افراطيون فعاليت سبب به م١٩٦٠

 با. دادند رأي ميانه راست عدالت حزب خواه و ميانه چپ خلق جمهوري حزب خواه بزرگ، احزاب از
 اين. ترافراطي اما تر،كوچك احزاب با حزب دو اين از يكي از بودند تركيبي هادولت بيشتر وصف، اين

 طرف از. افزودمي امتياز كسب براي هاآن مطالبات بر و كردمي تربيش را كوچك احزاب نفوذ الگو،
 نظير داشتند، گراييچپ در ريشه هاآن تربيش كه بسياري سياسي هايگروه دهه اين طي در ديگر

 هاآن جز و تعاوني هايشركت دانشجويي، هايانجمن صنفي، ايهاتحاديه كارگري، سنديكاهاي
  . بودند شده نفوذ صاحب

  
 ١٩٧٠ دهه اواخر در تركيه

 
 اكثريت( اسالمي هايفرقه كارگران، و دانشجويان ميان خشونت شاهد م١٩٧٠ دهة اواخر از تركيه
 هايچهره دوره اين در. دبو كردها و تركيه مسلح نيروهاي ميان هايدرگيري و) علوي اقليت و سني

 بود، آورده پديد هاييتنش تركيه جامعة تمامي در كه اسالمي احياي جنبش. شدند ترور سرشناسي
 ميراث نگهبان را خود ديرباز از كه را ارتش نخبگان خصوص به مذهبي، غير حكومت هواداران
 اعتبار به كه اربكان دينالنجم رهبري به ملي رستگاري حزب. آورد خشم به دانستند،مي آتاتورك

 و سرمايه فرار. كردمي طلب را اسالمي قوانين بازگشت حتي بود، يافته جسارت ايران اسالمي انقالب
 در. كرد مشوش حاكم دموكراسي به نسبت را صنايع صاحبان ويژه به مردم اذهان جاني، امنيت عدم
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 آن، ارزشهاي و جامعه به نسبت تحقيرآميز رويكردي و نيابتي جنگ با كه شد مشخص دوره همان
 اياالت نفوذ امنيتي، موجود مشكالت داخلي عوامل نظر از. داد قرار كنترل تحت را تركيه نميتوان
 حزب. ساخت مساعد م١٩٨٠ كودتاي براي را زمينه جمهوري حزب پيروزي در و آمريكا متحدة

 از گروهي. پاداشت بر نفر رهزا ٨٠ شركت با قونيه شهر در تظاهراتي ١٩٨٠ اوت در ملي رستگاري
 به شعارها از برخي و داشتند سر بر عمامه رسمي، ممنوعيت رغم به تظاهرات اين در كنندگانشركت

 يكي نيز رويداد اين كردن بزرگ. است ممنوع تركيه در تركي زبان براي آن كاربرد كه بود عربي خط
 ناپايدار دموكراسي ترتيب، بدين بود و م١٩٨٠ سپتامبر ١٢ كودتاي توجيه در نظاميان ترفندهاي از

 غيرنظامي مرداندولت بود شده متقاعد كه ــ اِورِن كنعان ژنرال رهبري به ارتش  . يافت پايان تركيه
 به دست م١٩٧١ از ترقاطعانه م١٩٨٠ در سوم بار ــ برآيند امـور ادارة عهدة از نيستند قادر ديگر

 هاژنرال نيت و هدف. داد افزايش سياسي خشونت كردن متوقف براي را امنيتي اقدامات و زد مداخله
 قانون با رو در رو مسائل حل براي كه جديدي اساسي قانون موجب به و بود دموكراسي از صيانت
 فعاليت از را كاركهنه مدارانسياست از بسياري و منحل را احزاب باشد، شده طراحي م١٩٦١ اساسي

 . كردند منع

 اركان و ديدند آشفته را كشور اوضاع زمان هر كه بود اين ارتش به آتاترك وصاياي از يكي گويند مي
 اوضاع برگرداندن از پس و گيرند دست به را امور زمام و كنند كودتا فورا دادند تشخيص فاسد را آن
 ترك نظاميان. بكشند كنار حكومت از خود و آورند كار سر بر غيرنظامي دولت يك عادي حالت به

 رفراندوم .بپوشانند عمل جامه آتاترك وصيت به كه رسيدند نتيجه اين به ١٩٨٠ سپتامبر ١٢ رد نيز
 تغيير گمان بي كه شد برگزار كودتا سالگرد با از زمان پيش روزهاي در تركيه اساسي قانون تغييرات

 راه و داشتهبر ميان از كودتازا نظاميان قضايي مصونيت زيرا بود خواهد آنها ترين جنجالي از ١٥ اصل
 گشايد؛ميكودتا رهبر اورن كنعان آنها راس در و ١٩٨٠ كودتاي عامالن كشيدن دادگاه به براي را

 . سازدميروشن ما براي را كودتا اين از زوايايي ذيل نوشتار

 

  سپتامبر ١٢ كودتاي -٤-٢٧
 )كودتا ترين تلخ و ترين خونين( سوم كودتاي

 آخرين عنوان به آن از كه بود ١٩٨٠ سپتامبر ١٢كودتاي ه،تركي تاريخ كودتاي ترين خشن و ترين تلخ
 و سياسي« هاي ضعف چون هايي بهانه دليل به نيز كودتا اين. برندمينام تركيه در كالسيك كودتاي

 شرايطي در كودتا اين اما شد انجام اساسي قانون سكوالر اصول نقض نيز و تركيه دولت »اقتصادي
 در ايران اسالمي انقالب وقوع .بود شده دگرگون نيز المللي بين و يا منطقه اوضاع كه گرفت صورت

 آمريكا شد باعث سال همان در شوروي سرخ ارتش توسط افغانستان نظامي اشغال نيز و ١٩٧٩ سال
 از كه نظامي حاكمان. باشد داشته منطقه در خود ناتوي متحد ترين مهم روي بيشتري حساسيت هم

 تركيه ژاندارمري و ارتش نيروهاي ديگر فرماندهان و ارتش مشترك تادس رئيس اورن، كنعان ژنرال
 و حراست وظيفه براساس«: بود آمده آن در كه كردند منتشر اي بيانيه كودتا از پس شدميتشكيل
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 اين براساس» .ايم گرفته كشور امور نظامي اداره و امور كنترل به تصميم ترك واالي ملت منافع حفظ
  .شد بندي تقسيم فرماندهان با نظامي منطقه ١٣ به تركيه كشور كل شد اعالم كودتا زرو در كه بيانيه

 مشترك ستاد رييس دفتر به) ملي اطالعات سازمان( MIT و امنيتي هاي دستگاه افسران كودتا روز
 تلگراف و پست( PTT و) تركيه دولتي تلويزيون و راديو( TRT مديران با همراه و شده دعوت ارتش

 .بودند شده بركنار) تلفن و

 دميرل سليمان به اورن كنعان طرف از اي ابالغيه ٣٠/٥ ساعت و شد آغاز شب نيمه سه ساعت كودتا
 حزب رهبر( اربكان الدين نجم و) جمهوريخواه حزب وقت رهبر( اجويت بولنت ،)وقت وزير نخست(

 تان پارلماني عضويت. دش فسخ تان حكومت«: بود قرار اين از آن متن كه شد فرستاده) ملي سالمت
 .»كنيد اجرا را نامه ابالغ آورنده ي دستورات. رفت بين از

 حدود و شدند فرستاده استانبول به شان همسران همراه به دميرل سليمان و اجويت بولنت آن از پس
 آلب كه آنجايي از و شد فرستاده ازمير جزاير از يكي به هم اربكان الدين نجم. ماندند آنجا در ماه يك

 در نبود اش خانه در كودتا روز) خاكستري هاي گرگ با گرا ملي حركت حزب رهبر( توركش ارسالن
 ملي امنيت شوراي وسيله به نشود تسليم وي كه صورتي در شد اعالم اي اخطاريه طي سپتامبر ١٣

 در دهيفرمان مراكز از يكي به را خود بعد روز سه او اخطاريه اين پي در. شد خواهد شناخته مجرم
 .شد فرستاده ازمير به بالفاصله و كرد تسليم آنكارا

 تشكيالت جز به و است ممنوع سياسي احزاب فعاليت كه شد اعالم كودتا هفت شماره بيانيه در
 شده متوقف هم ها تشكل ديگر فعاليت سرخ، صليب و كودكان از سرپرستي سازمان تركيه، هوايي

 ژاندارمري كل فرمانده از بايد هم ملي امنيت رئيس آن از تر مهم حتي و پليس تشكيالت. بود
 سياه كودتا اين. نيافتند انتشار اجازه كودتا از بعد روز ٣٠٠تا  نيز تركيه هاي روزنامه. گرفتميدستور

 آن درباره زيادي آثار هنرمندان از بسياري بعد هاي دهه در و گرفته لقب تركيه تاريخ در كودتا ترين
 بوده سرخورده كودتا اين از ميزان چه تا برهه آن در تركيه جامعه دهدمينشان كه اند كرده منتشر

  .است

 
دريا  شد، تركيه جمهور رئيس هفتمين بعدها كه كودتا فرمانده اورن كنعان كودتا از پس هفته يك

 ستفهر بعد، روز يك و كرد تعيين وزير نخست عنوان به را اولوسو بولنت دريايي نيروي سابق ساالر
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 از پس اعدام نخستين. گرفت قرار تاييد مورد ملي امنيت شوراي توسط اولوسو پيشنهادي وزيران
 آنها بود؛ چپگرا مدني فعال آدالي نجدت و آليست ايده روشنفكر اوغلو پهلوان مصطفي اعدام كودتا،

 دادستان توسط ربا دو اينكه وجود با اريف اردال اعدام حكم نيز آن از بعد و شدند اعدام اكتبر ٩ در
  .شد اجرا آنكارا در زنداني در مارس ١٩ ملي امنيت شوراي تاييد با بود، شده لغو

 تمام ١٩٨٣ انتخابات تا شدمياداره تركيه ارتش مشترك ستاد رييس توسط كه نظامي حكومت
  .گرفتندميتركيه نام به را حساس تصميمات

 
 دهيم؟ شان پرورش نكنيم، اعدام

 اظهار مورد اين در داشت تركيه شرق در موش منطقه به ١٩٨٤ سال در اورن نكنعا كه سفري در
 دهم؟ پرورش را او عمر آخر تا بايد اعدامش، و دادگاه به او فرستادن جاي به بايد من حاال": داشت
 امر اين به شما آيا. بدهم كشيده اسلحه وطن سربازان روي به كه خائني اين خرج سالها بايد يعني
 "شويد؟ميراضي

 تعيين نظامي خونتاي كه مجلس شوراي وسيله به و يافت تغيير مهم قوانين تمام كودتا از بعد سال سه
 بود ممنوع اش عليه تبليغات هرگونه كه فرمايشي رفراندومي در شده ديكته اساسي قانون بود كرده
 به و شد انتخاب رجمهو رئيس عنوان به اورن كنعان پرسي همه همان در. آورد راي درصد ٩٢ باالي

 پس و شد داده عمومي محاكم در محاكمه مصونيت اساسي قانون ١٥ ماده در حكومت نظامي اعضاي
 در و نشد داده قانون اين در تغييري آمدند كار سر بر مردم راي با كه هايي دولت وسيله به نيز آن از

 .است باقي خود قوت به حاكمان كودتا سران مصونيت نتيجه

 اعدام درخواست متهمان از نفر هزار هفت براي، شدند محاكمه نفر هزار ٢٣٠ كودتا اين رد مجموع در
 محروم شهروندي حقوق از نيز نفر هزار. شدند اعدام آنها از نفر ٥٠ و تصويب نفر ٥١٧ اعدام حكم شد،
 چهار مجموع در نيز نگار روزنامه  ٤٠٠براي  و شدند كشته كودتاگران شكنجه زير نفر ها ده و شده
 .شد درخواست زندان سال هزار

 به تركيه ارتش فرمانده دستور به سال آن سپتامبر ١٢ در كه بود نظامي اي مداخله ١٩٨٠ كودتاي  
 آشكاري مداخله سومين ١٩٧١ مارس ١٢ سفيد كودتاي و ١٩٦٠ مه ٢٧ كودتاي از بعد كه پيوست وقوع

 .گيرند دست در را قدرت تركيه جمهوري در مسلح نظاميان شد باعث كه بود

 ملي كبير مجلس بركنار، قدرت از بود وزيرش نخست دميرل سليمان كه حكومتي كودتا اين انجام با
 شده گذاشته كنار تمامت به بود يافته تغيير ١٩٧٠ وقايع از پس كه ١٩٦١ اساسي قانون و منحل تركيه

 .انجاميد طول به سال ٩ به نزديك دوران اين. شد آغاز ديگر نظامي دوره يك و

 ادامه اوضاع اين در. شدند محاكمه و بازداشت آن رهبران و منحل احزاب ١٩٨٠ سپتامبر ١٢ از پس
 سياست شدن دموكراتيزه برابر در جديدي عمده موانع و شد مواجه تاريخي مشكلي با احزاب فعاليت
  .گرديد رو و زير -مدت كوتاه چند هر -سياسي هاي سنت نيز و گشته پديدار
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 ج اين كودتا :نتاي -٤-٢٨

 متهمان از نفر هزار هفت براي. شدند محاكمه نفر هزار ٢٣٠ شد برگزار كه دادگاهي هزار ٢١٠ در -
 حقوق از نفر هزار ١٦. شدند اعدام آنها از نفر ٥٠ و تصويب نفر ٥١٧ اعدام حكم. شد اعدام درخواست
 توقيف بودن دار مورد هانهب به فيلم ٩٣٧. شدند كشته شكنجه زير نفر ١٧١. شدند محروم شهروندي

 زنداني نگار روزنامه ٣١. شد درخواست زندان سال هزار چهار مجموع در نگار روزنامه ٤٠٠ براي. شدند
 ١٦ غذا، اعتصاب علت به نفر ١٦. نرسيدند چاپ به روز ٣٠٠ ها روزنامه. شدند كشته نگار روزنامه ٣ و

 زندان در هم نفر ٦٣ اينكه ضمن سپردند جان وكمشك طور به نيز نفر ١٦٦ و زندان از فرار موقع نفر
  .زدند خودكشي به دست

  
 

 كودتا دوران -٤-٢٩
 

 نظامي يكتاتوري كه مجلس شوراي وسيله به و يافته تغيير مهم قوانين تمام كودتا از بعد سال سه
 اش عليه تبليغات هرگونه كه فرمايشي رفراندومي در شده ديكته اساسي قانون بود كرده تعيين
 .آورد راي درصد ٩٢ باالي بود ممنوع

 رنگ كه شد استفاده هايي پاكت از مخالف افراد گذاشتن فشار تحت براي گيري راي جريان در
 جديد اساسي قانون شد باعث كه عللي از يكي نماند ناگفته البته. بود نمايان بيرون از آن محتويات

 مال و جان نگران را عادي هروندانش كه بود گروهي و خياباني هاي جنگ يابد مقبوليت حد اين تا
  .بود كرده خود

 
 نظامي اعضاي به و شد انتخاب جمهور رييس عنوان به وار اتوماتيك اورن كنعان پرسي همه همان در

 به نيز آن از پس و شد داده عمومي محاكم در محاكمه مصونيت اساسي قانون ١٥ ماده در حكومت
 مصونيت و نيامد وجود به تغييري مورد اين در آمدند كار سر بر مردم راي با كه هايي دولت وسيله
 .است باقي خود قوت به كماكان كودتا سران

 كارتر جيمي كودتا شب در و است بوده باخبر كودتا از سفيد كاخ كه شد مشخص كودتا از بعد سالها
 "كردند تمام را كار ها بچه" كرد دريافت مضمون اين با پيغامي اي جلسه جريان در
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 ٢٠١٣ تا ١٩٦٤ هايسال بين وي، تركيه اهل سياسي نويسنده و مفسّر نگار،بيراند (روزنامه علي حمدم
 موضوع اين به) ١٩٨٤( ٠٤:٠٠ سپتامبر ١٢ كتاب در بار اول سياسي تحليلگر كرد )مي فعاليت ميالدي

 از پس مريكاآ ملي امنيت شوراي در تركيه ميز مسوول هنزه پاول كه نويسدمياو. كندمياشاره
 هايي حديث و حرف ايجاد باعث your boys have done از پيام ارسال و كودتا انجام خبر دريافت
 .است گرديده ١٩٨٠ سپتامبر ١٢ كودتاي در سفيد كاخ داشتن دست پيرامون

 تخيالت زاييده را قول نقل اين داشت "زمان" روزنامه با كه اي مصاحبه در ٢٠٠٣ سال در هنزه پاول
 خود مصاحبه صداي و تصوير دادن نشان با بعدها بيراند علي محمد ولي كرد عنوان بيراند علي دمحم

 .ساخت برمال را او دروغ هنزه با
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  پس از كودتا 

  
 باره در اندنشده محبور تاكنون نظامي كودتاي رهبران شيلي، و آرژانتين لهستان، مانند كشورهايي برخالف تركيه، در

  .دهند حتوضي عملكردشان

  
 اساسي قانون به خودشان پيشنهاد به ١٩٨٢ سال در كه اي ماده بر تكيه با تركيه نظامي كودتاي سران
 سوالي عملكردشان مورد در بود نخواهد قادر كسي اينكه از آگاهي با سال، ٣٠ مدت براي شد، اضافه

 شيلي، و آرژانتين تان،لهس مانند كشورهايي برخالف تركيه، در .كردندميزندگي امنيت در بپرسد،
 دهند .  توضيح عملكردشان باره در اندنشده محبور تاكنون نظامي كودتاي رهبران

 به وضوح به را ازمير پليس پاسگاه در آن از پيش سال ٢٨ وضعيت هنوز ارگوندوگان يالچين
 .آوردميخاطر

 كيسه يك در را الستيك د،چپاندن اتومبيل بزرگ الستيك يك داخل بسته چشم مرا آنها": گويدمياو
. دويدندميهم دنبال بدنم بر و دور آنها ساعتها براي. كردند ول آن در را گربه يك و موش يك و كردند
 چند ارتفاع از را كيسه واقعا و اندازندميبيرون باال طبقه پنجره از مرا كه گفتند من به هم ديگر يكبار

 ".انداختند پايين پله

 تهيه كودتا از پس نظامي فرماندهان كه بود اساسي قانون نويس پيش به راضاعت يالچين، "جرم"
 .بودند كرده

 شدند دستگير كودتا از پس كه بود نفر هزار ٦٠٠ از يكي و گرا چپ اتحاديه يك رهبر زمان آن در او
 .گرفتند قرار گويي باز قابل غير و خشن هاي شكنجه مورد ها آن از بسياري و

 كشور خارج و داخل در فراواني انتقادات با و اجراست حال در تركيه در هنوز نظامي اساسي قانون اين
 اما برسند ؛ توافق به جديد اساسي قانون سر بر اند نتوانسته هنوز ترك سياستمداران .است مواجه
 . است شده اصالح و نگري باز بار چند فعلي قانون
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 قضايي مصونيت -٤-٣٠

 كودتا سران آن اساس بر كه بود اساسي قانون ١٥ موقت ماده بطالا اصالحات، انگيزترين بحث از يكي
 يعني پرسي همه روز فرداي كه بود نفري ها ده از يكي يالچين .بودند مصون قانوني پيگرد هرگونه از

 كه گرا چپ فعاالن از شاكيان طيف .كند شكايت كودتا رهبران عليه تا رفت دادگاه به سپتامبر ١٣
 و عدالت اسالمگراي و كار محافظه حزب به متمايل گروههاي تا بودند، ١٩٨٠ در ارتش اصلي هدف

 .گرفتميبر در را توسعه

 

  
 شدند آويخته دار به هم نفر ٥٠ و تبعيد نفر هزار ٣٠ كودتا از پس

 واكنش هم دليلشان. دانندميكودتا اصلي قربانيان از را خود كه بودند كردهايي هم شاكيان از برخي
 آتامان، قولتوگ .شد آغاز كودتا از پس اندكي كه بود كردها طلبانه جدايي تمايالت عليه ارتش شديد

 از دسته اين جزو نيز بود شده دستگير پليس توسط سالگي ١٨ در كه المللي بين مشهور فيلمساز
 .بود خياباني اعتراضات از تجربي هاي فيلم ساخت مشغول كودتا از قبل ماههاي در او .است افراد

 ها آن من كه شدندميشكنجه هم ديگري افراد. شدم شكنجه روز ٢٨ مدت براي": گويدميوا
 را ما رفتيمميبيرون خوردن غذا يا دستشويي براي وقت هر. شنيدمميرا صدايشان يا ديدمميرا

  ".زدندميكتك
 

 آرامش در بازنشستگي -٤-٣١

 وياليي در را خود بازنشستگي دوران و است ساله ٩٣ اكنون نظامي كودتاي رهبر اورن، كنعان ژنرال
 به را او بخواهند اگر كه بود كرده تهديد پيشتر او.گذراندمينقاشي به آرامش در اژه درياي ساحل در

 يكي .بيافتد اتفاق اين كه نيست مشخص دليل چند به هنوز اما. كرد خواهد خودكشي ببرند دادگاه
 .است تركيه در كيفري قيبتع زمان مرور براي ساله ٣٠ مدت داليل، از

 كودتا وقوع از پس سال ٣٠ دقيقا شد، گذاشته كنار اساسي قانون ١٥ ماده آن طبق كه پرسي همه
 براندازي در جرمشان مورد در حداقل يا نيستند پيگرد قابل عمال كودتا رهبران بنابراين. شد انجام

 هنگام از بايد تعقيب زمان مرور اين كه دمعتقدن شاكيان وكالي اما .ندارند پاسخگويي به الزامي دولت،
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 مطالعه حال در قانوني مراجع .شود حساب جاري سال سپتامبر ١٢ يعني ها، ژنرال مصونيت قانون لغو
 خواهد طول ها سال حتي يا ها ماه تركيه، قضايي سيستم متداول كندي با اما هستند هاشكايت

 در شاكيانش با تا ماند نخواهد زنده آنقدر اورن نرالژ احتماال .برسد دادگاه به پرونده اين تا كشيد
   .شود روبرو دادگاه

  بيلگي : دانشگاه حقوق استاد ترهانلي، تورگوت
 اين بايد و بوده اشتباه اند داده انجام آنچه كه بپذيرند بايد دوره آن در قدرت صاحبان و متجاوزان

  اظهاركنند . جامعه برابر در را مساله
 سردبير اواخر همين تا كه اوزكوك ارتغرل .مخالفند كودتا سران محاكمه با هم اه ترك از بسياري
 و اورن ژنرال محاكمه او نظر از .است دسته همين از نيز بود تركيه روزنامه ترين پرتيراژ حريت،

 بر حاكم ملتهب شرايط انگاشتن ناديده اند، شده مرتكب پيش سال ٣٠ كه عملي خاطر به همكارانش
  .است زمان آن در كشور

 ".شدندميكشته راست يا چپ هاي تروريست بدست نفر ٣٠-٢٠ روز هر": گويدمياو

 اميدوارند كه است ليبرال متفكران از دسته آن جزء بيلگي، دانشگاه حقوق استاد ترهانلي، تورگوت
 باشد تهداش جنوبي آفريقاي در آشتي و حقيقت كميسيون مانند كاركردي اساسي، قانون ١٥ ماده لغو

 .شود ١٩٨٠ كودتاي سر بر مصالحه و آشتي براي راهي گشايش موجب و

 بوده اشتباه اند، داده انجام آنچه كه بپذيرند بايد دوره آن در قدرت صاحبان و متجاوزين": گويدمياو
 ".كنند اذعان آن به عمومي انظار در بايد و

 .ببيند زندان در را فضعي و پير ژنرال خواهد نمي گويدميارگوندوگان يالچين

 دولت يك امور در ارتش هاي دخالت و شود آشكار حقيقت خواهممياما ": دهدميادامه او
  ".شود شناخته جنايت عنوان به دموكراتيك
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  شيلي -٥
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ــكل تيمي كندي دولت   ــيا مأمور ١٠٠ از متش ــيلي به را خارجه وزارت و س ــتاد ش  در تا فرس
صاوير با »سرخ ترس« كمپين. كند عوض را نتيجه ١٩٦٤ سال تانتخابا  هايتانك و افراد تيرباران ت

ساندن براي شوروي سط راديويي هايبرنامه توليد زنان، تر  موارد و ساختگي، اخبار پخش سيا، تو
شابه ستا همين در همه م  از را ١٩٦٤ انتخابات زنان اكثريت رأي با »فري ادواردو« نهايت در و بود، را
صادي هايتحريم رغمعلي ١٩٧٠ سال در آلنده آمريكا، هايكمپين همه رغمعلي اما. برد آلنده  و اقت

ست به نهايت در آلنده زندگي دفتر. شد پيروز انتخابات در دوباره آمريكا سازيثباتبي كمپين  د
شه« ژنرال ارتش سته آمريكا ارتش و سيا حمايت با »پينو  سازمان ١٩٧٣ سپتامبر ١١ در. شد ب

سي و اطالعات سو  اجرا به شيلي وقت جمهور رئيس ،»آلنده سالوادور« عليه كودتايي آمريكا جا
 و بازداشت و نفر هزار ٣٠ اعدام كودتا اين كه شودمي كشته آلنده تنها نه آن نتيجه در كه گذاردمي

 وقت مدير ،»كولب لياموي« ١٩٧٤ سپتامبر ٨ در. دارد دنبال به شيلي در را نفر هزار ١٠٠ شدن زنداني
 روپيش از جهت جاسوسي سازمان اين اساسي نقش از سيا – امريكا جاسوسي و اطالعات سازمان

 نيكسون دولت كه كرد يادآوري و برداشت پرده شيلي وقت جمهور رئيس آلنده، سالوادور برداشتن
 اختصاص شيلي در سيا سازمان هايفعاليت به را دالر ميليون ٨ از بيش ١٩٧٣ تا ١٩٧٠ هايسال طي

  .كند ايجاد كشور اين در فعاليتش و آلنده دولت راه برسر موانعي تا بود داده
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سمي نام با شيلي شوري شيلي جمهوري ر ست ك  آن پايتخت كه جنوبي آمريكاي در واقع ا
ست سانتياگو شه ي در شيلي. ا  هايكوه ميان باريك و بلند نوار يك مانند به جنوبي آمريكاي نق

شته شيده غرب در آرام اقيانوس و شرق در آند كوه ر ستشده ك  اين غربي مرز كل آرام اقيانوس. ا
شور شكيل را ك  در و آرژانتين، با شرق از بوليوي، با شرق شمال از پرو، با شمال از و دهد،مي ت
ــور جنوبي نقطه ترينپايين ــت مرزهم دريك گذرگاه با كش ــور اين. اس  هاتن اكوادور همراه به كش

 كشور اين ساحلي خط طول. ندارند مشترك مرز برزيل با كه هستند جنوبي آمريكاي در كشورهايي
 .است كيلومتر ٦٤٣٥ آرام اقيانوس با

سعت با آتاكاما بيابان شور اين شمالي بخش در كيلومتر ١٠٠٠ و ستشده واقع ك  واقع در بيابان اين. ا
شك ست زمين روي بر ناحيه ترينخ شك به توجه با كه ا صادي ارزش داراي آن بودن خ  فراوان اقت

 در كه است نقره و طال مس، فلز همچون معدني فلزاتي از سرشار بيابان اين. است شيلي كشور براي
٥ تنها ٢٠١٥ سال  معدن بخش در .استشده صادر سپس و استخراج بيابان اين از مس تن ميليون ٧

 فلز صادرات و است كشور اين اقتصاد هايونست از يكي معدن. است ايشدهشناخته كشور جهان،
شكيل را دولت درآمد سوم يك تنهايي به سرخ شتر.دهدمي ت ستخراج كار بي  منطقه در شيلي در ا

ــودمي انجام »گرانده نورته« ــت دربرگرفته را آتاكاما بيابان از زيادي بخش كه ش ــيلي .اس  ١٧٠ با ش
 آينده سال ١٠٠ تا كنوني استخراج روند با كشور ناي. دارد قرار جهان صدر در مس ذخاير تن ميليون
  .دارند قرار پرو و استراليا شيلي، از پس. دارد ذخيره

ــور تاريخ در رويدادها ترينمهم از يكي ــيلي كش ــت ميالدي ٧٠ دههي به مربوط ش  كه زماني اس
ست حزب از آلنده سالوادور سي شور اين انتخابات در شيلي مارك  جمهورئيسر عنوان به و پيروز ك

 و كمك با و پينوشـه آگوسـتو رهبري به ١٩٧٣ سـپتامبر ١١ كودتاي در آن از پس اما شـد برگزيده
شه ژنرال سيا، سازمان تأثيرگذاري شور اين در كودتا اجراي به موفق پينو  تأثيري كودتا اين .شد ك

 به توجه با شيلي كشور امروزه. گذاشت سرد جنگ روند و كشور اين تاريخ در مهم بسيار و شگرف
 آزادي اقتصاد، و تجارت در پذيريرقابت انساني، توسعه همانند هايشاخص در پايدار توسعه و رشد

صادي شد و اقت شورها ترينامن و ترينثبات با از يكي سرانه درآمد ر  شماربه التين آمريكاي در ك
ضاي از يكي شيلي. آيدمي شورهاي اتحاديه ملل، سازمان اع شورهاي جامعه و يجنوب آمريكاي ك  ك

  .است كارائيب حوزه و التين آمريكاي
ــال در ــال ١٥ باالي جمعيت ٪٥٥ ،٢٠١٥ س ــيلي س ــتيك ٪٢٥ كاتوليك، ش  ٪١٣ الئيك، و آگنوس

  .استشده گزارش اديان ديگر پيروان ٪٧ و پروتستان
  

ــال هزار ١٠ حدود ــرخ  مردم پيش، س ــتان س ــلخيز هايدره داخل در مهاجر پوس  امتداد در و حاص
شان اينكاها. شدند ساكن شود،مي ناميده شيلي اكنونهم كه ساحلي  امروزه آنچه تا را امپراتوري
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 هاآن اقامت گســترش از ناحيه اين بودن باير اما دادند، گســترش شــودمي خوانده شــمالي شــيلي
 .نمودمي جلوگيري

 به هااروپايي و شد، عواق تدريجي صورت به تنها شودمي خوانده شيلي امروزه كه سرزمين اين فتح
ستان شينيعقب متحمل نقطه اين محلي جمعيت د سترده قيام. شدند مكرر هاين  در كه مپوچه گ

سياري تخريب و والديويدا مرگ به شد آغاز ١٥٣٣ سال ستعمرات از ب صلي م  منجر نقطه اين در ا
 هايگروه ديگر و هاهمپوچ كه هرگاه. داد رخ ١٦٥٥ و ١٥٩٨ هايسال در بعدي اصلي هايقيام. گرديد
 .گرديدمي جابجا شمال سمت به مستعمره اين جنوبي مرز نمودند،مي شورش بومي

ستعمره بين مرز در هاتنش از ١٦٨٣ سال در داري برده لغو  جنوب بخش تا هامپوچه سرزمين و م
  .يابد افزايش هامپوچه و استعمارگران بين تجارت تا داد اجازه و كاست،

سي قانون سا ستو زمامداري زمان در و غيرمعمول شرايط در شيلي ا شه اوگو  سابق ديكتاتور پينو
شور اين نظامي صويب ١٩٨٠ سال در ك . گرفت خود به اجرايي جنبه ١٩٨١ سال در قانون اين. شد ت

ست از پس شه شك سي همه در پينو سي قانون اين به مفادي ،١٩٨٨ سال پر سا ضافه ا  روند تا شد ا
ــي قانون اين در آتي احتمالي تغييرات ــاس ــهيل اس ــود تس ــال در. ش  الگوس ريكاردو ،٢٠٠٥ س

 كشور اين اساسي قانون به الحاقيه عنوان به را شيلي كنگره هايمصوبه شيلي وقت جمهوريرئيس
ساس بر. افزود سي قانون در تغييرات اين ا سا صاب حق ا صاب يا سناتورها انت  سناتورهاي انت
شتن نارك حق همچنين. شد لغو العمرمادام سلح نيروهاي فرمانده گذا  اين جمهوررييس به شيلي م
 كاهش سال چهار به سال شش از نيز جمهوريرئيس زمامداري دوره مبنا همين بر. شد واگذار كشور
 چهار از يك هيچ ،٢٠٠٥ دســامبر ١١ در شــيلي جمهوري رياســت انتخابات دور اولين اين در. يافت

 نيز دوم دور در. كند كسب را پيروزي براي الزم آراي درصد ٥٠ نتوانست جمهوري رياست كانديداي
 رقابت به ميانه راست ائتالف كانديداي پينيرا سباستيان با ميانه چپ ائتالف كانديداي باچلت ميچله

ست مقام در ٢٠٠٦ مارس ١١ در باچلت. شد خارج پيروز رقابت اين از باچلت نهايت در و پرداخت  ريا
 پينوشه ديكتاتوري عصر پايان از پس كه بود انتخاباتي چهارمين اين. ردخو سوگند شيلي جمهوري

 پياپي دوره چندين تواندنمي شيلي جمهوريرئيس اساسي، قانون براساس. شدمي برگزار شيلي در
سي دو كنگره يك داراي شيلي. كند شركت انتخابات در ست؛ مجل  نماينده ٣٨ با سنا مجلس ا

ض ١٢٠ با نمايندگان ومجلس شت سناتورها نمايندگي دوره. وع ضور دوره و سال ه ضاي ح  مجلس اع
صه در نمايندگان ست سال چهار قانونگذاري عر ضو نماينده ٢٠. ا  حاكم حزب از شيلي سناي ع

 در. است برخوردار اكثريت از نيز شيلي نمايندگان مجلس در حاكم حزب. هستند ميانه چپ ائتالف
ــي ٦٣ داراي هميان چپ ائتالف حزب نمايندگان مجلس ــت ائتالف حزب و كرس  ٥٧ داراي ميانه راس
سي ست كر ضايي قوه. ا ستقل شيلي ق شكل قوه اين. كندمي عمل م ستنياف، دادگاه يك از مت  ا
  .است عالي دادگاه و اساسي قانون دادگاه يك نظامي، هايدادگاه
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  آلنده الوادورس -٥-١
  
  
شته ي – سانتياگو در ١٩٠٨ ژوئن ٢٦ زاده ي(  درگذ

ــپتامبر ١١ ــانتياگو  در ١٩٧٣ س ــت) س ــياس  مدارس
ست سي ست حزب گذارانبنيان از و مارك سيالي  سو

 در مرگش و سرنگوني تا ١٩٧٠ نوامبر از او .بو د شيلي
 جمهوريرئيس، ميالدي ١٩٧٣ سپتامبر ١١ كودتاي پي

ــيلي  جمهوريرئيس اولين عنوان به او از .بود  ش
ست سي سي و رأي با كه مارك سيد تقدر به دموكرا  ر

 .برند مي نام

ــالوادور ــال چهل از بيش آلنده س ــحنه ي در س  ص
سي ست حزب و شيلي سيا سيالي ضور شيلي سو  ح
شت  سيدن از پيش او. دا ست به ر  در جمهوري ريا
ــناتور هايمقام در ١٩٧٠ انتخابات  وزير و نماينده، س

ــك وي. كرد مي فعاليت كابينه  به مدتي و بود پزش
 رياست كانديداي ١٩٦٤ و ١٩٥٨ ،١٩٥٢ هايسال در بار سه آلنده. نمود  خدمت بهداشت وزير عنوان

 ٪٣/١ با تنها و شد برنده انتخابات در باالخره ١٩٧٠ در كه اين تا بود خورده شكست و شده جمهوري
 .شد  برگزيده جمهوري رياست به مجلس سوي از، سوم نفر با اختالف درصد ٨ و دوم نفر با اختالف
ستها ست در او از فيضع نقطه را شته د شند  دا ست به را اكثريت حمايت آلنده گفتندمي آنها. با  د
 قانوني بر مسلح نيروهاي وقت فرمانده، اشنايدر رنه ژنرال اما. بود  نخواهد قانوني او دولت و نياورده

 سوسياليستي دولت. شناخت  رسميت به را آلنده هم او جانشين و گذارد صحه آلنده حكومت بودن
ــور اين در را زيادي تحوالت تغييرو تدريج به كه بود دموكراتيك حكومتي دهآلن  ملي. زد رقم كش

 از سرمايه و صنايع صاحبان با محرومان مقابله و هاكارخانه تصرف، مس جمله از صنايع برخي كردن
  .خورد  رقم آلنده سالوادور حكومت سال سه در كه بود وقايعي جمله

شكالت با آلنده اما ضت جمله از گراچپ هايگروه برخي. بود  مواجه ديزيا م  جاي به انقالبي چپ نه
ــدت به را او آلنده از حمايت ــغال، زدندمي دامن را هاتنش آتش، دادندمي قرار حمله مورد ش  اش

 راديكال هايچپ. پرداختند مي خورد و زد به پليس با و كردندمي رهبري را هاكارخانه غيرقانوني
سي به اندازه از بيش آلنده بودند معتقد عمال شيلي در صالحات و دموكرا ست پايبند ا  همين به و ا

ستندمي هاراست ديگر، سوي از.است  خائن جهت  را آلنده توسط اساسي تغييرات اعمال جلو خوا
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مان مثال و بگيرند ــتمي او از پارل نايع كردن ملي براي خواس ــ ــادره هر انجام يا ص  موافقت، مص
 حكومت اول سال تنها درواقع. شد  اساسي قانون بستبن بروز باعث اين و كند جلب ار نمايندگان

شي و خوبي به آلنده شت خو شكالت آن از پس و گذ  آلنده وجو د، اين با. آوردند  سربر ايعديده م
  .داشت زيادي اهميت آنها از بسياري براي كه كرد هديه شيلي مردم به را خوبي شأن حس

سكو سخنگوي نه گرايانچپ از خيبر برخالف آلنده سترو  رودنباله نه و بود م  به نكرد سعي او. كا
سي به او زمان در هم ارتش. بگيرد  را احزاب فعاليت جلو و كند منحل را كنگره زور  قانون و دموكرا

سي سا شوري به تدريج به شيلي اما. بود  پايبند ا . بود  مواجه قحطي و كمبود با كه شد تبديل ك
 آن با برخورد آمادگي شيلي جامعه كه بود كرده ايجاد زيادي مشكالت آلنده اقتصادي هايسياست

صاب و بود شده صفي چيز همه. نداشت  را شونت و خرابكاري و اعت  بدل مردم هرروزه خوراك به خ
ستان از.  بود شده صاب صحنه شيلي دائما، بعد به ١٩٧٢ تاب  يا موافقان تظاهرات و تحريم و اعت
ساله اين و بود آلنده با انمخالف  كودتاي به مانده هفته سه از كمتر. بود  كرده فلج را مردم زندگي م

شارها اثر بر شيلي زميني نيروي فرمانده پراتز كارلوس ،١٩٧٣ سپتامبر ١١ ستعفا به وادار ف . شد  ا
ــنيده« كه آلنده ــه ژنرال يعني او معاون »بود ش ــركت از بار چند پينوش  عليه هاچيني توطئه در ش

 گور خودش دســت با و نكرد ترديد زميني نيروي فرماندهي به او انتصــاب در، زده باز ســر حكومت
  .كند را خودش

 سوي به راهي نام به برانگيزي جنجال سوسياليستي برنامه ي او جمهوري رياست به رسيدن از پس
سم سيالي سياري و كرد پياده را سو شد نرخ او حكومت اول سال در. كرد  اعالم ملّي را صنايع از ب  ر

صادي صد ٨/٦ به اقت سيد ؛ صد در ٣/٦ به بيكاري نرخ و در سيار تورم، دوم سال در اما ر  افزايش ب
ــادرات، يافت  غذايي مواد واردات نرخ كه حالي در، يافت افزايش ٪٢٦ واردات، يافت كاهش ٪٢٤ ص
ــه ي نتيجه در. بود  ٪١٢٦ ــد خالي اجناس از هامغازه قفس ــياه ربازا و ش  توانايي وي. گرفت رونق س

ست افراطي حاميان كنترل شت  را خود چپي د  به را دولت شيلي، عالي دادگاه ١٩٧٣ميماه در .ندا
صميمات و پليس قانوني اقدامات از جلوگيري و قوانين نقض به آرا اكثريت اتفاق ست ت ضايي نادر  ق

شور عالي ديوان ١٩٧٣ سال اوت در .نمود  محكوم  زمين قانون اجراي در ناتواني دليل به آلنده از ك
 را مجلس قوانين، اساسي قانون خالف بر آلنده كه نمودند اعالم نيز مجلس نمايندگان و كرد شكايت

مه اين طي. گذارد نمي اجرا به ــد اعالم قطعنا نده دولت كه ش ــت به در تالش آل  كل گرفتن دس
 .است نموده نقض را اساسي قانون و هنكرد رعايت را قوا تفكيك اصل، نموده كشور اختيارات

ــيلي نمايندگان مجلس ١٩٧٣ اوت ٢٢ در ــادر او عليه ايقطعنامه ش  دولت قطعنامه اين در.كرد  ص
 :شد  محكوم زير موارد به آلنده

 كشور؛ قانوني نظام نكردن رعايت

 قضايي؛ احكام نقض و خود طرفداران برابر در قضايي تصميمات اجراي از امتناع
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سانه گوناگون جرايم ست به اي،ر صبانه گرفتن د شار و خود نفع به تلويزيون غا صادي ف  عليه اقت
 دولت؛ منتقد هايرسانه

 خود؛ حزب طرفداران كردن مسلح

 معدن؛ كارگران غيرقانوني سركوب

 خود؛ به وابسته و مخصوص ارتش و پليس ايجاد براي تالش

 .مهاجرت غيرقانوني نمودن محدود

 
   



  يليش  شورش كاخ نشينان

 

 
208 

 
  هپينوش آگوستو -٥-٢
  
  

 نوامبر ٢٥ زاده ي( اوگارته پينوشه رامون خوزه آگوستو ژنرال
، )سانتياگو در ٢٠٠٦ دسامبر ١٠درگذشت - والپارايسو در ١٩١٥

 سپتامبر ١١( شيلي ١٩٧٣ كودتاي در كه بود شيلي نظاميان از
ست دولت) ١٩٧٣ سال سيالي  سرنگون را آلنده سالوادور سو
ست سال ١٧ مدت به و كرد  سال تا را شيلي جمهوري ريا

 .داشت عهده به ١٩٩٠

شه  حقوقي تدابير خود مقام ترك از قبل ١٩٩٠ سال در پينو
 جرايم تا شود برخوردار مصونيت از آن موجب به كه كرد وضع

شد تعقيب قابل او  شيلي عالي دادگاه كه پيش چندي تا. نبا
يت ــون ــتمي او و كرد لغو را او حقوقي مص  خاطر به توانس

 ١٩٧٣ سال در او كودتاي دنبال به. شود اكمهمح شكنيقانون
ــالوادور چپ دولت عليه ــيلي در نفر هزاران، آلنده س  ژنرال بركناري زمان از. افتادند  زندان به ش

شه ست از نفر هزاران پينو ستگيري خواهان هاكموني ساس او فوت از پس. اندبوده او محاكمه و د  اح
شدن دادگاهي علت به هاچپي ميان در ياس ستو ن شه آگو شر حقوق نقض اتهامات علت به پينو  در ب

 را شده انجام او دوران در كه آنچه مسؤوليت پينوشه ٢٠٠٦ نوامبر در. دارد  وجود زمامداريش دوران
 در آنكه از پس نيز وفادارش هواداران از بسياري. نشد  محاكمه كار اين دليل به هرگز گرچه پذيرفت

 سرانجام وي .كردند  رها را او، بوده دالري ميليون ٢٧ اختالس كي درگير او شد معلوم ٢٠٠٤ سال
  .درگذشت سانتياگو در سالگي ٩١ سن به ٢٠٠٦ دسامبر ١٠ در
 

 زندگي آغازين دوران

 و ورا پدرش. آمد دنيا به شيلي در واقع والپاريزو بندري شهر در ١٩١٥ نوامبر ٢٥ در پينوشه آگوستو
نا مادرش ــيلي به ميالدي نوزده قرن حدود در آولي هاجرت ش ند كرده م له از و بود هاجرين جم  م

 شــهر در رافائل ســن صــومعه در را راهنمايي و ابتدايي مدارس او. شــدندمي محســوب شــيليايي
 سال در بعد سال دو و كرد نويسينام پارگوته در چاكابوكو هنگ به ١٩٣٧ سال در. گذراند والپاريزو

 دوباره سپس و كرد مكان نقل والپاريزو شهر در پادگانش نكه ميپو هنگ به اي ستوان درجه با ١٩٣٩
سه به ١٩٤٠ سال در شت  نظام سواره مدر  زن اين كرد ازدواج هريارت لوچيا با ١٩٤٣ سال در. بازگ

 .بودند پسر دو و دختر سه كه آورد دنيا به بچه پنج او براي
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 سال در. بود شده مستقر كويكهاي شهر شمال در كه پيوست كاراپانگو هنگ به ١٩٤٥ سال اواخر در
ــگاه به ١٩٤٨ ــد وارد جنگ دانش ــرويس وظيفه بود نظامي مأمور جوانترين اينكه دليل به اما ش  س

 در. بدهد ادامه را تحصيلش نتوانست بودند، گذاشته او عهده بر را لوتا سنگ زغال منطقه به رساني
شگاه به دوباره بعد سال شت جنگ دان  سال در را مركزي ستاد رئيس أمورم مقام اينكه از پس. برگ
 ژئوپولتيك و جنگي جغرافياي جنگ، دانشــگاه در اســتاد عنوان به توانســت آورد دســت به ١٩٥١

 سال اوايل در. كردمي فعاليت نيز آگويالس سين مجله دبير سر عنوان به همچنين او. كند تدريس
 به زمان همان در و فرســتادند آريكا در رانكاگوا هنگ به را او ســال دو براي رتبه، باالترين با ١٩٥٣
 .كرد مكان نقل جديد پست تصاحب براي سانتياگو به و شده نائل پروفسوري درجه

شتر براي نظامي مأموريت براي سازمانده عنوان به ١٩٥٦ سال در شريك كردن بي ساعي ت  در م
شگاه سران از گروهي را انتخاب اين شد برگزيده جنگ دان  مجبور او كه بودند داده ترتيب جوان اف

 نيم و سال سه مأموريت اين. شد وظيفه اين انجام براي حقوق رشته در تحصيلش گذاشتن معلق به
ــه اين طي در انجاميد طول به ــال س ــته در تدريس به پيش از بيش او نيم و س  ژئوپلتيك، هايرش

 به را او و بازگشت شيلي به ١٩٥٩ سال اواخر در. پرداخت  اطالعاتي هايسياست و نظامي جغرافياي
 موفقيت اين طي در همچنين. داشت قرار آنتوفاگستا در كه فرستادند شيلي لشكر مقر مركزي دفتر

 به ابتدا، شد بيشتر هاموفقيت سير ١٩٦٨ سال در. برسد نيز جنگ دانشگاه مقامي قائم به توانست
شكر در ستاد فرمانده عنوان شكر كل فرمانده عنوان به سپس درآمد شيلي دوم ل شم ل  در ش

 .شد گماشته ايكويكو

شكر كل به فرماندهي ١٩٧١ سال در سيد   ل شه. سانتياگو ( فرماندهي پايتخت ) ر سط پينو  خود تو
 از قبل ماه چند درست اين و شد برگزيده لشكر كل فرمانده عنوان به ١٩٧٣ سال در آلنده سالوادور

 .گردد خلع تحكوم از آلنده و بپيوندد وقوع به كودتا كه بود اين

  
 اقتصادي سياست

 و گرايي حفاظت، آلنده دولت توســط كار و كســب ٦٠٠ مصــادره علت به ١٩٧٣ در شــيلي اقتصــاد
صادي تحريمهاي سون ريچارد اقت سيب شديداً نيك صد تورم، بود ديده آ سيار باال بود در شور و ب  ك

ــت خارجي ذخيره هيچ يد و نداش ــقوط حال در داخلي ناخالص تول  ١٩٧٥ ميانه تا دولت. بود  س
ست صالحي سيا شي و تورم جلوي كرد سعي و كرد اتخاذ را آزاد بازار ا صاد فروپا . بگيرد  را اقت

  » .باشد مالكين بلكه پرولتارياها، كشور نه شيلي« خواهدمي كرد اعالم پينوشه
 اتكا ريلوالد ال نام به متني و شيكاگو پسران اصالح اقتصادي به برنامه سازي نجاتپياده براي دولت

 .كرد
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  كودتاي شيلي  -٥-٣
 

 سياستمدار هيچ مرگ گوارا،چه ارنستو مرگ سواي
سته ديگري ست نتوان  برانگيزبحث  مرگ اندازه به ا

 حال عين در و سبعيت براي نمادي آلنده، سالوادور
ستي جنبش خواهيآرمان سيالي  التينآمريكاي سو

 نخستين او. باشد  ميالدي ١٩٧٠ و ١٩٦٠ هايدر دهه
 التينآمريكاي در كه بود ماركسيستي سياستمدار

 .رسيد قدرت به مردم رأي با

 دست در را قدرت كه زماني تا و كرد متحد را شيلي چپ جناح كه بود روميانه  سوسياليستي آلنده 
 خشم موجبات كه اقداماتي. گرفت  پيش در را ايگرايانهملي بلندپروازانه هايطرح و هاپروژه داشت
 پشــتيباني و همكاري با، پينوشــه ژنرال. آورد  فراهم را خارجي هايقدرت و شــيلي راســت جناح

ياالت حده ا مت مت نده حكو خت را آل ندا مت و برا تاتوري حكو  كه حكومتي. كرد  پا بر را خود ديك
 .كرد  اداره آهنينش هايمشت با را شيلي دهه ٢ نزديك

شه رهبري به ارتش نيروهاي ،١٩٧٣ سپتامبر ١١ روز ست كاخ به پينو سيو يا شيلي جمهوريريا  پاال
ــربازان حمله رغمعلي. كردند حمله الموندا ــه س  نخواهند آنها كه بود گفته آلنده، الموندا به پينوش

، درآيد كودتا نيروهاي تصرف به كاخ اينكه از پيش و حين همين در. كنند  دستگيرش زنده توانست
شهور سخنراني آلنده  اين در او. داد  انجام راديو از زنده صورت به را شيلي ممرد با خود وداع م

سين شقش از شيلي مردم به خطاب حياتش دقايق واپ شه  و عميق ايمان و ميهن به ع  ناپذيرشخد
  گفت . آينده به

صالح به تعهدش كه گفت او  شنهاد و كند انتخاب را ترساده راه دهدنمي اجازه شيلي م  از فرار پي
 سرآخر و. ساخت  خواهند تبليغاتي ابزاري آن از »خائنين« شود تسليم اگر اينكه و بپذيرد را كشور

 .بجنگد  خونش قطره آخرين تا دارد قصد كه آمدبرمي طوراين سخنانش از

  :مرگ  از پيش دقايقي، مردم با آلنده وداع سخنراني
ــيلي به من، ميهنم كارگران« ــت و ش ــرنوش  اين بر و آمد ندخواه ديگري مردان. دارم  ايمان آن س

شور بر خيانت كه تلخ و تاريك روزگار شته ياد به. شد  خواهند پيروز، افكنده سايه ك شيد دا ، با
سياري هايراه، بكنيد را فكرش چهآن از ترزود شوده پايتان پيش ب  آزاد مردان شما و شد خواهد گ

ــوي به را ــاختن س ــيلي بادزنده. كرد  خواهند هدايت بهتر ايجامعه س  بادزنده! مردم  بادزنده! ش
  !»كارگران 
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  كودتاچي آمريكايي انقالبيون ضد محاصره در آلنده كاخ -٥-٤
  

ــاعت حوالي  به آلنده جمهوررئيس ١:  ٥٠  س
ــاني تمام و كاخ نگهبانان  بودند جاآن كه كس
ستور سليم داد د  ساير و نگهبانان. شوند  ت

ــفي افراد  خيابان درب تا كاخ دوم طبقه از ص
 تكتك با آلنده. ايسـتادند  صـف به دهموران

ست هاآن شكر هاآن از و داد د  در كه كرد ت
ــخت دقايق اين  از او. اند مانده او كنار در س

 طبقه شرقي شمال در كه استقالل تاالر سمت رفت بعد، رفت هاپله باالي تا و كرد شروع صف انتهاي
سيو دكتر همزمان .بود  كاخ دوم ست كاخ درمانگاه ركنانكا از ( گوييون پاتري صميم) جمهوري ريا  ت

سك تا بازگردد باال طبقه به گرفت سيد كه دوم طبقه به. بردارد  را خود گاز ما  در و، شنيد صدايي ر
ستقالل تاالر شود كه را ا شي ٤٧ كياي تفنگ يك با كه ديد را جمهوررئيس گ ست  كرده خودك . ا
 سازمان كاراگاه دو، كاخ مأمور يك، اوئرتا انريكه، بينهكا عضو يك، پوپن ارسنيو، كويرگا خوزه دكتر

 طريق از توانستند كه بودند كساني هم، جمهوريرياست گارد مأمور چند و، جمهوريرياست امنيت
. برسند  آنجا به آن از بعد ايلحظه اينكه يا باشند آلنده مرگ لحظه شاهد تاالر ديگر سوي در باز در
ــاهدان اين ميان از ــله گوييون دكتر هاتن، ش  به و زد حرف آن درباره اتفاق اين وقوع از بعد بالفاص

 كاخ در زمان آن هم، آلنده مخصوص پزشك، روآ پاريس انريكه دكتر. داد  شهادت آلنده خودكشي
شك عنوانبه نه ولي بود ضوي عنوانبه كه جمهوررئيس پز  شاهدان گفته به كه هم او. كابينه  از ع

 دست به كاخ تصرف از بعد بالفاصله كه زيرا نداد شهادتي، بود ديده را آلنده يخودكش صحنه ديگر
 ســرنگوني و شــيلي به دموكراســي بازگشــت زمان تا هم ديگر شــاهدان. شــد اعدام كودتاچيان
 اين به آلنده خودكشي ماجراي بازگويي خودشان گفته به كه زيرا، ماندند ساكت پينوشه ديكتاتوري

 به و كاستمي او گذشتگيجان از و فداكاري ارزش از و داده تنزل ملت ميان در را او جايگاه، صورت
ــه نظامي حكومت حقانيت بر نوعي ــحه پينوش ــت مي ص ــله .گذاش ــرف از پس بالفاص  كاخ تص

، شد پخش كشور اين تلويزيون و راديو از كه رسمي ايبيانيه در كودتا ريزانبرنامه، جمهوريرياست
 ســال در حال،اين با. اســت  كرده خودكشــي ٤٧ كياي تفنگ از اســتفاده با هآلند كه كردند اعالم
 داد نشان را آلنده جسد از تصويري آلنده، سالوادور خود، مستند فيلم در، گوزمان پاتريسيو، ٢٠٠٤

  .است  كشته كمري سالح يك با را خود وي كه كرد ادعا و
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ــته رب همواره او هواداران، تاكنون آلنده مرگ زمان از ــدنش كش ــتبه ش  تأكيد كودتا نيروهاي دس

شته شتن نحوه از و انددا شيانه ك ستان او وح سترو فيدل. اند بافته هادا  كودتاي از بعد روز چند كا
ــيلي ــخنراني در ش  كه حالي در الموندا در آلنده كه گفت كوبايي ميليون ١ حدود به خطاب ايس
شته، كردمي شليك كودتا خائن ربازانس سوي به و بود پيچيده شيلي پرچم در را خودش  شده ك

 حال در جمهوريرياست كاخ خارجي هايپله روي آلنده گويدمي كه هست هم ديگري روايت. است 
 ولي بكشد را خودش خواسته او كه اندگفته تازگي به هم ديگر هايبعضي. است  شده كشته مبارزه

ست شده زخمي تنها شته بعداً ودخ كه، محافظان از يكي بعد و، ا  زده او به را خالص تير، شودمي ك
   .است 

شي روايت اخير هايسال در شتر تحقيقات سايه در، آلنده خودك  و اعتبار جديد هايشهادت و بي
 ماركز گارسيا گابريل و كاسترو فيدل جمله از، هواداران از برخي ولي، است يافته بيشتري مقبوليت
  .نپذيرفتند  را چيزي نچني گاههيچ، نوبل برنده نويسنده
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  بوده؟ ترور آلنده آيا مرگ -٥-٥
 مرگ درباره جنايي تحقيقات آغاز پي در امسال، اينكه شبهات در مورد ميگ آلنده ادامه داتشت تا

 شده باز شيلي قضاييه قوه دستوربه آلنده قبر پينوشه، ژنرال ديكتاتوري ديگر قرباني هاصد و آلنده
سد بقاياي و سانشكار به او ج شكي نا شور اين قانوني پز  سالميماه ويكمسي در. شد سپرده ك

 گزارش اين. داد  آلنده مرگ درباره ي ايصفحه ٣٠٠ گزارشي كشف از خبر، شيلي تلويزيون، جاري
 جريان در كه كشور اين سابق ارتشي حكومت قضايي مسئوالن از يكي خانه ي در آن همراه اسناد و

 اعالم سند اين بررسي از پس، قانوني و حقوقي شناسكار دو. شد  پيدا، بود شده تخريب اخير زلزله
ست  بوده ترور آلنده مرگ كه كردند شي درباره ٢٠٠٧ سال از كه راوانل لوئيس دكتر. ا  آلنده خودك
شكافي نتايج نيز و، سند اين بر تكيه با، بود كرده ترديد  تواننمي كه كرد اعالم ١٩٧٣ سال كالبد
 بزرگ ديگري و كوچك يكي زخم دو كالبدشكافي نتايج، گفتمي وي. دانست  دكشيخو را او مرگ

ــد روي را ــان آلنده جس ــالحي احتماالً را كوچك زخم كه دهد ؛مي نش  همان را بزرگتر و، كمري س
ست كه كردمي ادعا او. كرده  ايجاد بزرگي همان به تفنگي يا ٤٧كياي  شليك او به ٤٧ كياي با نخ

 در ولي. برسد  نظربه خودكشي مثل تا اندزده او به خالصي تير خودش كمري سالح با بعد و اندكرده
سمي نتايج، نهايت شكي ر شي آلنده مرگ كه كرد ثابت شيلي قانوني پز ست بوده خودك  اين و، ا
 .جدل  و بحث دهه چند براي شد پاياني

ــيلي كودتاي از مانده جا به هايعكس و هاطبق گزارش ــان ش  كاخ از دفاع براي آلنده، دهندمي نش
 برابر در دولت طرفدار نظاميان و محافظان با همراه و گرفته دست در اسلحه شخصا جمهوري رياست

 . است  كرده مقاومت كودتاچيان

 درگذشت علت كردند معاينه را شيلي وقت جمهور رئيس جسد كه پزشكاني، وله دويچه گزارش به
شي را او شخيص اين، بودند دهكر اعالم خودك شاوران و همكاران از برخي سوي از ت  كه او نزديك م

ضور كاخ در كودتا زمان در شتند ح شونت. بود  شده تاييد نيز دا  مناسبي زمينه پينوشه حكومت خ
ست حزب رهبر قتل روايت تا كردمي فراهم سيالي شد  باورپذير ايعده براي شيلي سو  از پس. با

شت شه دوران پايان از سال ٢١ گذ سياري هنوز پينو شر حقوق نقض هايپرونده از ب  هاييجنايت و ب
ست  مفتوح، شده انجام او دوران در كه ستگاه. ا ضايي د سي  شيلي ق  پرونده ٧٣٠ حدود مجدد برر

ــال به مربوط ــت كرده آغاز را ١٩٩٠ تا ١٩٧٣ هايس  چگونگي به مربوط هاپرونده اين از يكي كه اس
ست  بوده آلنده مرگ ضايي هايمقام .ا  تا كردند صادر را آلنده قبر نبش مجوز پيش ماه دو شيلي ق

 جسد بقاياي بررسي كنند ؛ بررسي را او درگذشت علت الملليبين و شيليايي شناسانكار از گروهي
 رياســت كاخ به پينوشــه نيروهاي حملة جريان در وي كه دهدمي نشــان قانوني پزشــكي در آلنده

شور اين جمهوري شينكف« دادن قرار با، »مونِدا ال« به سوممو ك  و خود چانة زير» ٤٧. كي. اي كال
 اسلحه اين، آلنده سالوادور نزديكان و دوستان گفتة به. است  داده پايان اشزندگي به، گلوله شليك

 .است  بوده كوبا انقالب رهبر كاسترو فيدل هدية



  يليش  شورش كاخ نشينان

 

 
214 

بل، يورونيوز گزارش به نده ايزا ــرنگون جمهور رئيس دختر، آل ــدة س ــيلي ش گاران به ش  در خبرن
  : گفت  سانتياگو

شواري شرايط دليل به پدرم« شت قرار آن در كه د صميم، دا شي گرفت ت  آنكه از پيش، كند خودك
 ».كنند تحقير را او پينوشه نيروهاي

 
نيستم مهاجرت اهل من: آلنده  

ستين ظاهرا  ست جمهور رئيس نخ سيالي سيسي فعاليت دهه چهار كه شيلي سو شت را ا  سر پ
شته سيدن قدرت به ابتداي از بود گذا ست برخورد خطر ر ساس را آمريكا حمايت مورد گرايانرا  اح

ستين در او. بود  كرده ست نخ ش ست گفته ١٩٧٠ سال در دولت هيات ن  كردن مهاجرت اهل من، ا
  .شود مي ختم گورستان به اينجا از من راه و نيستم

  
  
  

  
  آمريكايي كودتاي در پيروزي از پس پينوشه كودتاي ربازانس توسط انقالبيون دستگيري
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  ٣-سيا محرمانه اسناد روايت به شيلي ١٩٧٣ كودتاي در آمريكا نقش -٥-٦

سي از پس) Robert Dallek( دالك رابرت سون بين شده ضبط تلفني مكالمات برر  هنري و نيك
 .اند برده بهره هآلند دولت كردن ثباتبي براي سيا از هردو كه گرفته نتيجه كسينجر

ــي در  المللبين گروه ــيلي كودتاي پرونده بازخواني به گزارش ــال در ش  مهمترين از كه ١٩٧٣ س
  : آمده  گزارش اين در، است پرداخته آيدميحساب به سرد جنگ نيز و شيلي تاريخ رويدادهاي

سي و اجتماعي هايناآرامي از طوالني دوره يك از پس ست كنگره بين سيا ستي د شور اين را  و ك
ست جمهوررئيس، آلنده سالوادور سيالي صادي جنگ نيز و، سو سط كه اقت سون ريچارد تو ، نيك

  .شد  سرنگون پليس نيروهاي و ارتش توسط آلنده، بود شده اعالم آمريكا، جمهوررئيس

صله ستي درباره هاييگزارش كودتا از پس بالفا شر رويداد اين در آمريكا همد  اهروزنامه. شد  منت
شتند ست  كرده تكذيب را كودتا از قبلي اطالع يا و مداخله هرگونه آمريكا كه نو  سناي مجلس. ا

كا مه گزارش از پس آمري نا لت كه تايمزنيويورك روز ــور اين دو ــتي به را كش مدس تا در ه  كود
شي آمريكا اطالعاتي جامعه. كرد  آغاز را تحقيقاتي، كردميمتهم شر ٢٠٠٠ سال در را گزار  دكر منت

 :بود  شده اعالم آن در كه

ــازمان اگرچه ــيا س ــپتامبر ١١ در آلنده دولت عليه كودتا به تحريك س  از اما بود نكرده ،١٩٧٣  س
ئه گاه ارتش چينيتوط عاتي روابط، بود آ ئه برخي با اطال هاتوط مه را گر ماال داده ادا  برابر در و احت
 .است  گرفتن سدن آنها تالش كرده ناديده

 از آلنده ســرنگوني از پس ايفعاالنه صــورت به « ســيا ســازمان كه بود شــده اعالم گزارش اين در
شتيباني حاكم نظاميان شه به اما، كرده پ ستيابي در پينو ست سمت به د سانده ياري جمهوريريا  نر

 » .است 

سينجر آلنده، سرنگوني خبر درباره تلفني مكالمات اين از يكي در سايي عدم از ك  آمريكا نقش شنا
  :گويدمي نيكسون مقابل در و كرده شكايت »كمونيست« دولت يك سرنگوني در

 ».شوندنمي ديده ماجرا اين پشت ما دستان دانيمي كه همانگونه خوب،« 

سترده مداركي«، نگارتاريخ، )Peter Winn( وين پيتر ستي از »گ  وي. يافت  كودتا در آمريكا همد
شتيباني كه گويدمي سي براي آمريكا پنهاني پ  در قدرت شدن نهادينه براي همچنين و كودتا مهند

 .بود  ضروري پينوشه رژيم

سناد وين سترده عمليات يك ا شان كه كرده آوريجمع را سيا گ  سازمان اين چگونه دهندمي ن
 حاكمان آوردن كار سر بر براي توجيهي تا كرد منتشر آلنده عليه كودتا درباره ساختگي هايگزارش
ظامي ــد  ن ــاره با نيز)  Peter Kornbluh( كورنبلو يترپ. باش نادي به اش ــ  دوران در كه اس
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 ثباتبي را شيلي سيا كه كندمي تأييد، شدند خارج محرمانه حالت از كيلنتون بيل جمهوريرياست
 .رساند  ياري كودتا شرايط آوردن فراهم در و كرده

له به ديگري مؤلفين عات آژانس مداخ كا دفاعي اطال ــاره آمري ندمي اش كه و كن ها مأموران اين  آن
شك ست  كاخ دادن قرار هدف براي كه هاييمو ستفاده مورد شيلي جمهوريريا  را گرفتند قرار ا

 .آوردند  فراهم كودتاگران براي

سنادي شر كلينتون دولت در كه ا شان شدند منت صومت از ن  در آلنده انتخاب با آمريكا دولت خ
 قدرتگيري از تا بودند كرده نفوذ شيلي به سيا سازمان مخفي رانمأمو كه كنندمي ثابت و بوده شيلي
  .كنند  منتشر آلنده با مخالفت در تبليغاتي و كرده جلوگيري ماركسيست دولت

 چندين در سيا سازمان، شد اعالم)  Church Committee ( چرچ كميته گزارش در كه همانگونه
ــرنگوني براي توطئه ــور آن در وي كه جديد انتخابات يك انجام آن از پس و آلنده س  نخواهد حض
بود  اساسي قانون طريق از كودتا يك براي تالشي شامل غيرنظامي توطئه اولين. بود  دخيل، داشت

 رشوه شيلي گذاران قانون به سيا آن طي و شدمي شناخته »١ مسير« عمليات عنوان با رويكرد اين. 
 استعفاء به مجبور نهايت در را وي كه اعتصاباتي براي و كرده بسيج آلنده عليه را عمومي افكار داده،

ــيا. كردمي تهيه مالي منابع كردمي ــاندري خورخه كردمي وادار را كنگره همچنين س  Jorge( الس

Alessandri  (ــت انتخابات برنده عنوان به را ــاندري. كند  معرفي جمهوريرياس  اين در كه الس
 .كند  برگزار جديد انتخابات و داده ستعفاءا تا بود آماده، داشت همدستي توطئه

سير« ديگر رويكرد شت نام» ٢ م ضايي ايجاد با آن طي و دا سر در بحران از ف شور سرا  ارتش ك
شويق سران با مخفي مأموران. شد مي نظامي كودتاي به ت شد اف  به و گرفته تماس شيلي ارتش ار

ها ندمي اعالم آن كا كه كرد تا از آمري يت كود ما هد ح ما، كرد خوا تا اين اگر ا هد رخ كود مام ند  ت
سترده حمايت سيا اين، بر عالوه. شد  خواهد قطع  نظامي هايكمك  عليه سياه تبليغات از ايگ
 .گرديد مي انجام)  El Mercurio( »موركوريو  ال « روزنامه طريق از اغلب كه داد انجام آلنده

ــي مخالفان اختيار در مالي هايكمك همچنين  را هاناآرامي و اعتصــاب تا گرفت قرار ندهآل ســياس
كورپوريشن تيتيآي « آمريكايي شركت ،١٩٧٠ سال در. سازند ثباتبي را دولت و كرده سازماندهي

صد ٧٠ » شته اختيار در را، شيلي مخابرات شركت، )Chitelco( »شيتلكو  « سهام از در  و دا
 پنهان براي ابزاري عنوان به تيتيآي شركت از سيا. كرد مي مالي تأمين نيز را موركوريوال همچنين

ــتن نگه ــتفاده آلنده مخالفين غيرقانوني مالي منابع داش ــپتامبر ٢٨ در. كرد مي اس  دفتر ،١٩٧٣ س
ستي امر اين دليل شودمي گفته. شد  گذاريبمب نيويورك در تيتيآي مركزي  در شركت اين همد

  .بود  آلنده سرنگوني
  

ته ي ــ يايي ينيرو وابس كا، در يك امري يان، پاتر بت گزارش را نده و مث يدواركن  و تحوالت از ايام
ست كرده ارائه كودتا زمان در شيلي رويدادهاي شش در وي. ا  در شيلي كودتاي« كه گويدمي گزار
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ضعيت شت اين در »....دارد قرار عالي به نزديك و  خارجهي امور وزير معاون، كوبيش جك كه ياددا
 شيلي شتابزده ي و سريع هاياعدام كه شده عنوان، است كرده ارسال خارجه امور زيرو براي امريكا

صله ي در ست تعدادي برابرسه از بيش عدد اين، اندبوده نفر ٣٢٠ جمعاً كودتا از بعد روز ١٩ فا  كه ا
 .بود  رسانده عموم اطالع به پينوشه رژيم

 در هاسازمان اين نقش و شيلي در امريكا فاعد وزارت و سيا دخالت محرمانه اسناد بررسي ادامه در
شور اين مردم برگزيده ي جمهوررئيس آلنده سالوادور بركناري ستو خونين كودتاي طريق از ك  آگو

 زد، رقم را التين امريكاي تاريخ صــفحات ترينتاريك از يكي و انجاميد كشــور اين در كه پينوشــه
 تحقيقات نتايج اعالم پي در  .اندازيممي مدارك و سنادا اين از ديگر نمونه ي چند به اجمالي نگاهي
شي تائيد و آلنده سالوادور مرگ نحوه درباره جديد ستين براي، وي خودك سناد ترجمه بار نخ  و ا

شر تازگي به كه شيلي كودتاي درباره امريكا خارجه وزارت و سيا محرمانه اطالعات  در را شده منت
 .گذاريم مي مخاطبان اختيار

سي سازمان: ده شماره ي عه يمجمو سو  شيلي عملياتي ويژه ي تيم هايفعاليت گزارش امريكا، جا
  ١٩٧٠ سال نوامبر هجدهم ،١٩٧٠  سال نوامبر سوم تا سپتامبر پانزدهم از
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ــيا ــه گزارش، اين در س  آلنده تنفيذ و تأييد از جلوگيري جهت در اقداماتش و هاتالش از ايخالص
 و يك بخش ســري عمليات مجموعه ( شــيلي در كودتا تشــويق و تحريك و جمهوررئيس عنوانبه

ست  آورده را) دو  بخش ستي به، عملياتي ويژه تيم تركيب جزئيات گزارش اين در. ا  ديويد سرپر
ست  آمده فيليپس اتلي ساني و مخفي مأموران از تيم اين. ا سو شكيل جا  تك به تك « كه شدمي ت
شان ارتباطات از گزارش در ينهمچن»  .بودند شده شيلي وارد سته، وينرت پل كلنل با اي  نظامي واب

ــيا با همكاري به عمليات اين در وظيفه انجام براي كه متحده اياالت ارتش ــده فراخوانده س ، بود ش
 و تشويق راستاي در كه دهدمي خبر وسيعي تبليغاتي عمليات از گزارش. است  آمده ميان به سخن

 شدن جمهوررئيس از كه نظامي كودتاي يك « از حمايت براي شيلي سابق جمهوررئيس تحريك
  .بود  شده اجرا ،»كرد  خواهد جلوگيري نوامبر سوم در قدرت مسند بر او نشستن و آلنده

ــماره ي مجموعه ي ــت، امريكا متحده اياالت خارجه ي امور وزارت: يازده  ش  هنري براي يادداش
  ١٩٧٠ سال امبردس چهارم، شيلي با رابطه در كيسينجر
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 ويژه ي سازمانيدرون كاري تيم يك، كيسينجر طرف از نوامبر هفتم و بيست دستورات به پاسخ در
شات مجموعه و شده ايجاد شيلي درباره ي تحقيق ستراتژي طرح گزار  هاگزارش اين. كرد تهيه را ا

 در. اند كرده مطرح را آلنده جديد دولت بر اعمال قابل فشــارهاي و ممكن هايتحريم از ايگســتره
ــاختن وادار براي ديپلماتيك تالش هم هاگزينه از يكي ميان اين ــيلي س  يا  -گيري كناره براي ش

 آمريكايي كشورهاي اوآاس (سازمان يا، امريكا قاره كشورهاي سازمان از  -كشور  اين راندن بيرون
سي به( OAS يا ست ايمنطقه ازمانس يك) Organization of American States: انگلي  كه ا

ــد ريزيپايه ١٩٤٨ در ــورت نيز و بود ؛ ).ش ــورهاي ديگر با گفتگو و مش  براي« التين امريكاي كش
ــريك ــدن ش ــيلي با رابطه در امريكا هاينگراني در ش ــناد اين» .ش ــان اس  دولت كه دهندمي نش

سون جمهوررئيس صره يك در نيك صادي تحريم و محا شارك آلنده عليه پنهان اقت  براي و كرده تم
سيدن صد اين به ر ست در مق صميم و هاسيا سعه بانك جهاني، بانك هايگيريت شورهاي تو  قاره ك

ست نموده مداخله صادرات واردات بانك و، )IDB( امريكا  را شيلي به اعطايي اعتبارات و هاوام تا ا
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 پايانبه جمهوريرياســت دفتر در آلنده حضــور نخســت ماه اينكه از پيش، نمايد متوقف يا محدود
 .برسد 

 مربوط اطالعات امريكا، متحده اياالت دفاع وزارت اطالعات سازمان: دوازده  شماره ي مجموعه ي
 ١٩٧٣ سال سپتامبر و اوت، پينوشه آگوستو ژنرال زندگي به

 

  
  

صه ست كرده تهيه امريكا دفاع وزارت اطالعات سازمان كه حالي شرح خال  سير و شغلي زندگي، ا
شه، ژنرال ءارتقا شور اين ارتش در را شيلي كودتاي رهبر پينو  اطالعات سازمان. گيرد مي بر در ك

 شودمي محسوب امريكا متحده اياالت مسلح نيروهاي اطالعاتي و جاسوسي شاخه كه دفاع وزارت
ــران تمام »زندگي  و ايحرفه اطالعات « ــر از نظامي بلندپايه افس ــراس . كند مي تهيه را دنيا س

 منابع داشتن نگه مخفي براي، است معمول از بيشتر بسيار كه، سند اين در شده سياه هايتقسم
 خود هايرابط، اندكرده كمك پينوشه درباره ي اطالعات تهيه به كه شيلي در سازمان اين اطالعاتي
شه سران با پينو صيت ارزيابي و تحليل نيز و، متحده اياالت مقامات و اف  گيريجهت، شهرت، شخ
 .است  گرفته صورت، داده انجام نظام خدمت طول در كه كارهايي و سياسي
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 US ( متحده اياالت نظامي گروه، امريكا متحده اياالت دفاع وزارت: سيزده  شماره ي مجموعه ي 

Milgroup (، ١٩٧٣ سال اكتبر اول، دوم وضعيت گزارش  

  
  

ته ي ــ يايي نيروي وابس كا، در يك امري يان، پاتر ــو اين در را يت رتص ــع بت گزارش، وض  و مث
ــيلي رويدادهاي و تحوالت از اياميدواركننده ئه كودتا زمان در ش ــت  كرده ارا  يازدهم از او. اس

 جهاني جنگ در كه اصــطالحي، كندمي ياد امريكا براي)»  D-Day( دِي دي « عنوان به ســپتامبر
 سواحل در بريتانيا و امريكا رهبري به متفقين نيروهاي كه شودمي گفته روزي به و شد ابداع دوم

شش ادامه ي در وي. شدند  پياده نرماندي ضعيت در شيلي كودتاي « كه گويدمي گزار  به نزديك و
 آمده كودتا از بعد و حين در شيلي ارتش عمليات مجموعه جزئيات گزارش اين در.» دارد  قرار عالي
 .دهد مي پايان را گزارش جديد رژيم ماهيت درباره ي آميزتحسين و بينانهخوش يادداشتي و، است

ماره ي مجموعه ي ــ ياالت خارجه ي امور وزارت: چهارده  ش ــيلي هاياعدام، امريكا متحده ا ، ش
  ١٩٧٣ سال نوامبر شانزدهم
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 ارســال خارجه امور وزير براي امريكا خارجه ي امور وزير معاون، كوبيش جك كه يادداشــت اين در
ست كرده صله ي در شيلي شتابزده ي و سريع هايداماع كه شده عنوان، ا  كودتا از بعد روز ١٩ فا
ست ذكر شايان، اندبوده نفر ٣٢٠ جمعاً ست تعدادي برابرسه از بيش عدد اين ا شه رژيم كه ا  به پينو

سانده عموم اطالع شي كوبيش همزمان،. بود  ر صادي كمك درباره ي هم گزار  همان كه جديدي اقت
 اطالعاتي حاوي يادداشت اين. است داده ارائه بود، شده اعطا شيلي به كسونني دولت طرف از موقع

ست هااعدام ادامه ي براي شيلي ارتش توجيه درباره ي ضعيت گزارش يك همچنين. ا شي و و  گزار
 .خوردمي چشم به مجموعه اين در هم شيلي در بشر حقوق نقض موارد از

ــماره ي مجموعه ي : هوئرتا  با كوبيش مالقات امريكا، متحده اياالت ي خارجه امور وزارت: پانزده ش
 هورمن چارلز موارد با رابطه در پيشين هايپرسش به مشخص و صريح هايپاسخ ارائه ي درخواست

  ١٩٧٤ سال فوريه ي يازدهم، تِروگي فرانك و
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شورش خارجه ي امور وزارت به خطاب شيلي در متحده اياالت سفير پاپر، كه تلگراف اين سال ك  ار
ــت كرده ــت مالقاتي گزارش، اس  وزير هوئرتا ژنرال و خارجه امور وزير معاون كوبيش جك ميان اس
شه با رابطه در شيلي خارجه ي امور  فرانك و هورمن چارلز، امريكا شهروند دو اعدام سر بر مناق

 اين كه كندمي اشــاره كوبيش. بود گرفته صــورت شــيلي ارتش دســتبه و كودتا از پس كه تِروگي
   است كرده مطرح را موضوع

 باشيم مراقب ارتباطمان در كوچك نسبتاً چنيناين مناقشاتي و مسائل با رابطه در است الزم چون «
  » .شود تردشوار همكاريمان مبادا تا
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 پس از كودتا -٥-٧

 ١٩٧٣ سال پينوشه در مورد كودتاي گفته هاي 

 عليه كودتا) هوايي  دريايي، نيروي ارتش، ( شيلي نظامي نيروهاي از تركيبي ١٩٧٣ سپتامبر ١١ در
ساندند انجام به را آلنده دولت ستن توپ به طي و ر صر ب  جان او آلنده سالوادور سكونت محل ق

سماً ١٩٧٣ سال كودتاي. باخت  ست دوران به ر  به بنا ١٩٢٥ سال در كه دمكراتيك جمهوري ريا
سي قانون سا صويب به شيلي ا سيده ت شه خاطرات در. داد  پايان بود ر ستآمده پينو  طراح او كه ا
صلي ستبوده توطئه ا  نظامي نيروهاي كردنهماهنگ منظور به كل فرمانده عنوان به خود مقام از و ا

 شك جريان اين در پينوشه خود سخنان مورد در البته. است كرده استفاده سوء، كودتا از بعد و قبل
سيار شبهه و ست ب صوص، ا  شواهدي ولي انداخت راه به را كودتا او شودمي تهگف گاهي اينكه از بخ

 .ندارد  وجود، باشد كودتا اندازان راه به از يكي او كه زمينه اين در

ــفيد كتاب ( كامبيو دل بالنكو ليبرو ال نام به كتابي حاكم حزب كودتا از بعد هايماه در  تغيير س
 در. بود  كودتا دادن جلوه قانوني و توجيه آن چاپ از منظور كه كرد منتشــر را) شــيلي در حكومت

ضح صورت به كودتايي-خود كه بود شده اظهار كتاب اين  آلنده دولت خود و بود بينيپيش قابل وا
شته شركت آن در نيز ستدا ، گويدمي ادعاها اين مورد در آمريكا اطالعاتي سازمان). زتا  طرح ( ا
 تاريخ از تعدادي همچنان كه تبليغي باشــديم دولتي ســياســي تبليغ نوع يك تنها، زتا برنامه اين

 .كنند مي استناد آن به شيليايي نگاران

 
 نظامي سري انجمن

صله نظامي سري انجمن ضاي. افتاد  راه به كودتا از پس بالفا صلي اع شه ژنرال انجمن اين ا  پينو
ــتاوو ژنرال، دريايي نيروي نماينده مارينو تريبيو ژوزه آدميرال، زميني نيروي و ارتش نماينده  گس

ــر ژنرال و هوايي نيروي نماينده لينت ــيلي ملي پليس نماينده ماندوزا كيس )  Carabineros ( ش
 ايشاخه كه قانوني نهاد و رئيسه هيئت يك عنوان به را آن سري انجمن اين تأسيس زمان از. بودند 

سي قانون انجمن اين آمدن كار روي با و گرفتند نظر در شدمي دولت از سا  معلق دو هر مجلس و ا
 از ســياســي فعاالن و چپ جناح تبعيد و تحريم باعث انجمن اين آمدن وجود به همچنين و شــدند
 .شد  نيز شيلي سياسي صحنه
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 جمهوري رياست -٥-٨

. كنند مي ريزيبرنامه برجسته عضو چهار از يكي شدن جمهور رياست منظور به، سري گروه اعضاي
ــه كه بود حالي در اين ــيار مدت در پينوش  تثبيت رهبر عنوان به گروه در را خود پاي جاي كمي بس
 به رسماً را خودش ١٩٧٤ اكتبر ١٧ تاريخ در و كرد خطاب »ملي رهبر « عنوان به را خود سپس و كرد

ست با چندي از پس هوايي نيروي نماينده لينت ژنرال. برگزيد  شيلي جمهوررئيس عنوان  هايسيا
 جاي به را فرناندو ژنرال و كرد اجباري بازنشستگي به مجبور را او نوشهپي ولي كرد مخالفت پينوشه

 .كرد  جايگزين او

. ديد  فراهم را جديد اساسي قانون تصويب منظور به پرسيهمه يك مقدمات ١٩٨٠ سال در پينوشه
سي قانون سا سط جديد ا ستگان از يكي گازمان جييم تو شه، واب  اين و بود شده ارائه و تهيه پينو

ــت جناح جانب از ديگر اقدامات و داماتاق ــت حاكم راس ــت پس  اختيار در كامالً را جمهوري رياس
شه سي قانون. داد  قرار پينو سا ست آوردن وجود به منجر، جديد ا  در دولتي جديد هايرده و هاپ

 اشاره شيلي امنيت و اطالعات سازمان و محكمه ديوان قوانين به توانمي هاآن مانند كه شد شيلي
 تجويز شيلي مردم به ١٩٨٨ سال در را الوصول سهل نسخه ي يك همچنين اساسي قانون اين. كرد 
 رياســت پســت براي پينوشــه مجدد انتخاب به مجبور مردم انتخابي، تك رفراندوم يك در كه كرد

سيهمه اين مورد در. شدند  جمهوري شي پر سياري مدارك نيز فرماي ست در ب ست د  كامالً كه ا
   .استبوده تقلب با همراه همچنين و فرمايشي

ــال در ــروع وقت رژيم با مخالف نيروهاي ١٩٨٣ س ــازماندهي به ش  اكثراً نيروها اين. كردند  س
 از گيرانه سخت و نظامي هايالعمل عكس و تحريك موجب شدندمي شامل را كارگري هايجنبش
ــدند وقت پليس و دولت جانب ــر كه ش ــور بريدن س  مانوئل نگارروزنامه، راداپا مانوئل ژوزه پروفس

 اســتعفاي به منجر دولت جانب از كارها اين انجام البته. بود  جمله اين از ناتينو ســانتياگو و گويررو
 .شد  سري كميته از ١٩٨٥ سال در مندوزا كيزر ژنرال

شف به موفق امنيت و اطالعات سازمان ١٩٨٦ سال در شتاد به نزديك ك سلحه انواع تٌن ه  هايا
سلحه اين. شد  باجو كاريزال در كوچك گيريماهي مركز يك از سنگين و سبك  و هاتفنگ از هاا

شك انواع و ٤ سي منفجره مواد شكيل زمين به زمين هايمو سط و شدندمي ت  و شرقي آلمان تو
ستي هايگروه به كمك براي شوروي ستاده شيلي كموني سلحه سپتامبر، ماه در. بود  شده فر  هايا
سيده شابه ابعمن از ر شه عليه نافرجام ترور يك در م ستفاده پينو  محافظين از تن پنج تنها كه شد ا
 منفجر كه راكت يك هدف پينوشه مخصوص پوش زره ماشين آن از پس همچنين و كشت را پينوشه

شد شه و گرفت قرار ن شد . البته گفته در به سالم جان دوباره پينو شه زخمي  شود ميبرد ولي پينو
شته اين خرابكا ست بازي در برابر مخالفان دا شد تا د شيلي انحام  سري  سازمان  سط خود  ري ها تو

 .باشند  
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 هامخالفت فرونشاندن -٥-٩

صاحب از پس سط قدرت ت ضاي تبعيد و سري كميته ي تو  ماندهباقي هاييگروه تنها چپ جناح اع
 زده زميني زير تتشكيال تشكيل، به دست و شدندمي محسوب غيرقانوني هايگروه جزو كه بودند
 چپي ٣٠٠٠ به نزديك تعداد پينوشه نظامي حكومت سال ١٧ طي در رسيده هايگزارش طبق. بودند 
شته ضافه تبعيدي ها به را تعداد اين شدند كه بايد ناپديد و ك شي در. كرد  ا سيون يك كه گزار  كمي
شه حكومت در كه قربانياني رقم كرد ارائه ٢٠١١ سال شيلي در دولتي  شكنجه و رفته حبس هب پينو
سدمي ) نفر ٤٠٠١٨هيجده ( و هزار چهل به اندشده ست از را خود جان نفر ٣٠٦٥ عده اين از كه ر  د
 .اند داده

شر حقوق هايگزارش سياري كه كنندمي حكايت اين از ب شر حقوق نقض از ب  حكومت جريان در ب
 مرگ هايكاروان دست به مردم آن رد كه شد انجام ١٩٧٣ در كودتا اوايل هايسال همان در پينوشه
شته تعداد به توانمي همچنين. شدند مي سپرده ، تورس ژوزه جان ترور به ساليان اين طي در هاك

شاره بوليوي سابق جمهوررئيس  قتل همچنين و داد رخ آيرس بوينس در ١٩٧٦ سال در كه كرد ا
 آلنده به نزديكان ديگر و بود آلنده به قبلي وابستگان از كه ملل سازمان ديپلمات يك سوريا كارملو

 كمونيست حزب برجسته ي اعضاي از نفر سه مردمي مجازات همچنين و كردندمي كار او با زماني كه
 .كرد  اشاره نيز، شد مندوزا ژنرال استفاي به منجر كه

 
 ١٩٨٨در  دمكراسي به حكومت سيستم تغيير -٥-١٠

 جمهوري رياست ديگر سال هشت براي پينوشه رهدوبا انتخاب منظور به رفراندومي ١٩٨٨ سال در
 افزايش روز هر پينوشــه ضــد بر مخالفت كه شــد برگزار روي اين از پرســيهمه اين. شــد  برگزار

 مجبور عبارتي به، جهان كاتوليك مسيحيان رهبر دوم پل ژان پاپ ديدار با ديگر سوي از و يافتمي
س به ديكتاتوري از را حكومتي نظام كه شد سيهمه اين در. بدهد  شكل تغيير يدمكرا  او اگر پر

ــتمي، آوردمي »آري« راي دوباره ــال تا توانس ــند همان در ١٩٩٧ س   »نه« اگر ولي بماند باقي مس
صيبش ستمي، شدمي ن ست از ماندهباقي سال پايان تا باي  يا آن از بعد و بماند خود جهوري ريا

 .بشود  مجلس يا جمهوري رياست كانديد دوباره

 همراه به بزرگ هايكمپين. افتاد راه به كشــور در گفتن »نه  « براي ســياســي تبليغات ســرعت هب
 تبليغات هاكمپين اين طي در و شــد برپا بودند منســجم غير و پاشــيده هم از ســابقاً كه هاييگروه

، سوسياليست هايحزب. شد  ديده تدارك پينوشه حكومت به گفتن نه براي زيادي بسيار سياسي
دادند مي تشكيل را كمپين اين اعظم بخش كه بودند هاييگروه ديگر.. و راديكال، دمكرات سيالسو

صد ده با »بله  « مقابل در »نه  « ١٩٨٨ اكتبر ٥ تاريخ در باالخره.  ٥٥=  نه( اختالف در =  بله و ٪٩٩
٤٤ يد پيروزي به) ٪١ ــ حد احزاب. رس ــده مت نده مخالف كه آيلوين پاتريكيو ش  جلو را بود هم آل

شه مقابل تا انداختند ست حزب و پينو ستد  را  وقوع به ديگر رفراندومي ١٩٨٩ سال در سپس. باي
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٩١( قاطع مقداري با كه پيوست  دسامبر در و شد برنده را اساسي قانون گذاشتن رفراندوم به) ٪٢٥
٥٥ راي ميزان با نيز را جمهوري رياســت، توانســت آيلوين پاتريكيو نيز ســال همان  مقابل در ٪١٧
ــه راي ٪٣٠ از كمتر ــه كه چند هر.كند  خودش آن از، كانديداها ديگر و پينوش ــت پينوش  در نتوانس

 نيروهاي كل فرماندهي پســت در ١٩٩٨ ســال تا همچنان ولي بماند باقي جمهوري رياســت پســت
ردند كمي خطاب بازنشستگي بدون سناتور را او تمسخر به شيلي مردم از بسياري و بود باقي نظامي

صونيت اين اما.   باالخره، دادنمي را او عليه قانوني تعقيب هيچ امكان شيلي در كه ديپلماتيك هايم
) بود  رفته آنجا به خود بيماري معالجه براي كه ( بريتانيا در ١٩٩٨ ســال در پينوشــه و شــدند تمام

 .شد محاكمه گارزون بالتازار اسپانيولي قاضي يك توسط و دستگير

 
 لندن در پينوشه بازداشت -٥-١١

 تسليحاتي معامله يك انجام احتماال و درمان براي كه لندن به پينوشه سفر جريان در ١٩٨٨ سال در
ستگير شيلي ديكتاتور بود شده انجام شت و د شت حكم. شد خانگي بازدا  را او الملليبين بازدا
 ديپلمات ترور نيز و اسپانيا تبعه ٩٤ اوشكنجه هاياتهام و كرد صادر اسپانيا از گارزون بالتازار قاضي
 .است بوده ١٩٧٥ هاي سال در پينوشه امنيتي تشكيالت سوي از كشور اين سابق

 قانوني سياسي نهادهاي بقيه و لردها درمجلس حقوقي درگيري از ماهه ١٦ طوفاني پينوشه بازداشت
 محاكمه تدارك در يهمگ الملليبين وكالي و بشر حقوق الملليبين نهادهاي. انداخت راه به انگليس

سترداد و مجازات و سپانيا به او ا  در انگليس كارمحافظه سياستمداران و حقوقي سيستم اما بودند ا
 گرفت تصــميم و شــد تســليم كمي لردها مجلس نهايت در. كردندمي مقاومت اقدامي چنين مقابل

 كنوانسيون عضويت به انگليس كه سالي يعني شود رسيدگي ١٩٨٨ از بعد هاياتهام به فقط پينوشه
 .است آمده در ملل سازمان شكنجه ضد

شت شه بازدا ستثنايي حقوقي رويه يك پينو ساس بر كه آورد وجود به المللبين حقوق در را ا  آن ا
 از پس حتي اند داشــته بيگناهان خون شــدن ريخته در دســتي كه را كســاني و ديكتاتورها بتوان

 .داد قرار پيگرد مورد طوالني ساليان

ستار تاچر مارگارت و بوش جورج سه بلژيك. بودند او فوري آزادي خوا  علت نيزبه سوئيس و فران
سترداد با سن كهولت سپانيا در او محاكمه و ا سيون نيز و المللبين عفو. كردند مخالفت ا  حقوق كمي

 شدن دناپدي و مخالفان عام قتل و سيستماتيك شكنجه در پينوشه هاياقدام نيز ملل سازمان بشر
صداق را مخالفان شر حقوق نقض عيني م سته ب ستار دان سيدگي خوا شه هاياتهام به قطعي ر  پينو

 از برخي به اســتناد با ســال دو حدود از پس انگليس كشــور وزير اســتراو جك حال اين با. بودند
 ستورد داشت اشاره او دارچرخ صندلي و درد كمر و پينوشه ذهني ناتواني بر كه پزشكي هايگزارش

 .شود بازگردانده كشورش به و آزاد پينوشه تا داد

شه صت اولين در پينو سكورت هاده با فر سيري از و پليس ا  او ازادي مخالف تظاهركنندگان با كه م
 سانتياگو به وقتي. بود او منتظر كه شد شيلييايي بويينگ سواريك و فرودگاه راهي نكنند برخورد
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سيد شت ر شه قهرمانانه بازگ  از پس بار اولين براي و شدمي پخش دولتي تلويزون از ستقيمام پينو
شتش ست هوادارانش براي و رفت راه و شد بلند چرخدار صندلي روي از بازدا  همه به و داد تكان د

 .است نبوده حال بد رسيدمينظر به كه هم آنقدرها كرد ثابت

صونيت نام به قانوني شيلي پارلمان بعد ماه چند صويب به را سابق جمهوررئيس م ساند ت  بر كه ر
 سناتوري پست از شد موظف اما شد،مي معاف مالي و قضايي پيگرد العمرازمادام پينوشه آن اساس
 هاي خانواده پيگرد و اصــرار با. شــد لغو او پارلماني مصــونيت حالاين با. بدهد اســتعفا العمرمادام

سامبر در قربانيان ضي ٢٠٠٤ د ستور تاپيا گزمن خوان قا شت د شه خانگي بازدا  اتهام به را پينو
شهور پرونده شه  نهايت در. كرد صادر Carvan of Death م  با و گرفت قرار دادگاه برابر در پينو

 مانع بيماري و سن كهولت و پيري اما. شد محاكمه زمامداري سال ١٧ در بشر حقوق نقض هاياتهام
سيدگي از ستو اينكه تا.  شد او پرونده به كامل ر شه آگو شهور پرونده محاكمه جريان در پينو  م

Carvan of Death كرد . تجربه را مرگ كند دريافت محكوميتي اينكه از قبل  
 

 
عكس فوق مربوط به دختر يكي از فرماندهان عالي ارتش شيلي كه حاضر به همكاري با كودتاچيان نشد و پس از 

كه جسد او را براي اداي احترام در معرض ديد عموم  يينوشه زمانكودتا دستگير و به زندان افتاد .  بعد از فوت پ

  قرار داده بودند اين دختر با عبور از جلوي تابوت پينوشه به صورت جسد پينوشه تف افكند .
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 اين برد در به سالم جان ولي داد دست او به قلبي خفيف حمله ي چند ٢٠٠٦ دسامبر ٣ روز صبح در
ــيلي دادگاه انزم همان در كه بود حالي در ــادر را او خانگي حبس توقف حكم ش ــاي و كرد ص  اعض

ستان به را او اش خانواده ساندند ؛نظامي بيمار ست ولي ر سامبر ١٠ در آخر د  هفته يك يعني ٢٠٠٦ د
ستان در ريوي تب و قلبي سكته علت به آن، از پس  وي ديكتاتوري حكومت دوره و شد فوت بيمار

 .شد  پا بر غوغا سانتياگو هايخيابان در، پينوشه وفات خبر پخش از پس بالفاصله. رسيد  پايان به

 حكومت قرباني پدرش كه پاچله ميچل، وقت جمهوررئيس نيز پينوشــه براي ســوگواري مراســم در
شي نظر رعايت خاطر به شده شكنجه حكومت اين در نيز خود و بود كودتا  همچنان كه جامعه از بخ

شه هوادار ست پينو شم برنيانگيختن ايبر نيز و ا سراني خ شه كه ارتش در اف سطوره همچنان پينو  ا
 .بفرستد  مراسم اين به را خود وزراي از يكي شد مجبور آنهاست

شه مرگ از پس سال ده  و كودتا به مثبتي نظر شيلي جامعه از اعتنايي قابل بخش همچنان نيز پينو
 بر همچنان او دوران و پينوشه كه معتقدند جامعه چهارم سه هانظرسنجي به بنا. دارد او نظامي رژيم

 .گذارند مي) منفي يا مثبت( تأثير شيلي سياست

سانه در شه براي نظامي رژيم يا ديكتاتور لفظ شيلي كنوني هاير  و شودمي گرفته كار به كمتر پينو
  .شود مي ياد »سابق  ژنرال « يا »سابق  جمهوررئيس « عنوان به پينوشه از بيشتر
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 قضايي پرونده زگشاييبا -٥-١٢

شه مرگ از پس ضايي پرونده ي چندي از هر نامنظم صورت به پينو سئوالن يا وي حكومت عليه ق  م
شوده زمان آن شتن نحوه از مرگ از قبل، نظاميان از يكي ٢٠١٢ سال در. شود مي گ  به و مخالفان ك

شت پرده هاآن ريختن دريا ضات از منيانج و كرد فاش نيز را جنايت اين محل و بردا  به كه شيلي ق
ضاي تعهد نقض سداري در خود اع شه دوران در شهروندان حقوق از پا  مردم از بودكرده اذعان پينو

 .شد بخشش خواهان شيلي

  
 شد؟ روروبه پيامدهايش و كودتا با چگونه شيلي

ــال چهل ــالوادر دولت عليه ارتش كودتاي از پس س ــال ٢٣ و آلنده س  دولت يك به گذار از پس س
 عوامل. اسـت پينوشـه دوران ديكتاتوري پرونده بررسـي كشـاكش در شـيلي هم هنوز غيرنظامي

ستو كه وقتي .اند بوده بازدارنده راه اين در مختلفي شه آگو  كرد فوت شيلي معروف ديكتاتور، پينو
شت  نمايش به را خود ديگري زمان هر از بيش او حكومت و كودتا ارزيابي در اجتماعي شكاف  .گذا

 بيمارستان برابر در ديگر بخشي، بودند سرخوش و شادمان رويداد اين از مردم از بخشي كه حالي در
  .كردند مي زاري و گريه بود آن در پينوشه جسد كه شيلي نظامي

، انقالبي خواننده و شاعر، خارا ويكتور قتل بابت را پيشين حكومت مامور هشت، شيلي در دادگاهي
ــت كرده محكوم ــده محكوم جنايت اين كردنپنهان بابت هم ديگر مامور يك پرونده اين در. اس  ش
  است .

ستو ژنرال نظامي كودتاي فرداي او شه آگو شت پينو شگاه به و شد بازدا  و شد برده سانتيگو ورز
سد .شد  شكنجه زندانيان از ديگري هايگروه جلوي جاآن شمار هايگلوله كه ج  سوراخ را آن پر

شه حكومت سربازان، هاشكنجه اين جريان در .شد  پيدا بعد روز ندچ، بودند كرده سوراخ  پينو
 ديگر او خواهندنمي كه بودند گفته انقالبي خواننده اين به آنها. بودند  شــكســته را او هايانگشــت

 هايشاعتراض بابت ١٩٧٠ و ١٩٦٠ دهه در، داشت سال ٤٠ زمانآن  كه خواننده اين .بزند  گيتار بتواند
ضو كه خارا ويكتور .شد  معروف اشطلبانهصلح  هايترانه و ست حزب ع  حامي، بود شيلي كموني

  . بود  آلنده سالوادور جمهوررئيس سرسخت
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ــربازان كه بود نفري هزار پنج حدود از يكي خارا ويكتور ــه ژنرال س ــله پينوش  كودتا از بعد بالفاص
، بردند در به جان صحنه اين از كه كساني .كردند  جمع شيلي پايتخت ورزشگاه در و كردند دستگير

ست روي سربازان اندگفته آنها. شد  شكنجه و بازجويي طورچه خواننده اين كه اندكرده تعريف  د
سلحه قنداق با و رفتند راه خارا ويكتور ست به قدرآن شانا ستخوان كه كوبيدند او هايد  هايشا

 مانده باقي تنش در گلوله ٤٤ كه شد پيدا حالي در اشناپديدشدن از بعد روز چند او جسد .شكست 
 هازندان مدير زمان آن كه بودند انداخته كمونيست حزب اعضاي از ديگر يكي كنار را جسدش .بود 
 بابت و زندان سال ١٥ به خارا ويكتور قتل بابت پرونده اين در هركدام پينوشه دوره مامور هشت .بود

 قتل در اشكمكي نقش بابت هم ديگر مامور يك .اند شده محكوم بيشتر حبس سال سه به او ربودن
ست شده محكوم حبس سال ٥ به، خواننده اين ، آمريكا فلوريدا در دادگاهي هم پيش سال دو .ا

 نظامي اين .شناخت مقصر خارا ويكتور قتل بابت را، شيلي ارتش سابق ستوان  بارينتوس، پابلو پدرو
 در شيلي دولت .است شده محكوم خارا ويكتور خانواده به غرامت ردال ميليون ٢٨ پرداخت به سابق

  .است بوده ناموفق كنون تا ولي بگيرد تحويل آمريكا از را پينوشه دوره نظامي اين كه بوده آن پي
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 "تشكر پينوشه ؛"

شه مرگ از پس سال ها  و كودتا به مثبتي نظر شيلي جامعه از اعتنايي قابل بخش همچنان نيز پينو
سنجي به بنا .دارد  او نظامي رژيم ست معتقد نيز جامعه چهارم سه هانظر شه كه ا  او دوران و پينو

ستره بر همچنان ست گ شته هم هنوز عبارتي به. گذاردمي) منفي يا مثبت( تاثير شيلي سيا  گذ
 .است كشور اين جامعه مختلف هايساحت در حاضر و حي مسئله شيلي ديكتاتوري

 
 اندشده ارندهبازد كه عواملي

 اعادئه، معاصر دوران در كشور هر استبدادزده گذشته جويانهمغيرانتقا و روشنگرانه، حقوقي وارسي
شتن مرهم و توجه و قربانيان از حيثيت ستگان و قربانيان رنج و زخم بر گذا  محملي عنوان به آنها ب

سيت افزايش و جامعه دمكراتيك فرهنگ ارتقاي راه در مهم سا سبت نآ هايح  و فردي حقوق به ن
 قياس در مثال براي و مانده كارهنيمه همچنان وارسي اين شيلي در .شود مي تلقي خويش اجتماعي

شورهاي ساير با شايش با، آرژانتين جمله از، التين آمريكاي ك  همراه اعتنايي قابل موفقيت و هاگ
ست اين واقعيت .شود مي مربوط متفاوتي عوامل به كه نبوده سي به گذار روند كه ا  شيلي در دمكرا

شورهاي همه از ديرتر، كودتا حكومت سال ١٧ از پس سايه ك شوار روندي از بعد و هم  زنيچانه از د
 .شد شروع رژيم با مخالفان و مدني جامعه ميان

 ادامه هواداران شد برگزار غيرنظامي دولت يك به قدرت انتقال براي ١٩٨٨ سال كه رفراندومي در
شه يزمامدار ست گرچه پينو صد ٤٠ از بيش ولي، خوردند شك ست به را آرا در  در اين. آوردند  د

ضعيف) مالويناس( فالكلند جنگ اثر بر كه آرژانتين مثال خالف بر هم ارتش كه بود حالي  بود شده ت
شت بااليي اقتدار همچنان سي محافل و دا ستند نظامي دولت به نزديك سيا  را خود سرعت به توان

 مشاركت پينوشه كناررفتن از پس سياسي روندهاي در و كنند سازماندهي سياسي احزاب قالب در
شته شند  دا ست نيز اين .با  را كمتري رقم شيلي كودتايي حكومت قربانيان آرژانتين خالف بر كه ه

 آرژانتين در .كند مي مشغول خود به و حساس را كمتري اجتماعي هايطيف لذا و دهندمي تشكيل
 رقمي و اندشده نيست به سر نفر هزار ٣٠ تا غيررسمي آمار به بنا و نفر هزار ١٢ رسمي آمار اب مطابق
 سال شيلي در دولتي كميسيون يك كه گزارشي در .اند گرفته قرار حبس و شكنجه آماج نيز بزرگتر

 و هزار چهل به اندشده شكنجه و رفته حبس به پينوشه درحكومت كه قربانياني رقم كرد ارائه ٢٠١١
 .اندداده دست از را خود جان نفر ٣٠٦٥ عده اين از كه رسدمي نفر هيجده

 
 "نظامي دولت" يا "نظامي ديكتاتوري" -٥-١٣

سانه نقش سي ماندن كارهنيمه در شيلي هاير شنگرانه و حقوقي وار  دوران رويكردهاي و روندها رو
 از و هستند كودتا دوران از برآمده شيلي عمده هايرسانه اكثر تقريبا. نيست  اهميتكم نيز پينوشه

ظامي رژيم ــه ن ندكرده حمايت پينوش يت حداكثر .ا ــانه اين هايفعال ــي در هارس  و فجايع بررس
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صر گزارش به كودتا دوران هايجنايت  موارد از برخي آنجا و اينجا كه شودمي مربوط محاكماتي مخت
شده هايجنايت سي به را ياد شنگري با ارتباط در مدني جامعه داماتاق و هاتالش .گيرند مي برر  رو
 ديكتاتور لفظ .كند مي پيدا هارسانه اين در بازتابي كمتر معموال ديكتاتوري دوران بم و زير به نسبت

 عنوان به پينوشــه از بيشــتر بلكه، شــودمي گرفته كار به كمتر هارســانه اين در هم نظامي رژيم يا
 بر شيلي در ٢٠١٠ سال از كه راستگرايي دولت .شود مي ياد "سابق ژنرال" يا "سابق جمهور رئيس"

 اصالحات از بخشي نيز دهندميتشكيل پينوشه دوران اليت را آن اعضاي از بخشي و است كار سر
ــي هايكتاب در بديل به معطوف را درس ــطالح ت ظامي ديكتاتوري" اص  براي كنون تا كه كرده "ن

 كرده پيشنهاد را "نظامي دولت" اصطالح اين جاي به دولت .رفته ميكار به پينوشه حكومت توصيف
 دولت به گذار از پس جهان كشورهاي از ديگر برخي بسان نيز شيلي در كه است اين واقعيت .است

 كميسيون ديكتاتوري دوران در بشر حقوق نقض و جنايات باره در كنكاش و بررسي براي غيرنظامي
شكيل ياب حقيقت شت و ودياد ب روزهاي، شده ت  نيز محاكمات برخي و شده تعيين قربانيان بزرگدا

 گذار كه آنجاست مشكل ولي.است  افتاده جريان به شكنجه و قتل و سركوب اندركاران دست عليه
 سياسي اليت و ها امنيتي و نظاميان امتيازهاي از بسياري كه گرفت شكل توافقي دنباال به يادشده

شه دوران ست  شده حفظ آن در پينو شكل كار محافظه احزاب در اينك كه اليت اين .ا  شده مت
 نيز و شده تصويب ١٩٨٠ ساال در ارتش شديد تاثيرگذاري با كه اساسي قانون به استناد با همچنان

شتوانه به شي سوي از حمايت پ شايش جامعه از بخ شنگرانه گ  و مانع با را كودتا دوران پرونده رو
  .سازدميمواجه ناپيگيري
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ستي ضد چهره ١٩٦٠ تا ١٩٥٠ دهه در   ستعمار دوران در كه »نكرومه كوام« نام به امپريالي  ا
 در او. شد برگزيده غنا جمهور رئيس عنوان به انگليس از استقالل كسب با بود وزير نخست بريتانيا

ستعمارنو« كتاب ١٩٦٥ سال سم از حلهمر آخرين: ا شت را »امپريالي  يك طي ١٩٦٩ سال در و نو
 بعدها اما كندمي رانفي كودتا اين در دخالت آمريكا دولت چند هر. شد سرنگون آمريكايي كودتاي

شا انگليس جرايد از يكي سران از نفر ٤٠ كه كرد اف سلحه توزيع به سيا اف  مخالفان از حمايت و ا
  .كرد تقدير هاآن از آمريكا دولت عمليات اين موفقيت اب نيز درنهايت كه كردند نكرومه مخفي
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 كشور اين پايتخت آكرا.  است آفريقا قاره غرب در كشوري غنا جمهوري رسمي نام با Ghana غَنا
 مردم از درصد ٦٧ و است انگليسي غنا رسمي زبان .دارد  نام غنا ِسدي كشور اين پول واحد.  است

.  اندشده تشكيل چندي اقوام از غنا مردم و است نفر ميليون ٢٧ غنا معيتج.  كنندمي تكلم آن به
 چند از بقيه و افه درصد ١٤، داگباني قوم از درصد ١٧ حدود، آكان قوم از هاغنايي از نيمي حدود در

ستند  ديگر قوم صد ٩٨. ه ستسياه غنا مردم از در ستند پو شتر.  ه سيحي غنا مردم بي  حدود و م
 .هستند مسلمان نيز درصد ١٧

 ساحل « يعني بريتانيا مستعمره دو، تاريخ آن در.  شد مستقل بريتانيا از ١٩٥٧ مارس ششم در غنا
 دادند تشكيل را غنا نام به كشوري بودند شده ادغام هم با آن از پيش سال يك كه توگولند و » طال

 . يافت رسميت غنا در جمهوري نظام ١٩٦٠ ژوئيه يكم در. 

 
 تاريخ -٦-١

 گرفته، داشــت وجود غربي آفريقاي در باســتاني اعصــار در كه تمدني، غاته كلمه از غنا كشــور نام
ستشده ستعمار آغاز از پيش تا.  ا سيله يبه ا ستقل ممالك اختيار در منطقه اين، اروپائيان و  م
ستانسياه ستعماري نفوذ و پانزدهم سده در هاپرتغالي ورود با.بود پو  اين، اروپائيان ساير و آنان ا

 به اســتعمار عهد در غنا. يافت  رونق طال و برده تجارت هاآن توســط و شــد پاشــيده هم از ممالك
  .بود  مشهور طال ساحل

  
  
 درغنا ديگري بازرگاني هايپايگاه تأســيس و اندازي دســت به آغاز هابريتانيايي، هاپرتغالي از پس 

 مستعمره بريتانيا، ميالدي ١٨٧٤ سال در. شد  دايجا هاآن پيرامون در شهرهائي رفتهرفته و نمودند
سيس را طال ساحل گذارفرمان شاهي، طوالني ستيزهاي از پس و كرد تأ شانتي پاد  هايسرزمين و آ

شانتي شمال در واقع شمالي شي، اول جهاني جنگ از پس. كرد  اعالم خود الحمايهتحت نيز را آ  بخ
 .گرديد  طال ساحل ضميمه اداري لحاظ از، بود شده داده بريتانيا قيموميت به كه آلمان توگولند از
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شد  ملي شورش چند به منجر طال ساحل مردم طلبانهاستقالل هايسده گرايش پنجم دهه اواخر در
ــال در.  ــي قانون بريتانيا ١٩٥١ س ــاس ــتعمره اين به ايتازه اس  نوعي، آن برطبق كه كرد اعطا مس

ستع اين به داخلي امور در خودمختاري  برگزار عمومي انتخابات اولين آن دنبالبه و شد داده مرهم
 وزيرينخست به خلق ملي حزب رهبر  Kwame Nkrumahنكرومه  قوام انتخابات اين در. گرديد 
 .رسيد 

 همســود كشــورهاي از و يافت اســتقالل غنا تازه نام با طال ســاحل، ميالدي ١٩٥٧ ســال مارس در
شورها بزرگ ( اتحاديه بريتانياي شترك  يك شورهاي اتحاديه يا المنافعم سود ك سي به ( هم  : انگلي

Commonwealth of Nations  (شور ٥٣ از ايمجموعه ستقل ك ست م  جز به هاآن همه كه ا
ــتعمره قبالً كامرون و موزامبيك يا امپراتوري مس  كل فرمانداري حكومت داراي و ).اند بوده بريتان

 .ماند  باقي كشور اين وزيرينخست مقام در نكرومه قوام. گرديد 

شور اين حكومت نوع ١٩٦٠سال ژوئيه ماه در  خود و شد جمهوري به تبديل نكرومه قوام همت به ك
 در و آفريقايي مســتقل ممالك اتحاديه گينه، با غنا ١٩٥٩ ســال در. گرفت دســت را قدرت نكرومه
ــال ــورهاي مكاريه منظور به را آفريقايي ممالك اتحاديه مالي و گينه با ١٩٦١ س ــو كش  در عض
 .نيافت  دوامي عمالً كه آورد وجود به خارجي سياست در نظر اشتراك و اقتصادي، نظامي هايزمينه

 و گرفت انجام حكومتش و وي عليه دســايســي و هاتوطئه، نكرومه جمهوري رياســت آغاز همان از
صد وي جان به بارها ست در را قدرت دتاكو يك با نظاميان ،١٩٦٦ سال در سرانجام. شد  سؤق  د

 مجبور آنكرا ،١٩٦٩ سال در. گشت  حاكم كشور بر آنكرا ژوزف ژنرال رياست به شورا يك و گرفتند
 نفره سه حاكم هيئت يك رأس در آفريقا. رسيد  قدرت به آفريقا آكواسي ژنرال و شد گيريكناره به

، رسيد حكومت به قوقدانح آدوي ادواردآكوف و گشت منحل ١٩٧٠ سال در هيئت اين. داشت  قرار
 قدرت نظامي كودتاي يك با آچيمپونگ سرهنگ١٩٧٢ سال در و نياورده دوامي نيز وي حكومت ولي

 آخر در و بوده تنزل به رو همواره غنا اقتصادي وضع، نكرومه از پس هايسال در. گرفت  دست در را
 به قدرت فردآكوفو ژنرال ١٩٧٨ سال در. بود  رسيده خود دوران بدترين به بيستم سده هشتم دهه

 .شد  بركنار راولينگز جري رهبري به ديگري نظاميان وسيلهبه بعد سال نيز او دولت ولي رسيد

 به غيرنظامي يك، نظامي حكومت سال چند از پس، شد برگزار سال همان در كه عمومي انتخابات
 .رساند  بقدرت را هيالليمان نام

 بار كه نظامي كودتاي يك سال همان آخر در و شد آغاز غنا در ايقبيله هايجنگ ١٩٨١ سال در
 .كرد  سرنگون را هيالليمان كه گرفت صورت راولينگز جري رياست به ديگر

ــت در را قدرت خواهدنمي خود كه كرد اعالم رااولينگز جري  مجمع يك كودتا از پس. بگيرد  دس
ست به ملي مقاومت ضاع بر راولينگز ريا  تيرگي به رو غرب با كودتا از پس غنا طرواب. شد  حاكم او

 .نهاد 
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 جغرافيا -٦-٢

شور سعت مربع كيلومتر ٢٣٨، ٥٣٧ با غنا ك شور پنجمين و هفتاد ( و  ( شمالي نيمكره در) جهان  ك
ــف ــايگي در و اطلس اقيانوس كنار در، آفريقا قاره باختر در، )گذرد مي آن از مبدأ النهارنص  همس

، غنا كشور .است شده واقع شرق در توگو و شمال در ركينافاسوبو، غرب در عاج ساحل كشورهاي
شوري ستاني نيمه ك ست كوه . دارند  قرار خاوري و مركزي نواحي در عمدتاً آن مرتفع نواحي كه ا

ــاخه و ولتا رود پيرامون و جنوبي نواحي در عمدتاً آن هايجلگه ــده واقع آن هايش  جمله از .اند ش
 هاجنگل. نمود  اشاره سفيد ولتاي و سياه تاي هايشاخه و ولتا به توانمي كشور رودهاي ترينمهم

ــعت آن در ــته زيادي وس ــده واقع جنوبي نواحي در عمدتاً و داش ــور هواي و آب .اند ش  و گرم كش
، ١٤٣ ( ولتا رود و ارتفاع،  متر ٨٨٥ آفاجوتوبا قله، غنا كشور نقطه بلندترين. است پرباران و مرطوب

ست  آن رود ويلترينط) كيلومتر ١ شور درياچه ترينبزرگ) مربع  كيلومتر ٤٦٢/٨ ( ولتا درياچه. ا  ك
 .است 

شور سمي زبان و سياه نژاد داراي. دارد  جمعيت نفر ميليون ٢٠ از بيش غنا ك سي آن ر ست انگلي  و ا
شور اين. شود  نفر ميليون ٣٦ از بيش م ٢٠٢٥ سال تا آن جمعيت كه شودمي بينيپيش  منظا با ك

 كوماسي آن مهم شهرهاي از  . شود مي اداره قانونگذاري مجلس يك با حزبي چند جمهوري سياسي
 .است شده نامگذار ملي روز و انگلستان از كشور اين استقالل سالروز مارس ٦. است  تمالي و

 
 سياست -٦-٣

 آن موجب به كه شده تدوين ١٩٧٩ سال در كشور اساسي قانون. است  جمهوري كشور اين حكومت
 قبل تا كشور احزاب مهمترين جمله از .است يافته تشكيل عضو ١٤٠ با ملي مجلس يك از مقننه قوه

تاي از هه، خلق ملي حزب به توانمي ١٩٨١ كود حد ملي مجمع، خلق جب يال حزب و مت ــ ــوس  س
  .نمود  اشاره دموكرات

شور اين ضويت به ١٩٥٧ سال در ك  وحدت سازمان در آن بر عالوه و درآمده متحد ملل سازمان ع
ــي، اكا، عليا ولتاي با گمرگي اتحاديه، آفريقا ــي س ، ايكائو، جهاني بانك، يااآ گات، اكوواس، ، دي س

 عضو همچنين كشور اين. دارد  عضويت آكپ، ومو، وهو، يوپو، يونسكو، ايتو، ايمف ايمكو،، ايلو، آيدا
  .است) بريتانيا  المنافعمشترك ( همسود كشورهاي اتحاديه

 
  تصاداق -٦-٤

شتن به، اطلس اقيانوس شرقي سواحل در غنا  غرب مرواريد « عنوان به الماس و طال غني منابع دا
  .آيد ميشمار به جهان كشورهاي فقيرترين از يكي اما است، معروف »آفريقا 

ــنايع ترينمهم جمله از ــور ص  ( نارگيلي هايفراورده و كاكائو توليد، آلومينيوم ذوب به توانمي كش
ستي صنايع، كائوچه قهوه، تهيه، )نارگيل  روغن ستخراجي و د شاره ا  ترينبزرگ ( كاكائو .نمود  ا
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 و كشاورزي محصوالت ترينمهم جمله از نيز ماهي و دام توتون، نارگيل،، قهوه ،)جهاني  توليدكننده
 .آيد مي شماربه كشور دامپروري

شاورزي زمين سرانه ٠ از بيش نفر هر براي ك شد يم هكتار ٨٠ شت ساليانه توليد. با  ٢٢ ،٠٠٠ گاو گو
 الكتريسته نيروي ساالنه توليد. باشد مي تن ٣٨٣ ،٠٠٠ ماهي صيد و تن هزار١٠ گوسفند گوشت، تن
ست  ساعت كيلووات ميليارد ٣/٤ معادل نيز شور معادن ترينمهم جمله از. ا  به توانمي نيز غنا ك

ــور معدن ترينهمم( طال، )جهاني  توليدكننده دومين ( الماس ــيت )، منگنز، كش ، بريل، آهن، بوكس
  .نمود  اشاره كروميت و گرافيت نيكل،

  
  غَنا در طال جهنم

 

 و ماهيگيري و جنگلداري، كشــاورزي بخش در ٪٥٧ معادن، و صــنايع در كشــور كار نيروي ٪٥/١٥
 .باشند مي فعاليت به مشغول تجارت و بازرگاني در ٪٥/٢٧

شور اين داخلي ناخالص ليدتو ميزان ٢٠٠٧ سال در ٣١ برابر خريد قدرت پايه بر ك  دالر ميليون ٣٢٩
 بدست كشاورزي از ٪٤٥ و توليدات و صنايع از آن ٪١٥ كه بوده دالر ١٤٢٥ سرانه درآمد و استبوده
 توليد رشــد ســاالنه نرخ. اســت بوده ملي ناخالص توليد ٪٢/٤ پرورش و آموزش هايهزينه .آيد مي

 .است  ٪٢ نيز ملي ناخالص

صوالت ترينمهم جمله از شين به توانمي غنا وارداتي مح سائل، آالتما ، برقي ابزار، غالت، نقليه و
شاره هابافتني و نفت شورهاي از عمدتاً كه نمود ا سه و ايتاليا، آمريكا، )٪١٦( آلمان ك  هركدام( فران

صوالت ترينمهم جمله از. شود مي وارد) ٪٧ شور صادراتي مح ، كاكائو كره، كاكائو به توانمي زني ك
 ،)٪٩( ايتاليا ،)٪٢١( آلمان كشــورهاي به عمدتاً كه نمود اشــاره الوار و آلومينيوم، الماس، طال، منگنز
  .شودمي صادر) ٪٦( فرانسه و آمريكا



  كودتا از پس قايآفر و غنا  شورش كاخ نشينان

 

 
240 

  
 

  كودكان كار

  
ــودميگفته قايي، كودك ٥ هر از كه ش ــت  كار كودك نفر يك آفري  و مددرآ كم هايخانواده. اس

ست كه هاييخانواده ست از بيماري علت به يا ايقبيله هايجنگ در را خود هايسرپر ، اندداده د
 .كنند مي وادار كردن كار به را كودكان همه از بيش

شتر، آفريقا كارِ كودكان  و ساختماني هاينخاله و زباله آوري جمع هايكارگاه زراعت، معادن، در بي
 اســتثمار دســتمزد دالر يك از كمتر روزي با آنها. هســتند  كار به غولمشــ ســاختماني هايكارگاه

 .شوند مي

 حفاري خاطر به آفريقايي كشورهاي معادن. است دهنده آزار آنها براي جا همه از بيش معادن در كار
سيار، تكنولوژي ماندگي عقب و غيرمجاز ستند  خيز حادثه ب  براي را خود جان كودكان، رو اين از. ه

 .گذارند مي كار

شور معادن  euronews Africa از نقل به ايلنا گزارش به شورهاي همه از بيش غنا ك  آفريقايي ك
ستثمار را كار كودكان شقت كاري كنند ؛مي كار الماس و طال معادن در كودكان. كنند مي ا  كه بار م
 .رود مي كارفرما جيب در سودش

ــيب زودرس مرگ و پيري ــودمي كودكاني نص  كه ثروتي از آنكهبي كنند ؛مي كار معادن در كه ش
  .شود  نصيبشان چيزي، كنندمي برداشت
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  تعهد عدم جنبش -٦-٥

  
  كشور هاي عضو                                كشور هاي ناظر

  
ــت الملليبين ســازمان يك تعهد عدم يا غيرمتعهدها جنبش  اوج در ميالدي ١٩٦١ ســال در كه اس
 از يكهيچ  به كه شدمي كشورهايي شامل و شد تأسيس، يوگسالوي پايتخت اد،بلگر در سرد جنگ
شتند تعهدي و وابستگي جهاني نظام قدرت هايبلوك شته قرار كمونيسم اردوگاه در نه يعني ندا  دا

 ادامه خود فعاليت به نيز سرد جنگ پايان با سازمان اين. داشتند  تعلق داريسرمايه اردوگاه به نه و
 .است داشته ناظر عضو ١٧ و عضو دولت ١٢٠ مجموع در ٢٠١٢ سال در و داده

شكيل ايده سيپ ابتكار به زيادي حد تا گروهي چنين ت سالوي جمهوررئيس تيتو بروز يو  قوام، يوگ
 نهرو لعل جواهر، مصــر جمهوررئيس دومين عبدالناصــر جمال، غنا جمهوررئيس نخســتين نكرومه

ست اولين ستين سوكارنو احمد و هند وزيرنخ شنا. بود  گرفته شكل اندونزي جمهوررئيس نخ  كري
 متحد ملل هاينشست از يكي در ١٩٥٤ سال در كه بود شخصي نخستين نيز هندي ديپلمات منون

  .برد  كار به نظريه اين به اشاره در را اصطالح اين

 
  نهرو ، نکروما ، ناصر ، سوکارنو ، تيتو  
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ستين شورهايي ميان همگرايي ايجاد براي تالش نخ  در، شدند معروف غيرمتعهدها به بعدها كه ك
ــال ــهر در باندونگ كنفرانس در ١٩٥٥ س ــد  انجام اندونزي باندونگ ش  جمال نهرو، لعل جواهر. ش

صر ساي سوكارنو احمد و عبدالنا شورهاي حكومت وقت رؤ صر، هند ك  اجالس اين در اندونزي و م
 دادمي رخ نده استقالل از بعد كمي اتفاق اين چون. كردند  مطرح را سازماني چنين تشكيل انديشه

 .داشت  قرار نيز گاندي ماهاتما بيني جهان تأثير تحت

ضور با تعهد عدم سران اجالس اولين ١٩٦١ در شال ح سيپ مار سالوي رهبر تيتو بروز يو  قوام، يوگ
 احمد و هند وزيرنخســت نهرو لعل جواهر، مصــر جمهوررئيس عبدالناصــر جمال غنا، رهبر نكرومه

 و شد برگزار يوگسالوي كشور در بلگراد شهر در كه كنفرانسي در ونزياند استقالل رهبر سوكارنو
 .كرد  اعالم را خود موجوديت سازمان اين

شورهاي سوسياليسم اردوگاه فروپاشي و سرد جنگ پايان با ضو ك  نوعي دچار تعهد عدم جنبش ع
 سـرد جنگ ندورا ابرقدرت دو بين منفي موازنه ايجاد كه جنبش اين وجود دليل و شـده هويتيبي
سترفته بين از بود ست اين بر فرض را ايعده. ا  آمريكايي ضد موازين وارث تعهد عدم جنبش كه ا

 وجودي فلسفه سياسي تحليلگران از بسياري كه حاليست در اين. است  امپرياليستي ضد همان يا
سته را سازماني چنين ضور ادامه براي دليلي و دانندمي دوقطبي جهان به واب  صحنه در جنبش ح

 دو از بيش تقريباً كه جهان كشور ١٢٠. بينند نمي سرد جنگ دوران مختصات و معيارها با الملليبين
ضاي سوم صد ٥٥ و متحد ملل سازمان اع شكيل را دنيا جمعيت در ضو، دهندمي ت  عدم جنبش ع
شند مي تعهد شور ٢٠١٢ سال از. با ست ايران ك ضويت   ١٩٧٩اي ( ايران بعد از انقالب دوره ريا به ع

 عدم جنبش عضو كشورهاي سران. دارد  عهده بر را جنبش اين تعهد در آمد ) عدم سازمان جنبش
  .آيند مي هم گرد نام همين با اجالسي در يكبار سال ٣ هر تعهد
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  استعمار ضد قدمثابت مبارز، نكرومه قوام -٦-٦
 

ــتم قرن خواهعدالت و برازنده رهبران از نكرومه قوام ــت بيس  اس
 ٢١ تاريخ به او. دادند  را) دهنده نجات ( اوســاگيفو لقب او به مردم

 انگليس مستعمره ( تال ساحل در فقيري خانواده در ١٩٠٩ سپتامبر
 تنهايي به قوام مادر. آمد  دنيا به) شد ناميده غنا بعدا كه افريقا در
 با اشپيشهتجارت پدر چون نمود بزرگ را وي كامل محروميت در و

سرانش ساير ستمي هم  هاكاتوليك ابتدايي مكتب در نكرومه. زي
ــيل كرد ــتعداد با زمان ترينكم در كه جايي، تحص ــتكار و اس  پش

 سرمعلم بعدا و معلم به عنوان و پيموده سرعت با را ترقي هايپله
 .شد  برگزيده

 كوشيدمي ستهپيو كشورش استقالل و انگليس استعمار از سياهپوستان آزادي خاطر به نكرومه قوام
شت  مبدل افريقا قاره رهبران ترينتابناك از يكي به و سيس را »نازيما  ادبي جامعه « او. گ  نمود تا

ست آموزش به آنجا در كه ستين كه مكاني. پرداخت آزاديخواهانه مبارزه و سيا  در را آزادي بذر نخ
 تحصيالت جهت مكتب در ستدري ضمن نكرومه. رسيد ثمر به بعدها و پاشيد غنا سياهپوستان ميان
ــامل خارج در عالي ــت كه گرديد »لندن پوهنتون« امتحان ش ــپس و يابد راه آنجا به نتوانس  با س

شورت ستان از يكي م ستان تاريخي كالج، »لينكلن  كالج « در نزديكش دو سلوانيا در سياهپو  به پن
  .پرداخت  تحصيل

 
  مارتين لوتر کينگ جونيور 
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ست مبارزان مهد كه »لينكلن  كالج «  نكرومه. گرديد  او زندگي در عميقي تغيير بسب، بود سياهپو
 از پس. كرد مي شوييظرف  هارستوران  در روز نيم، تحصيل ادامه و اقتصادي مشكالت رفع بخاطر

، پوهنتون مسير در شام هر تقريبا او. شد  تدريس به مشغول پروفيسور همكار مثابه به ليسانس اخذ
شتمي محلي از سان كه گذ ضوعات روي آمده گردهم آنجا در هاچپ و كارگري هاياتحاديه ريي  مو

 تاثير، هاســخنراني اين به دادن گوش. كردند مي ســخنراني شــان حقوق ازدياد جمله از و گوناگون
 .گذاشت  جا بر وي فعاليت و ديدگاه در شگرفي

ستان مبارزات از الهام با صالن از ايحلقه نكرومه، امريكايي سياهپو س در افريقايي مح  را لوانياپن
ستعمرات رهايي بخاطر به تا نمود ايجاد  از چند تني با او ١٩٤٣ سال در. كنند  مبارزه تال ساحل م

 توباگو و ترينيداد جمهوري رسمي نام با توباگو و (ترينيداد ترينيداد و چين و روس هايماركسيست
شوري شكل ك ست يجنوب آمريكاي شمال در واقع كارائيب درياي در جزيره دو از مت  آن پايتخت. ا

سپاين آو پرت ست ا  ( آيبياف . آموخت مخفي مبارزه زمينه در آنان تجارب از و نموده ) مالقات .ا
ست فعال مثابه به را وي فورا) امريكا  فدرال پليس يا فدرال تحقيقات اداره سي سايي مارك  و شنا
 .دد گر انگلستان رهسپار گشت مجبور وي نتيجه در كه داد قرار تعقيب تحت

شيد نكرومه باآنكه سفه دكتراي لندن در كو سي هايفعاليت اما نمايد اخذ فل شت  مانع اشسيا . گ
شكيل با وي ستر در »آفريقايي  پان « كنگره پنجمين ت ستقالل كه نمود اعالم مانچ  بايد تال ساحل ا

شاي« كنگره همچنان. شود ستانده انگليس از سيس را »جنوبي  آفريقاي ملي داراالن  نكرومه و تا
ــت دارعهده ــي ) و MI5   (  ٥آيام. گرديد  آن رياس  و نكرومه هايفعاليت    CIA     ايآيس

  .قرار دادند  مراقبت تحت شديد را داراالنشاء

 
 کتابخانه های منچستر  ١٩۴۵جلسه 
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 با مستعمرات حفظ توان ديگر و شده ضعيف اقتصادش كه انگلستان، جهاني دوم جنگ ختم از پس
ــارف ــت را گزاف مص خاطر، نداش ــا ب ، هاانقالب و هاخيزش از جلوگيري و مردم قهر ندنفرونش

ستعمراتش در را هاييآزادي شت  اعالم م سي قانون ١٩٤٦ سال در. دا سا  امكان نيز هاافريقايي به ا
متحد  تالي ساحل كنوانسيون « ١٩٤٧ سال در آنان. گردند  سهيم حكومت در احزابي ايجاد با تا داد

 نموده تثبيت كشور از خارج مبارزات در را شخصيتش كه را نكرومه آرا اتفاق با و كردند تاسيس را »
 را اشسياسي مبارزه و آمده افريقا به لندن از كرسي اشغال بخاطر او. برگزيدند  رييس سمت به، بود
 حمايت صداي تا گستراند كشور كنار و گوشه در را حزب اين هايشاخه نكرومه. نمود  آغاز داخل در
 جمع آوري و حزب هايشاخه گشايش بخاطر وي. باشد  بلند سو هر از شان اعتصابات و هافعاليت از

  .نمود  سفر كشور سرتاسر به اششخصي اندك بودجه با، آن روزنامه انتشار براي اعانه
 

 در نشاندهدست دولت. بود  ترقوي فعلي غناي در مبارزه روحيه، افريقايي مناطق ساير با مقايسه در
ــم باعث اين كه كردمي قطع را كاكو درختان، نباتي آفات با مبارزه جاي به روزها آن ــديد خش  ش

 فراوان مشكالت و گرديدند اخراج كار از دليلي هيچ بدون دولت مامور  ٦٣٠٠٠ بود ؛ گرديده دهقانان
ــه ١٩٤٨ فوريه ٢٠ تاريخ به نكرومه. بود  مردم دامنگير ديگر  بخاطر مردم تا نمود دعوت را ايجلس

 شد آغاز سياسي اندازهاي  چشم فوريه ٢٨ تاريخ به. زنند  گسترده اعتراضات به دست خود وقحق
سخ با فورا كه شت  مواجه هاانگليس يگلوله پا  نكرومه نويسنامهزندگي، برمينگم ديويد گفته به. گ

 رهبر شش و دانسته مقصر را »متحد  تالي ساحل كنوانسيون « دولت.  »شد  آغاز افريقايي انقالب «
 « اتهام به نكرومه ولي گرديدند رها پوشالي دولت با سازش از پس هم ايعده. افكند  زندان به را آن

 و تظاهرات، اعتراضــات نتيجه در مدتي از پس نيز وي البته. ماند  زندان در »ها كمونيســت با رابطه
 .گرديد  آزاد زندان از مردمي فشارهاي

شار اثر بر، بود برخوردار مردم ميان در ياديز محبوبيت از كه نكرومه قوام  حزب، طرفدارنش زياد ف
 ايجاد را »مردم  ميثاق حزب « ١٩٤٩ جون ١٢ در گفته ترك را »متحد  تالي ســاحل كنوانســيون «

ضا. كرد  صب شان موتورهاي و ديوارها بر را حزب هايپرچم جديد حزب هواخواهان و اع  و نموده ن
ستا ها و شهرستان ها به آنان همچنان. كردند مي تبليغ هايشانآرمان  براي بلندگوها در  و رفته رو

، او دعوت بدون و افتاد هراس به نكرومه هايتالش از بريتانيا. نمودند  جلب را مردم اكثريت حمايت
ستعمرات رهبران ساير صوبه تا آورد گردهم را م سي قانون م سا صويب را جديد ا  با نكرومه. كنند  ت

 قانون تا شد ايجرگه انعقاد خواستار او. خواند  سلطنتي مطلق نظام مصوبه را آن و كرد تمخالف آن
 كالرك اردن چارلس، انگليس نماينده اما نمايد تدوين را جامعه نيازهاي و هاخواسته مطابق اساسي

 به اعتصاب. زنند  اعتصاب به دست تا خواست حزب اعضاي تمامي از نكرومه. ورزيد  مخالفت آن با
شونت ستگير را حزب رهبران ساير و نكرومه انگليس دولت و گراييد خ  ( »شام  خبر « روزنامه و د

 جنايتكاران زندان در اسارت سال سه به نكرومه. نمود  تعطيل را) مردم  ميثاق حزب نشريات ارگان
سوم نامي  را حزب ريرهب گيدما اگبلي كمال همكارش او غياب در. شد  محكوم »جيمز  قلعه « به مو
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هده به فاده با معموال و مخفي طور به زندان داخل از نكرومه قوام. گرفت  ع ــت لت كاغذ از اس  توا
 .فرستاد مي حزب اعضاي به را هايييادداشت و هااعالميه

صوبه ي مزدورش حزب همكاري به بريتانيا صويب را جديدي م  نكرومه. ديد  تدارك را انتخابات و ت
 « حوزه در زندان داخل از را خود و گردد رقابت پارلمان هايكرسي تمامي براي بايد كه داشت تاكيد
 پيوستند انتخاباتي كارزار به كشور كنار و گوشه در »مردم  ميثاق حزب « اعضاي. كرد  كانديد »اكرا 

ــي ٣٨ جمله از ١٩٥١ انتخابات در و  به، بزرگ پيروزي اين نتيجه در. كردند  خود آن از را ٣٤ كرس
 آغاز فعاليت به تال ساحل صدراعظم به عنوان و رها زندان از نيز نكرومه سال همان فوريه ٢١ يختار

شافي برنامه نكرومه. نمود   سال پنچ طي. ساخت  عملي با موفقيت سال پنچ طي در را ساله ده انك
صري هايجاده ستم، ع سيون، مدرن آهن خط سي  سرعت به ساختماني كارهاي ساير و كاناليزا

شت  يانجر ست مناطق در. دا ست روي معلم تربيت و سوادآموزي سريع هايبرنامه دورد  گرفته د
  .يافت  افزايش  ٥٠٠٠٠٠ به ٢٠٠٠٠٠ از مدارس شاگردان تعداد ١٩٥٦ الي ١٩٥١ سال از. شد 

 
 ١شهر آکرای  Kwame Nkrumahيادبود  

. ببرد  بين از بود نموده ترويج خطه اين در بريتانيا كه را رعيتي ارباب مناسبات داشت تالش نكرومه
صويب به پارلمان در را اياليحه او سانيد ت  انتقال مركزي دولت به محلي زورمندان از را قدرت كه ر

ست از كه بريتانيا. داد  ضي نكرومه هايفعاليت و هاسيا ساي به پول پرداخت با بود نارا  و اقوام رو
ندان ــيس، محلي زورم ــنود حتي و مزدور احزاب تاس مات ش كال ــور رهبران با نكرومه م  هايكش

 نكرومه كه را قوانيني اصالحات نتيجه در كه چيدمي نكرومه دولت عليه را دسايسي سوسياليستي
 فدرالي نظام خواســتار ملي متحد حكومت جاي به مخالف احزاب. شــد  رد، بود گرفته دســت روي
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ــدند ــاحل در عمومي انتخابات دومين نتيجه. نكرد  موافقت آن با نكرومه كه ش  عنف به بازهم تال س
شنهادي طرح و بود نكرومه ستقالل خاطر به وي پي صويب تال ساحل ا  تالش نكرومه گرچه. شد  ت
 هم بريتانيا. نپذيرفتند  را آن مخالف احزاب اما شوند مستقل تال ساحل مستعمرات تمامي كه داشت

، گبزر پيروزي اين و شناخت رسميت به را غنا استقالل ١٩٥٧ در مستعمرات ساير خيزش از ترس با
 .گشود  كشور آن چشمگير هايپيشرفت و رفاه، ترقي براي را راه

  :گفت  غنا استقالل اعالم نطق در ١٩٥٧ مارچ ٧ تاريخ به نكرومه قوام
ست يافته پايان نبرد سرانجام «  شور غنا. ا شه براي ما محبوب ك ست  آزاد همي  از و لحظه اين از. ا

شه و نظرگاه بايد امروز ستعمره يك مردم نه ما اكنون. كنيم  گوندگر را خود هاياندي  مردمي كه م
 ».هستيم مستقل و آزاد

ــتقالل از پس  مدارس بودجه و اجباري را ابتدايي تعليمات، آموزش به ويژه توجه با نكرومه، غنا اس
 انستيتو « بناي سنگ او ١٩٦١ سال در. نمود  قطع، شدمي پرداخت انگليس توسط قبال كه را مذهبي

 هفته دو بودند مكلف يافتندمي راه كالج به كه دانشجوياني و گذاشت را » نكرومه قوام يايدئولوژيك
 برنامه نكرومه، ســاله پنج تكميل برنامه با شــوند. ايديولوژيك حاضــر كار بخاطر انســتيتو  اين در

د بو شده بيشتر توجه تكنيكي و ثانوي تعلميات به آن در كه گرفت دست به را ايساله هفت عمراني
ستقالل غنا ملت براي كه ايبرنامه « را آن نكرومه.  سته ا شمند و شاي ستقالل يعني، ارز صادي ا  اقت

 به »غنا  تحقيقات مركز « بناي سنگ گذاشتن مراسم در نطقي در او. ناميد  »آورد مي ارمغان واقعي
  :گفت  ١٩٦٤ نوامبر ٢٥ تاريخ

 بكنيم كه توانيمنمي تحمل را اين ما. كنيم  بنا سوسياليستي صنعتي جامعه كه مكلفيم غنا در ما « 
شيم  منفعل بيننده ستيابي بخاطر خودمان بايد ما. با ست تكنولوژي و علمي تحقيقات به د  كار به د
 ....است  تهيميان علم بدون سوسياليزم، بگذاريم را سوسياليستي جامعه بناي و شويم

سيع درجه آن به را دانش كه داريم نياز ما سانيم  اند بهرهبي آن نعمت از كه ممرد و  هر از بايد ما. بر
ــيله ــانه، راديو- جمعي ارتباط وس ــتفاده فيلم و تلويزيون، رس  جمعيت تمام به را علم تا كنيم اس
 )»نكرومه قوام زندگي و كار« كتاب(» ....برسانيم

 به بيشتر را نآ نكرومه انكشافي هايسياست كه افريقاست مناطق ثروتمندترين از يكي تال ساحل
ستفاده او. داد  سوق ترقي و شكوفايي سوي  ملت به خطاب داده قرار ممنوع را خارجي اموال از ا
ــتقالل و رهايي خواهان اگر كه گفت ــتعمار از كامل اس ــتيد بيگانگان اس  و داخلي اموال از، هس

 ٦٠٠ آن طي كه ردك عملي را توليدي هاي برنامه ١٩٥٩ سال در او. كنيد  استفاده خودمان تكنولوژي
شته ١٠٠ در كارخانه سيس توليدي متنوع ر . درآمدند  دولت كنترل در بزرگ هايكارخانه گرديده تا

سيه به ١٩٦١ سفر از پس قوام شتر چين و شرقي اروپاي و رو صاد به بي  معتقد مركزي برنامه اقت
صادي هايبرنامه. گرديد  و يافته رونق دامداري و ماهيگيري. رفت مي پيش به موفقيت با نكرومه اقت
 كه گرفت دست در را ولتا درياي روي برق سد ساخت برنامه نكرومه دولت. شد برابر دو كاكائو توليد

ضل سد اين شه را غنا برق و آب مع شت باور وي. كرد مي حل ايري  به غنا سد اين ساخت با كه دا
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شت برخواهد سريع هايگام تعالي و بهروزي سوي  ژانويه ٢٢ در سال ٥ طي سد ناي باالخره و دا
 .شد  افتتاح رسما ١٩٦٦

ــتي خدمات از مهمترين اقدامات نكرومه اين بود كه  و زنان ختنه و رايگان غنا تمام در را بهداش
  .نمود  اعالم منع را) حجامت ( بدن از خون كشيدن

شرفت غنا نيز نظامي بخش در شمگيري پي شت  چ  و جديد ييهوا و دريايي، پياده ارتش نكرومه. دا
سلحه با مجهز سراييل ا سيه و ا سمي نام با زيمبابوه (زيمبابوه، و كنگو جنگ در كه ساخت رو  ر

 .شتافت  كشورها آن كمك به) Republic of Zimbabwe: انگليسي به( زيمبابوه جمهوري
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 :نكرومه  قوام رژيم سرنگوني -٦-٧
 

ــتانه و نزديك روابط  قوام دوس
مه كرو بران با ن ه حاد ر ت  ا

ه ما ــوروي يرج ين و ش  و چ
ــلح « جايزه دريافت  »لنين  ص

 به، شــوروي از ١٩٦٢ ســال در
شم  گزارش به. افزود  امريكا خ

) ١٩٧٨مي٩( »تايمز  نيويورك «
ستگاه  و حمله چين سفارت به نظامي شبه كوچك گروه كه كرد طرح را برنامه آكرا در ايآيسي اي

سته گلوله به، شد مواجه آنان با كه را كس هر سناد نيز و ب صوص اتاق از را محرمانه ا  به و دزديد مخ
 عين در ولي شد رد ايآيسي مركزي دفتر سوي از طرح اين ظاهرا گرچه. داد  انتقال امريكا سفارت

 دولت مخالفان به آنان. آمدند  آكرا به موقت طور مخفي به عمليات جهت ايآيسـي كارمند ١٠ حال
 سفارت به چين سفارت جاي به كودتا جريان در تا ساختند وظفم را گروهي و دادند آموزش نكرومه

سيه سناد تمامي و برده يورش رو . دادند  انتقال بود شده تعيين قبال كه محلي به را آن اجناس و ا
  : نويسد مي »دشمن  تالش در « خود كتاب در ايآيسي كارمند، ويل ستوك

 كودتا و به صورت منظم در ارتباط بوديم آنان با و بود شده داده سخاوتمندانه بودجه شورشيان به «
ستگاه. بود شده ريزيطرح پخته هم سيار آن در)  ايآيسي ( اي  جريان در تا بود دخيل نزديك از ب

 .» بيافتد امريكا متحده اياالت دست به شوروي جماهير اتحاد محرمانه تجهيزات كودتا

داشت  سفر چين و شمالي ويتنام به نكرومه كه شد زآغا زماني كودتا ١٩٦٦ فوريه ماه در نقشه طبق
 و رابطه قطع چين و شرق بلوك با امريكا خواست به جديد دولت. گرفتند  را قدرت مخالف نظاميان. 
 .كنند بازي اساسي نقش شان اقتصاد در تا كردند دعوت جهاني بانك و الملليبين وجهي صندوق از

شت غنا به هرگز ديگر نكرومه شور هب و برنگ سته آرام نيز تبعيد در. گرديد  تبعيد گينه ك ش  با و نن
  .پرداخت  اش»افريقايي  پان « نظريه ترويج به كتابهايش و هانوشته انتشار

  : سي پس از انتشار اسناد محرمانه آمريكا آمده است  بي در گزارشات شبكه خبري بي
ستين 'نكرومه قوام'  سرنگون ميالدي١٩٦٦ سال به نظامي كودتاي در كه بود غنا جمهوري رئيس نخ

 جان' توسط ١٩٧٨ سال به كتابي انتشار با بعدها امر اين.داشت  نقش كودتا اين در سيا سازمان. شد 
  : افزود سي بي بي .شد  تاييد سيا سابق افسر)  John Stockwell ( 'استاكول

 .است  داشته يقيعم مداخالت غنا در جاسوسي سازمان اين، سيا سابق مامور اين گفته به

  : نوشت  انگليسي شبكه اين تارنماي
سي سناد برر شان آمريكا دولت محرمانه سابقا ا  آگاه غنا در كودتا وقوع از آمريكا دولت كه دهدمين

 .بود
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  : است  آمده اسناد اين از ديگر يكي در
 را آمريكا منافع آفريقايي پوست سياه فرد هر از بيش او كه هرچند، بود اتفاق يك نكرومه سرنگوني

 .بود افكنده مخاطره به
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 آفريقا پس از كودتا  -٦-٨

 ســياه هايافريقايي تمامي به نســبت « امريكا خارجه امور وزارت ادعاي به كه نكرومه قوام باالخره
 بيماري اثر بر مرگ، توطئه چندين گذاشتن سر پشت با، شدمي شمرده شان »منافع به بزرگ خطر

شم ١٩٧٢ اپريل ٢٧ در سرطان ست چ سد. فروب  بناي و ملي پارك و منتقل زادگاهش به نكرومه ج
ــورش در فراواني محبوبيت از نوين، غناي معمار بنيان گذار او. بنا گرديد   وي ياد به يادبودي  و كش

 .است برخوردار افريقا سراسر

شه داراي كه رهبري و حزب، ساخت ثابت ديگر يكبار غنا و نكرومه تجربه شرو اندي  بر نه و هبود پي
سوي را راه داخلي ناچيز امكانات با تواندمي، كند تكيه فقير مردم بر بلكه بيگانگان شرفت ب  هايپي
 .آورد ارمغان به رفاه جامعه و به نموده هموار شگرفي

 در كودتا به اقدام) ,  ٢٠٠٣ ژوئيه(  پرنسيپ و سائوتوم در و)  ٢٠٠٣ سپتامبر(  بيسائو گينه در كودتا
سو و موريتاني سط ليبريا در تيلور چارلز آقاي سرنگوني) ,  ٢٠٠٣ اكتبر(  بوركينافا  شورش يك تو

 سپتامبر از(  عاج ساحل ثباتي بي) ,  ٢٠٠٣ سال(  سنگال در سياسي بحران) ,  ٢٠٠٣ اوت(  اي توده
ــد مي نظر به) , ... ٢٠٠٢ ــي بحران در آفريقا غرب رس ــياس ــت فرورفته پايدار س  برخي اگرچه.  اس
شو  كي تا اما,  اند مانده دور بحران اين از مالي و غنا) ,  CAP – VERT(  سبز دماغه نوع از رهاك

 است كامل فروپاشي مرز در آفريقا غرب كلي بطور. بمانند تالطمات اين از فارغ كه بود خواهند قادر
. 

سد مي نظر به ستند بحرانهايي از متفاوت كنوني بحرانهاي كه ر  دوران در اييافريق هاي دولت كه ه
 عدم به نوبت,  سـرد جنگ دوران ايدوئولوژيك مبارزات پي در.  گذراندند سـر از اسـتقالل كسـب

سيد دوگانه ثباتي  سوي از و سازي جهاني روند تداوم در جهاني بازار به ورود به اجبار سويي از.  ر
سيون ديگر  ملي ساختار پديده دو اين.  بودند آن براي اي زمينه فاقد كه هايي حكومت دمكراتيزا

 . نمود بدل خيالي امري به را كشورها اين ملي حاكميت و كرد مشروعيت از خالي را تولد حال در

شماري رقم تا شد باعث»  تلخ طنزي « ست طبيعي هاي پديده از بي ست در د  و گذارند يكديگر د
سي جغرافياي كه,  غرب  – شرق مقابله پايان.  شوند ثبات عدم مايه  ؛ داد مي شكل را قاافري سيا

سر(  مالي حاميان مقدمه بي اقدام سپان  موجود آن بر هم كنترلي كه دمكراتيكي تحوالت امر در)  ا
  . ١٩٩٠ در بول در ميتران فرانسوا سخنراني پي در(  نبود

ــاختار ــاد جديد س ــي يعني – ليبرال فوق كالن اقتص ــوص ــازي خص  تعديل طرح,  پيكر و در بي س
 شرمانه بي استثمار,  ديگر عناوين تحت دستجمعي هاي اخراج,  انسجام و نظم فاقد عمده ساختاري

 پاگير و دست تجاري هاي محدوديت,  تقلب و اوليه مواد براي مسخره هاي قيمت تعيين,  كار نيروي
 هاي بدهي انفجار ؛ شرقي قدرتمند بانكهاي و غربي هاي مليتي چند ي وقفه بي دخالتهاي ؛  غيره و

) ,   ليبي»  افريقايي پان«  عملگرايي و چاد در دخالت مثال(  افريقايي دولتهاي برخي يالام ؛ خارجي
سياري نزد در عمومي فرهنگ آزاردهنده فقدان ,  آن پيامدهاي بالطبع و سياه افريقاي رهبران از ب
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 قاچاق ؛ عاليرتبه و جزء كارمندان فساد ؛)  آن مدت كوتاه ابعاد در حتي(  سياسي بيني روشن فقدان
 انجاميد,  بود بند تارمويي به پيشاپيش كه اي قاره فروپاشي به مصيبتها اين تمامي.  غيره و ؛ سالح

. 

صاد هاي شاخص مجموعه شتي و اجتماعي,  كالن اقت  نزول به رو كنون تا ١٩٨٠ هاي سال از,  بهدا
سط طبقه,  اند بوده شه از متو ست آمده ديدپ اجتماعي عميق هاي تنش زمينه و شده ساقط ري .  ا
 كه رشدي ؛ است شده كيفي افت دچار ملي ناخالص توليد مجموعه ؛ است شده فقيرتر آفريقا غرب

سط شده عملي,  بود شده داده وعده مالي حاميان تو سط از آن ميزان حتي ؛ ن  سال در%  ٣/  ٥ متو
سيده ٢٠٠٠ سال در%  ٢ به ١٩٧٥ ست ر سعه براي ملل سازمان طرح. ا  افت«  يك زا)  PNUD(  تو

 . گويد مي سخن انساني توسعه هاي شاخص»  سابقه بي

ــواري با عمومي خدمات كاركنان حقوق جا همه در تقريبا ــود مي پرداخت زيادي هاي دش  در ؛ ش
ــوا ژنرال كودتايي دولت اقدامات اولين از يكي,  ٢٠٠٣ بهار در مركزي افريقاي  واريز,  بوزيزه فرانس

ستمزدهاي صاعدي سير همچنان بيكاران رقم.  بود افتاده عقب د (  بيماري شيوع.  پيمايد مي را ت
ستوايي بيماريهاي,  ايدز  پناهجويان رقم.  است داده كاهش شديدا را مردم حيات به اميد)  غيره و ا
 اين از بســياري براي دائمي تهديدي به ارتش,  مســكنت و فقر در فرورفته.  زند مي هزاران به ســر
سو بوركينا در كودتا به اقدام,  مركزي افريقاي در كودتا , شده بدل ها رژيم  ساحل در شورش و فا
 .مدعايند اين بر شاهدي عاج

ــد»  دمكراتيزه«  كه چيزي تنها آخر در  هاي جنگ,  گير همه داخلي هاي جنگ,  ها كودتا,  ش
 كه ازاكينش، كنگو مورد مثل.  است شده سردرگم كالف يك حاضر حال در كه,  بود عجيب خارجي

 كه,  متفاوت سياسي هاي دسته ميان حال عين در و,  گرفته قرار تجاوز مورد همسايگانش جانب از
شت را قدرتمند دولت يك حمايت هم كدام هر سيم,  دارند سر پ ست شده تق  طوري چيز همه.   ا

ــاني ديگر گويي كه رود مي پيش ــت نمانده باقي افريقا در»  اخالقي حيات«  از نش  كه همين.  اس
ضمون ست گفتمان از»  عمومي اموال«  م شنفكران و مردان سيا  و گويا بخوبي خود,  شده حذف رو
 . است روشنگر

شترك اراده نوع هر جاي به صي تمايالت ميان رويارويي, م  بر همه كه تمايالتي,  دارد عموميت شخ
ست آلت تمام سادگي به كه   قومي اختالفات ست يافته تمركز,  شود مي د  تبليغات كه مانطوره.  ا

 . داد نشان,  عاج ساحل بحران در دخيل افراد

 پيش سال ١٥ حدود از، رو همين از.  است»  تصادفات«  مجموعه، نهند مي نامش چنين ها فيلسوف
سي تداومي ست جاري ها كودتا و جنگها ميان تاريخي و سيا سانو تا مونرويا از,  واقع در.  ا  از,  بي

ضوع,  ابيجان تا كازامانس از,  نيامي تا داكار از,  چوت نواك تا تاون فري  پديده يك سر بر تنها مو
 وجود آن سياسي معناي به مستقل حكومتي ديگر) ,  غرب در بخصوص(  افريقا در.  است گسترده

ستقالل.  ندارد ستقالل يعني,  ظاهري ا  به ديگر,  ١٩٦٠ سالهاي در شده اعالم كاغذ و روي حقوقي ا
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,  نظامي فرماندهان و ها جناح,  مسئولين,  شهروندان نظرگاه از.  است شده بدل تزاعيان موجوديتي
 آن از بايد اينكه يا و كرد تحملش بايست مي يا كه شده غيرواقعي پنداري به تبديل حكومتي قدرت

 . برگرفت اي بهره

ــويي ديگر از ــتقيما,  افريقا غرب حكومتهاي از كدام هر عملكرد و موجوديت,  س ــته مس  به وابس
 براي خصــوصــا,  عاج ســاحل ثباتي بي اي منطقه تبعات:  اســت همســايه حكومتهاي محاســبات

ــورهاي ــيع مهاجرت... )  بوركينا,  مالي(  حوزه همان كش  به بوركينايي كارگران مثال(  كارگران وس
سي مداخالت) ,  عاج ساحل سائو گينه(  سيا  مركزي يافريقا بحران در چاد,  كازامانس بحران در بي

 . است بوده) ... 

 بين اجتماعي قوانين به منوط پس اين از – اساسي قوانين – داخلي اجتماعي حقوق,  ديگر سوي از
ــود مي المللي ــود مي تعريف ديگر دولتهاي با روابط ي نحوه و نوع با يعني,  ش  اين اگر,  حال.  ش
شازا – كنگو مثال(  شود مي ارزيابي مثبت بيانجامد آميز صلح حل راه يك به بتواند حقوق  كه كين

 ميان در و است منفي هم مواقع بعضي) , نمودند  تضمين را معاهدات جنوبي افريقاي و ملل سازمان
 . رود مي ميان از ها دشمني و خصومت

 در)  جمهوريت بر مبتني نظام(  ملي اساسي قانون,  عمل در.  است روشني نمونه عاج ساحل بحران
ــيس - ليناس معاهده ــيم به كه(  ٢٠٠٣ ژانويه ٢٤ در منعقده ماركوس  هاي جناح ميان قدرت تقس

 به,  معاهدات اين.  است شده نهاده پا زير)  انجاميد دولت نفع و جمهوري رياست تضعيف,  شورشي
ــروع كه هم ميزان هر ــروري و مش ــند ض  قوانين افتادنِ انتفاع حيزِ از تاريخي روند اوج نقطه,  باش

 . است بواني – هوفوه فليكس رژيم پايان و,  كنون تا ١٩٩٠ از,  جمهوريت

 قدرت تفويض با ابتدايي قوانيني با را جمهوريت اساسي قوانين توان نمي,  عاج ساحل در آنكه حال
شور اين,  كرد جايگزين بيكران ستم يك فاقد ك ست سبز دماغه مثل پارلماني سي  ساحل براي.  ا
 داخلي اجتماعي حقوق به نسبت كمتري ارزش از,  خارجي ولي عالي اجتماعي حقوق يك,  ها عاجي

ضات اين طبعا.  دارد افتاده كار از  آنها كه آن بدون را گباگبو لوران جمهور رئيس مواضع تغيير,  تناق
 . دهد مي توضيح,  كند توجيه را

ست اميدهانج صفر حد به ملي حاكميت ارزش تقليل به نهايت در,  افريقايي برگزيدگان توجهي بي  ا
ــط كه,  مركزي افريقاي ملي گفتگوي در نماينده يك.   داده ترتيب ٢٠٠٣ بهار در چيان كودتا توس

 شده فاسد و فسادند معرض در مركزي افريقاي مردم همه« :  كرد مي استدالل بدينگونه,  بود شده
ست مي مركزي افريقاي دولت ضمنا ؛ اند  بنابراين پس.  دكن واريز را اش مالياتي درآمدهاي كه باي

سناد نظارت و ساماندهي ست مي حكومتي مالي ا سوي مهاجران به باي  اين به و» !  شود سپرده فران
 مستقيم نظارت زير – بودجه منوال همين به و ماليات – ملي حاكميت اصلي ابزارهاي از يكي ترتيب
 ميزان نشانگر تنها,  لوحي هساد منتهاي در,  استدالل نحوه اين.  گيرد مي قرار فرانسه تعاون وزارت

 به اينجا در كه اي تفاوتي بي ؛ دچارند آن به افريقايي مسئولين از بااليي رقم كه است اي تفاوتي بي
 . است رسيده خود اوج
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سط شده تعيين مرزهاي,  سال ١٥ طي سط شده شناخته) ,  ١٨٨٥(  برلين كنفرانس تو  متون تو
 Organization of: انگليسي به( آفريقا وحدت مان(ساز ) OAU( افريقا وحدت سازمان موسس

African Unity (ــار به يا ــلح، ارتقاي هدف به OAU اختص ــورهاي بين همكاري و اتحاد ص  كش
 اين نام. شــد نهاده بنيان اتيوپي پايتخت آبابا آديس در ميالدي ١٩٦٣ مه ماه ٢٥ تاريخ در آفريقايي

 اند شده موهوم و پذير نفوذ كامال ).يافت تغيير) AU( قاآفري اتحاديه به بعد به ٢٠٠٢ سال از سازمان
شي به تبديل مرزها اين.  شي جنبش نوع هر براي واقعي آبك  در,  عاج ساحل در:  اند شده شور

 عمال,  آنها استخدامي نظاميان و مزدوران,  كشور گروههاي و احزاب برخي مافيايي انحرافات جريان
 كه,  كرد شاهد ليبريا در توان مي را پديده همين.  اند شده جدي تهديدي به بدل و كنترل غيرقابل
 ٢٠٠٢ تا ١٩٩١ هايســال بين ســيرالئون، داخلي ســيرالئون (جنگ جنگ در درگير ســابقا نظاميان
شور در ميالدي  در كه,  تيلور چارلز جمهور رئيس عليه جنگ در حال,  ).بود درجريان سيرالئون ك

  . اند شده درگير,  شد ذاشتهگ كنار قدرت از ٢٠٠٣ اوت ماه

 
 چند منافع به تمام و تام بستگي آنان از بسياري براي يكديگر به افريقايي دولتهاي متقابل وابستگي

 و مغلوب را دولت ساختار,  شرقي چه و باشند اروپايي چه حال,  ها مليتي چند اين.  دارد ها مليتي
ــده مغلوب ــته اطاعت به و كرده خود ش  دوران از مانده ميراث به مرزهاي عمل در آنان.  اند واداش

ــتعمار  عمال را آنان,  اند داده تغيير عميقا را قاره اين حكومتهاي وجودي جوهر و كرده ملغي را اس
 . اند كرده خود كيفيت كنترل دفتر يا و خود ضميمه

 ها مليتي دچن يا و حاكم قدرت منافع براي است پوششي تنها مواقع بيشتر در»  قومي«  مخاصمات
صد به ها مليتي چند اين.  ست يا و حفظ ق  درگيري اين به جديد قراردادهاي يا و بازارها آوردن بد

 كنگو و ليبريا تجزيه در چوب صنايع صاحبان نقش جمله از.  زنند مي دامن اي منطقه و محلي هاي
 . شده آشكار وبيبخ ملل سازمان گزارش همينطور و غيردولتي سازمانهاي گزارشات در كينشازا –

صتي هيچ عاج ساحل مطبوعات شور در بحران اينكه يادآوري براي را فر  كه شد شروع زماني ك
سياري كه كرد اعالم گباگبو جمهور رئيس ست مي دولتي قراردادهاي از ب  بازبيني و مذاكره مورد باي
 . دهند نمي دست از,  بگيرند قرار مجدد

 بوجود باعث افريقايي ي جامعه در – اقتصادي سازي جهاني اصول مطابق – ها مليتي چند مداخالت
ــده فردي حقوق و اجتماعي حقوق ميان اي ملغمه آمدن ــاس بر نه عمومي اموال واقع در.  ش  اس
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شمول موازين صي شركتهاي قوانين پايه بر بلكه، دولتي اداره جهان صو شتر.  شوند مي اداره خ  بي
ساي ضمين,  ورجمه رئيس را خود,  افريقايي جمهور رو سوب عمومي منافع كننده ت ,  دارند نمي مح

 امور مديريت.  نشــينند مي قضــاوت به خود مورد در اجرايي موســســه يك عامل مدير چون بلكه
ــاورزي هاي فرآورده فروش,  الماس يا و طال,  نفت به مربوط )  چوب,  معادن(  طبيعي منابع يا و كش

شكالي در حتي,  گروهگرايانه رفتارهاي ضاي از,  وداليفئ ا  از برداري بهره به مربوط قراردادهاي ام
سيون دريافت(  اوليه مواد سيم و توزيع تا)  كمي  در فروش مواقع در افزوده ارزش باالي رقمهاي تق
 . آورد مي پي در,  جهاني بازار

 توصيه سازيِ خصوصي. اند  وضعيت اين بارز هاي نمونه,  نفتي رانت بر نشسته,  وآنگوال گابن، رژيم
 نتوانستند هم شايد يا و,  نخواستند دولتها كه,  انجاميد حراجي آنچنان به مالي حاميان توسط شده

 خصوصي براي Senegal سِنِگال دولت مذاكرات كه است دليل همين به.  كنند مقاومت مقابلش در, 
سد مي نظر به پايان بي برق ملي سازمان كردن سيم اين در.  ر  هاي بازنده بالطبع,  باال در قدرت تق
صلي ستند مردم ا  مي بدل اجتماعي قدرت تفويض عادي روش به كودتا,  شرايطي چنين يك در.  ه

 . شود

 
 » غيرنظامي«  نوينِ استعمار -٦-٩
 
 عمل برابرشان در اي سياسي مقاومت هيچ بدون ها مليتي چند,  غرب و شرق هاي درگيري پايان با

ــل در كه حالي در آنها. كنند مي ــتهواب اص ــت هم خودمختاري نوعي به,  اند دولتي منافع به س  دس
 ســياســت عمال ها مليتي چند,  نيســتند برخوردار چنداني قدرت از دولتها كه افريقا در.  اند يافته

 اين داخلي امور در دخالت عدم لواي تحت اروپا گيري كناره بدليل كه كنند مي تعيين را خارجي
شورها شته امكانپذير ك ست گ سئولين مهمحاك. ا سوي به( اكيتين، (الف  Elf شركت م  Elf: فران

Aquitaine (سوي نفتي شركت ست، فران سيس ١٩٦٦ سال در كه ا  پي در ٢٠٠٠ سال در و شد تأ
شكيل براي فيناتوتال شركت با ادغام  سال در جديد، شركت.گرديد منحل فيناالفتوتال كمپاني ت
ــركت بزرگترين از ييك اكنونهم و داد نام تغيير توتال به ٢٠٠٣ ــماربه جهان، گاز و نفت هايش  ش

)   .شــودمي محســوب توتال شــركت تجاري هاينشــان از يكي عنوانبه كماكان الف، برند. آيدمي
 اســتقالل براي اتحاد(  آنگوال شــورشــيان با ژان پري – فلوك لو لوييك آقاي ميان منظم مذاكرات

 توده جنبش(  حاكم دولت رسمي شكل به كه حالي در , ساويمبي يوناس ي)  Unita - آنگوال كامل
 Movimento:پرتغالي به( كار حزب-آنگوال آزادي براي خلق (جنبش  MPLA  - آنگوال آزادي اي

Popular de Libertação de Angola - Partido do Trabalho (ايالپيام« به معروف«، 
 حمايت مورد ) را. دارد بدست كشور اين در را قدرت ١٩٧٥ سال از كه است آنگوال در سياسي حزبي
 . كرد آشكار را,  داد مي قرار مالي
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قا اجتماعي همايش در با  آديس در افري با يه در Addis Abebaآ نده,  ٢٠٠٣ فور ماي  كنگو از اي ن
ــوي به( برازاويل كنگو نام به كه كُنگو برازاويل (جمهوري  نيز) République du Congo: فرانس

 مشروعيت« :  كرد ياد طنز با درگيرند يكديگر با كشورش در كه مشروعيت دو از ) شودمي شناخته
 اين,  جهاني اقتصاد توسط»  غيرنظامي«  نوينِ استعمار مفهوم» .  نفتي مشروعيت«  و»  دمكراتيك

 افريقا در دولتي قدرت ناتواني بر وضوح به حال عين در و.  دهد مي توضيح نحو بهترين به را شرايط
 . گذارد مي گشتان

صادي هاي سرمايه غارت و بيماري ميزان اين»,  نبرد«  تعداد اين قاره، اين در هرگز تاريخ  زير اقت
ست نديده خود به زميني  توان مي حتي و توجه قابل اخير سال پانزده در شده متراكم هاي بهره. ا

ست بي گفت سعه روند به دولتي هاي كمك كاهش.  همتا سات ميلِ باب ازهت را ها دولت,  تو س  مو
ياري در چنانكه.  كند مي عظيم تجاري ــ باتي بي موارد از بس  در كه اروپايي دولتهاي,  ها رژيم ث
ــده اند يا تحوالت روند جريان  از بعد بار هر و.  اند افتداده عقب كامال حتي چند فاز دچار وقفه ش

 اي شيوه تمرين طريق از هم هميشه و,  كنند جمع را پايشان و دست كنند مي سعي كه كودتاست
 . ملي آشتي استقرار يعني,  شده آزموده بارها

 نيازمند بازهم ها درگيري بر)  موقت(  حلي راه يافتن,  گذراند مي سر از افريقا كه گذاري ي دوره در
 شهرهايشان حومه يا و ها پايتخت كه اي اروپايي دولتهايي,  است اروپايي دولتهاي مستقيم دخالت

,  عمال يا و,  افريقايي سياسي طبقات آشتي محل به – كننده آشكار نموداري و توجه قابل يسمبل –
سيس – ليناس توافقات,  نمونه.  شده بدل آنان بيگانگي خود از  اگر.  پاريس در عاجي ساحل ماركو

صي شركتهاي مامورين كه صو  مي راه به كودتا و,  اند شده»  معركه بيار آتش« ,  شرقي و غربي خ
ــمه طرفين ميان ميانجيگري وظيفه عوض در,  اندازند ــرقي و غربي دولتهاي عهده به مخاص  مي ش

 . هستيم پذيرش غيرقابل تكميلي كار و انگيز نفرت كار تقسيم يك شاهد ما.  افتد

سط روز هر افريقايي دولتهاي,  مجموع در صندوق ) IMF( پول المللي بين سازمان تو  الملليبين (
سيانگل به( پول صار به) (International Monetary Fund: ي  سامانه اجراي بر) IMF: اخت

 در ها مليتي چند توســط ديگر ســوي از و,  ســويي از جهاني بانك و دارد)  نظارت الملليبين پولي
: فرانسوي( سنگور سدار لئوپولد سنگور سدار لئوپولد.  گيرند مي قرار پيش از تر شكننده موقعيتي

Léopold Sédar Senghor; ته - جوآل در ١٩٠٦ اكتبر ٩ زاده ــ گذش ــامبر ٢٠ در  در ٢٠٠١ دس
 استقالل پدر آفريقا، در بشر حقوق مدافع فيلسوف، و سنگالي سياهپوست شاعر) فرانسه نورماندي،

 حقوق برابري با اروافريقا يك – كرد مي آرزو را ديگري چيز .است  سنگال جمهور رئيس نخستين و
سه كه – ست زمان آن در فران  نابرابر نظم منطق در,  افريقايي دولتهاي ثباتي بي.  بفهمد را آن نتوان

 . كند مي تهي ارزش از را اجتماعي چيز هر كه نظمي,  گيرد مي جاي جهاني

 روسـاي مثل درســت – هايي مليتي چند بتوان كه,  نمود جســتجو را هايي شــيوه و راهها بايد مي
 ) ICC(  المللي بين جزايي دادگاه در را دارند نقش ثبات عدم در كه را - جنگي فرماندهان و دولتها
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ــي به( الملليبين كيفري (ديوان ) ICC اختصــار به International Criminal Court: انگليس
 جنايت بشريت، عليه جنايات كشي،نسل جرايم به رسيدگي براي الملليبين دائمي دادگاه نخستين

 هلند الهه، در آن مقر كه اســت) Crime of Aggression: ســيانگلي به( تجاوز جنايت و جنگي
ــت مي كار اين براي.  داد قرار محاكمه مورد دارد )  قرار ــايي نهاد بايس ــكل المللي بين قض  از متش

 در متخصص,  ندارند بحث مورد اقتصادي و مالي مكانيسم با اي رابطه كه نمود ايجاد افريقايي قضات
ستند ها شورش و كودتاها كننده امينت هاي سرمايه سرنخ پيگيري ست مي اينكه عين در.  ه  باي

 . داد افزايش نيز را افريقا دولتي بازار واگذاري بر كنترل

 بحران پي در,  بار اولين براي ترديد بدون» .  رود مي پيش بد سمت در همواره تاريخ« ,  هگل بقول
 است شده ظاهر افريقا اقتصادي و سياسي واقعي اتحاديه يك ساختن به واقعي نياز,  كنوني سياسي

ــت نمي ديگر كه اي اتحاديه.   قديمي فرمهاي يا و,  افريقا اتحاديه و OUA هاي ژنده رفوي به بايس
ــادي اتحاديه ــادي جامعه نوع از,  پولي و اقتص  اتحاديه و)  Cedeao(  افريقا غرب دولتهاي اقتص
 . بپردازد)  Nepad(  افريقا ي توسعه و اقتصاد

ــت پسِ از تواند مي كه اي قاره)  تهديد نه و(  واقعي اتحاد يك امكانِ ــكس  دولتهاي تاريخي ش
ست آمده فراهم,  بياغازد افريقايي ساي اين در و.  ا شيده درازا به قرن پنج كه ممتدي وانف  سهم ك

 . نيست كوچك ها افريقايي مسئوليت
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 داد، ١٩٦٩ سال در كامبوج قانوني غير و پنهاني بمباران به دستور نيكسون كه نيزما  كامبوج  ١٩٧٠
 كشور اين در آمريكا هايجنايت از ردپايي هيچ كه كردند عمل اي گونه به كشور اين هواپيماهاي

 هاآن عدد كه هاييموشك پرتاب اثر بر كامبوج مردم از نفر ميليون نيم هاعمليات اين طي. نماند باقي
 كشته بود دوم جهاني جنگ در ژاپن و آلمان مردم سر بر شده فروريخته هايبمب تعداد از بيش

 مردم از نفر ميليون دو حداقل و گرفت دست به را قدرت ١٩٧٣ سال در »راگ كومر« كه زماني. شدند
 طريق از متحده اياالت اما. شد كشور ترك به مجبور ويتنام ارتش توسط نهايت در كشت، را خود

 .كرد سربازانش و راگ از جانبه همه هايحمايت به بانكوك در خويش سفارت
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سمي نام با كامبوج شاهي ر شوري پاد ست ك سيا شرقي جنوب در ا ست  پن پنوم آن پايتخت و آ  .ا
شور اين جمعيت ١٤ ك سمي زبان و نفر ميليون ٨ ست خِمِر آن ر  ٩٦ دين دارد.  را خود ويژه خط كه ا

ل آن پول واحد و بودايي كشور اين دممر از درصد ــِ  ٥ خمر، تبار از آن مردم از درصد ٩٠. است ريـ
 هندوچين جزيرهشبه از بخشي كامبوج جغرافيايي نظر مختلفنداز اقوام از بقيه و تبارويتنامي درصد

  .آيد مي شماربه
  

 
  .آيدمي شماربه گاهي: قرمز آيد،مي ارشمبه معموالً: روشن سبز. آيدمي شماربه هندوچين جزء هميشه: تيره سبز

  
 كامبوج سياسي نظام. رسيد استقالل به ١٩٥٣ سال در فرانسويان استعمار سال ١٠٠ از پس كامبوج

شاهي شروطه پاد ست م ست و ا  سال ٢٥ از بيش با كه دارد برعهده سن هون را آن دولت كنوني ريا
 .استتهداش آسيا شرق جنوب در را حكومت ترينطوالني حكومت،

 آسيا شرقي جنوب در كامبوج در داخلي جنگ سال پنج از پس ١٩٧٥ سال در سرخ خمرهاي رژيم
سيدند حكومت به صد و ميليون يك حدود. ر  كامبوج جمعيت چهارم يك يعني حدود  نفر هزار هفت
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 يا شده كشته كامبوج در سرخ خمرهاي مائويستي رژيم وسيله به ١٩٧٩ سال تا ١٩٧٥ هايسال بين
 .دادند دست از را خود جان شديد گرسنگي اثر رب

ــمار مهاجرت ــترش كامبوج، به هاويتنامي از زيادي ش ــاد ايدز، بيماري گس  هايمين و اداري فس
  .آيندمي شماربه كامبوج اجتماعي و سياسي كنوني مشكالت از زمين در جاماندهبه
  

 جغرافيا -٧-١

ساحت ١٨١ كامبوج م ست مربع كيلومتر ٠٣٥ شو اين. ا  تايلند، با جنوب و غرب و شمال سمت از رك
 هايآبراه و سيام خليج به كامبوج. است مرزهم الئوس با شمالي نواحي از و ويتنام، با شرق سمت از

سي ويتنام ستر  حدود ساحلي خط يك داراي تايلند خليج كرانه در كامبوج جنوب، سوي از.دارد د
ست كيلومتري ٤٤١ ستاني مناطق را كامبوج رزهايم همه شرقي، جنوب در جزبه. ا  ارتفاعكم كوه

شكيل شت مرزها اين ميانه در. دهندمي ت شكيل را كامبوج سرزمين قلب كه دارد قرار بزرگي د  ت
ــت اين. دهدمي ــيل كه دش  اندكرده حاصــلخيز بســيار را آن خاك تاريخ طول در پرشــمار هايس

ست جمعيت نظر از كامبوج بخش ترينمتراكم صلي برنجكاري و ا شاورزي فعاليت ترينا  را آن در ك
 شرقي جنوب در ويتنام سوي به شمال در الئوس از آن جريان كه مكونگ، رودخانه. دهدمي تشكيل

 »ساپ تونله« درياچه كامبوج غرب شمال در و دشت اين مركز در .كندمي آبياري را منطقه اين است
 تونله« رودخانه طريق از آب جريان خشك فصل در. دارد قرار) خمر زبان در' بزرگ درياچه معني به(

صل در. ريزدمي مكونگ به »ساپ  اين جريان جهت مكونگ، در آب باالي سطح خاطر به مرطوب، ف
ساحت آن نتيجه در كه يابدمي جريان درياچه به آب و كرده تغيير نيز رود  »ساپ تونله« درياچه م

 جنوب در شــيرين آب هايدرياچه زرگترينب از درياچه اين مرطوب فصــول در. شــودمي برابر ســه
  .است آسيا شرقي

 
 جنوب در. استگرفته قرار دريا سطح از باالتر متر ١٠٠ از كمتر ارتفاع در كامبوج از درصد ٧٥ تقريباً
ــته كامبوج غربي ــده واقع كراوانه كوهرش  ارتفاع متر ١٧٧١ با »آئورال كوه« آن قله بلندترين كه ش

ست شته اين. ا ست ويتنام مرز تا ساحل امتداد در ايشاخه ارايد كوهر ستان كه ا  دامرئي كوه
 تشكيل ايتپه و كوه منطقه يك از تايلند با كامبوج غربي مرزهاي.  شودمي ناميده) فيل كوهستان(

 نشيب و فراز پر هايكوه تايلند با شمالي مرز در. است متر ٥٠٠ حدود تا آن هايكوه بلندي كه شده
 واقع كوهرشــته همين در نيز پرياه ويهيار پرســتشــگاه كه دارد قرار متري ٧٠٠ قللي با »دونگرك«
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ست ضوع سر بر كامبوج و تايلند .ا شور دو مرز در بودايي معبد چند مالكيت مو  مرزي اختالف ك
 .استشده منجر نيز هاييدرگيري به كه دارند

 
 
 
 
 
 
  

 
  ١آنگکور وات در کامبوج 
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 تاريخ -٧-٢

سوي تلفظي كامبوج، لفظ ست فران ستاني نام. ا شور، ناي با سته كمبوجا ك سانه لفظ به واب  كمبو اياف
ــت؛ ــتاني لفظ اين حفظ و كاربرد بيانگر هندي، باورهاي به آميخته تأثيرات و اس  و هاكتيبه در باس

 .است  كامبوج كهن متون

شاه را خود ميالدي ٨٠٢ سال در دوم جاياوارمان  اين خمر، امپراتوري بنياد با و كرد اعالم منطقه پاد
ست يامپراتور سخير با و آورده دوام سال ٦٠٠ توان شتر ت سيا شرق جنوب بي  ثروت و قدرت به آ

 هايپرستشگاه داشت قرار هندي فرهنگي زياد تأثير تحت كه پادشاهي اين. كند پيدا دست زيادي
سم و نهاد بنا را وات آنگكور چون عظيمي سم سپس و هندوئي شتر به را بودي سيا خاوري جنوب بي  آ

ــترش ــقوط از سپ. داد گس ــتبه آنگكور س ــده در كه آيوتهايا دس  با كامبوج داد، رخ پانزدهم س
شاهان سه كهاين تا شدمي اداره محلي پاد شور اين فران ستعمره نوزدهم سده هايميانه در را ك  م

 .كرد خود

سه الحمايهتحت سرزمين١٩٥٣ تا ١٨٦٣ سال از كامبوج شغال به ١٩٤١ سال در و شدميتلقي فران  ا
سيد سلطنت مقام به سيهانوك نوردوم شاهزاده كه بود نيز سال همين در و درآمد ژاپن شغال. ر  ا

سط ست كامبوج و يافت پايان ١٩٤٥ سال در ژاپن تو ستعمار سال ١٠٠ از پس توان سويان ا  به فران
سيهانوك رهبري شاه  ستقالل ١٩٥٣ سال در پاد سب را خود كامل ا  سال در سيهانوك اما كند ك
 .باشد داشته شركت سياسي هايفعاليت در بتواند تا كرد واگذار خود پدر به را سلطنت ١٩٥٥

ــمالي ويتنام نيروهاي ويتنام، جنگ خالل در  به تا كردند ايجاد كامبوج داخل در را هايياردوگاه ش
ــد تيره متحده اياالت و كامبوج روابط نتيجه، در و ورزند مبادرت آمريكاييان عليه عمليات  در. ش

 به دست وزير،نخست نول، لون ژنرال بود، خارج سفر در سيهانوك، شاهزاده حاليكه در ،١٩٧٠ سال
شكيل را خمر جمهوري و زد كودتا ست به و داد ت سيد خمر جمهوريريا سيل به وي.  ر  نيروهاي گ
له براي ارتش ــمالي ويتنام نيروهاي با مقاب ــيهانوك. كرد مبادرت كامبوج داخل در ش  چين به س

 نظامي شـبه گروه يك با او طرفداران و سـيهانوك. كرد برپا را چريكي نهضـت يك و دشـ پناهنده
ست شكيل ١٩٦٠ سال در كه سرخ خمرهاي نام به كموني  لون ارتش به و شدند پيمانهم بود شده ت

ــد آغاز داخلي جنگ ترتيب بدين و كردند حمله نول  حمالت با زمانهم  خمر جمهوري دولت. ش
ست هايچريك ليتفعا و شمالي ويتنام  ،١٩٧٥ سال در سرانجام كه بود مواجه سرخ خمر كموني
  .گرفتند دست در را حكومت پايتخت، پن، پنوم اشغال با و كردند سرنگون را نول لون دولت

ــايه برهه زماني، همين در ــرقي همس ــتقالل براي جنگ درگير نيز ويتنام يعني كامبوج، ش  از اس
سويان سويانفرا ١٩٥٤ سال در. بود فران شور دو و شدند رانده بيرون ويتنام از ن  شمالي ويتنام ك
ست شتيباني( غرب به متمايل جنوبي ويتنام و كموني  وجود به) آمريكا متحده اياالت طرف از شده پ

صله در سپس. آمدند شور اين در داخلي جنگ كوتاهي فا  كنگ،ويت نام با گروهي و گرفت شدت ك
 در) چين و شمالي ويتنام دولت توسط شده پشتيباني( مونيستك ويتنامي نظاميان شبه از متشكل
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ستقر جنوبي ويتنام هايجنگل شور ارتش عليه و شدند م  در. پرداختند مبارزه به جنوبي ويتنام ك
 .شد جنگ وارد ويتنام با هاكمونيست با مبارزه در آمريكا متحده اياالت ١٩٦٤ سال

ست وجكامب سيهانوك، شاهزاده فرمانروايي زمان در  امتياز با ويتنام جنگ در را خود طرفيبي توان
ضعيت كامبوج در نول لون آمدن كار سر با وليكن نمايد؛ حفظ طرفين دو هر به اندك دادن  تغيير و
 متحده اياالت ارتش شد،مي پشتيباني نيز هاآمريكايي توسط كه نول لون شدن مسلط از پس. نمود

 بدين و نمود، كونگ ويت نظاميشبه گروه عليه مبارزه به وعشر و شده كامبوج وارد راحت خيال با
صه از يكي به تبديل كامبوج ترتيب  آن از بعد سال چهار طول در. شد ويتنام جنگ مبارزه هايعر

 پنجاه و هفتصد حدود ايخوشه و زاآتش هايبمب از استفاده با متحده اياالت ٥٢-ب هايافكنبمب
  .رساندند قتل به شمالي ويتنام نيروهاي رسانياذوقه خطوط انهدام و تعقيب در را كامبوجي هزار

 
 تحصيالت فرانسه در پوت پل آنان رهبر. بود محدود بسيار ١٩٧٠ هايسال در سرخ خمرهاي جنبش

سانده پايان به را خود ست يك و بود ر شتن به مظنون همچنين او. بود چين مائو طرفدار كموني  دا
 باعث آنان با نول لون همدستي و هاآمريكايي هايبمباران. بود شمالي يتنامو هايكمونيست با رابطه

ــتن ــرخ خمرهاي جنبش به تازه نيروهاي پيوس ــت س ــمالي ويتنام زمان آن در. گش  نيز چين و ش
 نيروهاي ١٩٧٥ سال در كهطوريبه كرد پيدا ادامه روال اين. دادندمي گروه اين به نظامي هايآموزش

صد مرز به پوت پل سيده نفر هزار هفت  هايويتنامي با مبارزه جز به نول لون ارتش بنابراين بودند؛ ر
 .گشت نيز) كامبوج داخل در كمونيستي شاخه( سرخ خمرهاي با كارزار درگير كمونيست،

 رئيس عنوان به را ســيهانوك كامبوج، مردم ميان در مشــروعيت كســب منظور به ســرخ خمرهاي
ــور، ما برگزيدند بودند، داده تغيير مپوچياكا به را آن نام كه كش ــال در ا ظام اعالم با ،١٩٧٦ س  ن

 و كردند منصــوب وزيري نخســت به را پوت پول و جمهوري رياســت به را ســامفان خيو جمهوري،
 .شد پناهنده خارج به مجدداً سيهانوك

 اليكهح در داشت ادامه شمالي ويتنام توسط پايتخت اشغال و ١٩٧٩ سال تا سرخ خمرهاي حكومت
 به سرخ خمر دولت دست به متوسط، طبقه اعضاي خصوص به كامبوج، شهروندان از تن هزار صدها

 .بودند داده جان قحطي و بيماري اثر در نيز نفر ميليون نيم و يك از بيش و رسيده قتل

 آن در و داشــت ادامه ويتنامي نيروهاي خروج و ١٩٨٩ ســال تا كامبوج چريكي جنگ و نابســاماني
ست سن، هون سال، شتن كنار با وزير، نخ ستي هايگرايش گذا سيالي  نام جمهوري، نظام لغو و سو



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

شور شت كامبوج به سلطنت نظام ،١٩٩٣ سال در. برگزيد سرزمين اين براي را كامبوج ك  و بازگ
  .گرفت برعهده مجدداً را سلطنت مقام سيهانوك

  

 سياست -٧-٣

ــن هون ــال در س ــتين براي ١٩٨٥ س ــت مقام بار نخس  دولت يك راس در را كامبوج يريوز نخس
ستي سيالي صلي حزب دليل، همين به و گرفت برعهده ويتنام حمايت تحت سو  مورد در مخالف ا

ــلطنت ادامه به وي گرايش ــامبر ٢٥ در. بود كرده ترديد ابراز س  كامبوج به ويتنام ارتش ١٩٧٨ دس
ــينيعقب و بودكرده حمله ــمي نش ــربازان آخرين نفري ٢٦٠٠٠ رس  ٢٦ تا ٢١ از كامبوج از ويتنام س

 .شد انجام ١٩٨٩ سپتامبر

ضاي با ١٩٩١ اكتبر ٢٣ در شت معاهده ي كردن ممهور و پاريس معاهده ي ام  تا كامبوج صلح، بازگ
 صحه با ١٩٩٣ سپتامبر ٢٤ در. گرفت قرار ملل سازمان یالحمايهتحت آزاد انتخاباتي سازماندهي

سي، قانون به نهادن سا  ١٩٩٨ سپتامبر ١ در. شد برگزيده شاه مقام به جدداًم سيهانوك نوردوم ا
ــن هون به متعلق كامبوج خلق حزب ــي ٦٤ گرفتن اختيار در با انتخابات در) PPC( س  ١٢٢ از كرس

 .رسيد پيروزي به) آرا ٪٤١( پارلمان كرسي

 هرچند. بود كامبوج قانونگزاري انتخابات در كامبوج خلق حزب مجدد پيروزي شاهد ٢٠٠٣ ژوئيه ٢٧
 .نياورد دست به را كشور اداره براي آرا سوم دو مطلق اكثريت حزب اين كه

ــال ژوئيه ماه در ــال يك از پس و ،٢٠٠٤ س ــت،مي كامبوج در عمومي انتخابات پايان از كه س  گذش
 قاطع اكثريت داراي كه كامبوج مردم حزب رهبر سن، هون كه دادند راي مجلس نمايندگان سرانجام

  .دهد تشكيل را جديد دولت فونسيپك طلبسلطنت حزب توافق با نيست، پارلمان در
  

  اقتصاد -٧-٤
 از منابعي كشور اين هايآب در تازگي به. چرخدمي لباس توليد و گردشگري پايه بر كامبوج اقتصاد

 .استشده يافت نفت و گاز

 كشور اين كار نيروي نفر ميليون هفت. است دالر ميليارد ٧٩/٢٥ كشور اين در داخلي ناخالص توليد
 در بيكاري نرخ. هستند كار به مشغول كشاورزي بخش در هاآن از درصد ٧٥ كه دهندمي تشكيل را

٢ كامبوج صد ٥ ست در صد ٣٥. ا شور اين جمعيت از در  سال در. كنندمي زندگي فقر خط زير ك
٤ آن تورم نرخ ٢٠٠٧  .بود درصد ٤

 كه است كفش و تنباكو ماهي، برنج، ستيك،ال الوار، پوشاك، شامل كشور اين صادراتي هايفراورده
شورهاي به ٥٣( آمريكا ك صد ٣ ١٥( كنگهنگ ،)در صد ٢ ٦( آلمان ،)در صد ٦ ٤( انگليس و) در ٣ 

صد صوالت. شودمي صادر) در شور اين وارداتي مح  مواد طال، سيگار، نفتي، هايفراورده شامل ك
شين ساختماني، سايل آالت،ما صوالت و موتوري نقليه و ست دارويي مح ١٨( كنگهنگ از كه ا ١ 
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صد ١٧( چين) در صد ٥ ١٣( تايلند ،)در صد ٩ صد ٧/١٢( تايوان ،)در صد ٩( ويتنام ،)در  كره ،)در
٤( جنوبي ٤( ژاپن ،)درصد ٩ ٥( سنگاپور و) درصد ٣   .شودمي وارد) درصد ٣

      دين در كامبوج  
     دين

 %96/4     .         .                                      بوداگرايي

 %2/1  ...  اسالم

  %1/3  ..  مسيحيت

  %0/3  .  بقيه

  
سم از) تراوادا( يانههينه شاخه سمي مذهب بودي شور ر ست كامبوج ك صد ٩٥ از بيش و ا  مردم از در

 گســترده و دارريشــه كامبوج در يانههينه  بودايي هايســنت. هســتند كيش اين پيرو كشــور اين
 ساكن هايويتنامي و هاچيني. است پراكنده كشور اين سراسر در بودايي گاهنيايش ٤٣٩٢ و هستند
سم از مهايانه شاخه پيرو كامبوج ستند بودي  جمله از و مذهب ١٩٧٠ دهه اواخر در سرخ خمرهاي. ه

 روروبه تقويت و احيا با دوباره هاآن دوره پايان از پس بوديســم اما كردندمي ســركوب را بوداگرايي
 .استشده

سلمانان تعداد ستان در هاآن تمركز و نفر هزار ٣٠٠ كامبوج م ست چام كامپونگ ا  ٢٠ كامبوج در. ا
٠ كه كنندمي زندگي كاتوليك مسيحي هزار  .دهندمي تشكيل را كشور جمعيت از درصد ١٥

شور اين مقيم هزار هزاران افتاد، اتفاق كامبوج در ،١٩٧٩ در كه هاييويراني  ريماد سرزمين از را ك
 حدود در. شدند آنجا مقيم و كردند مهاجرت آمريكا به نفر هزار پنجاه و صد حدود در. كرد دور خود
 آنجا در و ساختند هاييخانه كاليفرنيا، در واقع بيچ النگ نام به ايمنطقه در افراد اين از سوم يك

  .تاس منطقه اين در كامبوجي مهاجران تمركز بيشترين بنابراين، گزيدند ؛ سكنا
  
  

 فرهنگ -٧-٥
 

شت قومي اكثريت فرهنگ هم كامبوج فرهنگ ست د  ٢٠ فرهنگ هم و شودمي شامل را مركزي پ
ستاني و ايتپه مناطق در كه قوميتي و قبيله شور اين كوه  سيهانوك، نورودوم. كنندمي زندگي ك

شاه شين پاد شور، پي ستگي تا ناميد »لوئيو خمر« را هاقوميت اين ك شت ميان همب شيناند  و ن
 .كند تقويت را نشينانكوه

شاك ازجمله كراما نام به ايپارچه سربندهاي ست كامبوج مردم ويژه پو  معروف دادن سالم روش. ا
ست دو كف آن در كه سامپيا به  مردم ميان در رايج احترام و درود روش شودمي داده قرار برهم د



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

ــت كامبوج نگ. اس بك خمر امپراتوري دوران در خمر فره ــ ماري رقص، از ايويژه هايس  و مع
ــي ــايه هايتمدن با فرهنگ اين كه آورد پديد را پيكرتراش ــتدهاي تايلند و الئوس در همس  دادوس

  .استداشته فرهنگي
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 كودتا در كامبوج و علل آن -٧-٦

  
بازان ١٩٦٥ ســـال در ــر ندي س يك و تايل  هايچر

ـد، گرفته ميان در   را كامبوج كه جنوبيويتنام ـ  به بودن
جاوز كامبوج خاك ند ت هاي .كرد نام نيرو مالي ويت ــ  ش

جاد كامبوج داخل در را هايي اردوگاه يه تا كردند اي  عل
ــت آمريكاييان  روابط نتيجه، در و بزنند عمليات به دس

 .شد تيره متحده اياالت و كامبوج

ــوراي هاييادداشت ـــ  و تايلند به مالي كمك با واشنگتن، كه كندمي تاييد آمريكا مليامنيت شـ
شاندن در سعي كامبوج، مرزهاي در جنوبيامويتن شاه ك شور اين پاد ستگي به) سيهانوك(ك  واب

 نيروي دو جنوبي،ويتنام و تايلندي سربازان بر افزون) CIA(آمريكا جاسوسي سازمان.داشت آمريكا
سراي«نام به ديگر چريكي ستخدام، را مخالف كامبوجي قبايل از »خمركروم« و »خمر  داده آموزش ا

  .بود كرده مسلح و
سيا شرقيجنوب در كامبوج، در داخلي جنگ سال پنج از پس سرخ خمرهاي رژيم  حكومت به آ

سيدند سيله به ١٩٧٩ سال تا ١٩٧٥ هايسال بين. ر ستي رژيم و  تحت كه سرخ خمرهاي مائوي
شته كامبوج در بودند، آمريكا حمايت سودگي اثر بر يا و شده ك سنگي و فر ست از را خود جان گر  د

 .ندداد

 ژنرال كودتاي در و كرده رخنه كامبوج درون به هانيرو اين سيا، مالي كمك با ١٩٥٨ سال اواخر در
 گذاريبمب قتل، هايتوطئه و كودتا اين .گرفتند قرار برندازي توطئه يك درون و كامبوجي خائن

 فرجام به سيا، شده سازماندهي اقدامات ديگر و چين جمهوررئيس و كامبوج شاه مشترك اتومبيل
 تاسيس و كامبوج اقتصاد در خرابكاري آمريكا، سفارت هايصندوق در اسلحه قاچاق اما نرسيدند ؛

ــعيف براي) كامبوج پايتخت(پن پنوم در بانكي  توفيق به تاحدودي پايه، بلند مقامات روحيه تض
 .انجاميد

 با. كرد بمباران بار ندچ را مرز نزديك كامبوجي روســتاهاي شــمالي، هايويتنامي تعقيب در آمريكا
ــده تربيت هايچريك تازهايو تاخت چين، و هند در جنگ افزايش ــيا ش  كامبوج خاك درون به س
ــترده، هوايي بمباران. يافت افزايش ــتن كار و ناپالم هايبمب فروريختن گس  زميني هايمين گذاش
 .ردك هالك را كامبوج نظامي غير مردم از فراواني شمار آمريكا، ارتش توسط

ضاع ١٩٦٩ سال در سون آمدن كار روي با. شد دگرگون يكباره به او سينجر هنري و نيك  عنوان به(ك
ــاور  بمباران به كامبوج درون به متحده اياالت پراكنده حمالت) آمريكا جمهوررئيس مليامنيت مش

ـترده ـ ـول هواپيماهاي گس ـ  دي،بع ماه ١٤ طي در.شد مبدل »ريزيبمب فرش« يا ٥٢ – ب پيكر غ
ـاي بار، ٣٦٣٠ از بيش ـ  هايگزارش نيكسون، دولت. ريختند بمب كامبوج روي بر ٥٢-ب هواپيماه
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ــتدالل اغلب و كردمي تحريف را نظامي ــمنان كه آوردمي اس  كامبوج خاك در آمريكا ويتنامي دش
 .كند استفاده خود تعقيب حق از دارد حق او و دارند پايگاه

س كودتاي يك طي ١٩٧٠ سال در ست به »نول لون«ي،سيا سيد كامبوج ريا  در »هرش سيمون«.ر
ـال نول لون انكارناپذير، مداركي طبق كه نويسدمي كسينجر حال شرح ـ  سيا ماموران با ١٩٦٩ ازس

 .است بوده تماس و ارتباط در

 آغاز ١٩٧٠ در كامبوج وحشــتناك و ســاله پنج جنگ كه بود نگذشــته كودتا از ســاعت چند هنوز
 طوالني هايصف. شــد تبديل خاكستر به كامبوج روستاي هاده آمريكا، هوايي درتق اثر بر. شــد

 .بود شمالي ويتنام با جنگ نابودكننده، تعدي اين بهانه. كردند آغاز را خود راهپيمايي آوارگان،

ـال در ـ ـد؛ امضا ويتنام جنگ دهه يك پايان نامهموافقت ،١٩٧٣ س ـ ـه اين با ش ـ  بمباران هم
 جان از حمايت بهانــه به مذكور، نامهموافقت از پيش تا كه بمباراني. يافــت ادامه چنانهم كامبوج

ــد؛مي انجام ويتنام در آمريكاييان ـــ  بلكه نشد قطع بمباران تنها نه ويتنام جنگ پايان با ولي شـ
ـر بر بعدي هايماه در كه بمبي مقدار ـ  با. ودب پيش هايسال مجموع برابر دو شد، ريخته كامبوج س

صاد تجاوز، اين شه براي كهن كامبوج و شد نابود كامبوج جامعه سنتي اقت ست؛ تاريخ به همي  پيو
  .شدند خانمانبي نفر ميليون دو از بيش اينكه بر اضافه

  

  كامبوج داخلي جنگ -٧-٧
ــالهاي بين كامبوج داخلي جنگ  و كامبوج دولتي نيروي ميان) ميالدي( ١٩٧٥ تا) ميالدي( ١٩٧٠ س

 .انجاميد مركزي حكومت سرنگوني و خمرها پيروزي به كه داد ؛رخ خسر خمرهاي

ــت الملليبين ابعاد نبرد اين  خمرهاي و بود آمريكا حمايت مورد كامبوج مركزي دولت كه چرا. داش
سط سرخ شورهاي تو ست ك  جنگ وقوع در كه شدندمي حمايت شمالي ويتنام و چين مانند كموني
  .بود ارتأثيرگذ ويتنام و آمريكا ميان

  

  سُرخ خِمِرهاي -٧-٨
 بر ميالدي ١٩٧٩ تا ١٩٧٥ سال از كه بود مائويستي ايدئولوژي و تفكرات با گروهي نام سُرخ خِمِرهاي

 حكومتي روش و بود كامبوج كمونيست حزب از برآمده حكومت اين. كردمي حكومت كامبوج كشور
١ عامقتل و كشينسل به منجر هاسال اين در كه بود ايگونه به آنها  درصد ٢١ كه شد نفر ميليون ٧
 .كرد سقوط ويتنام ارتش حمله با سُرخ خِمِرهاي رژيم. شدمي شامل را كامبوج جمعيت كل

ست در با ُسرخ خِمِرهاي  كه ايگونه به كردند ايجاد جامعه در را شديدي تغييرات قدرت گرفتن د
ــتي كامالً ايجامعه ــيس را »كامبوج دموكراتيك« حكومت آنها. كنند ايجاد خودكفا و كمونيس  تأس
ــكنجه مورد را مظنونان و كردند مجبور مزارع در اجباري و منظم كار به را مردم تمام آنها. كردند  ش
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شتندمي يا دادندمي قرار  اين طي كامبوج اهالي از نفر ميليون دو از بيش كه شودمي زده تخمين. ك
 .باشند شده كشته كوتاه دورة

صيل رخسُ  خِمِرهاي رهبران شور در كردگانتح سه ك ست حزب منش و بودند فران سه كموني  را فران
 .درگذشت ١٩٩٨ سال در كه بود ترشدهشناخته پوت پل آنها ميان از. بودند داده قرار خود سرلوحه

  

  سقوط -٧-٩
ــد باعث ويتنام با مرزي اختالفات ــال در را خود نيروهاي پوتپل تا ش  ويتنام مرزهاي به ١٩٧٨ س
ستد سخ با كامبوج نيروهاي اوزتج. بفر  پايتخت پن پنوم بعد سال يك و شد مواجه ويتنام شديد پا
 حزب و شــد ســرنگون كامبوج دمكراتيك حكومت. گرفت قرار ويتنامي نيروهاي اختيار در كامبوج

  .شد آن جايگزين بود ويتنام طرفدار كه ديگري روي ميانه كمونيست
  

 سرخ خمرهاي كادر در مهم هايشخصيت -٧-١٠

 .سُرخ خِمِرهاي رهبر ،»١ شماره برادر« به معروف پوت، پُل

 پوت. پل راست دست و ارشد ايدئولوگ ،»٢ شماره برادر« به معروف آ،چه نون

  .سُرخ خِمِرهاي خارجه امور وزير ،»٣ شماره برادر« به معروف ساري، لنگ

  .ميالدي ١٩٧٩ تا ١٩٧٦ سال از كامبوج جمهوررئيس سامفان، خيو

 .سُرخ خِمِرهاي هايژنرال از بيت، سام

 .ساري لنگ همسر و سُرخ خِمِرهاي رژيم اجتماعي امور وزير تريت، اينگ

  سُرخ خِمِرهاي رژيم در اسلنگ تيول مخوف زندان رئيس ،»داچ« به معروف ايو، گوك كاينگ
  

  
 مرسوم هايروش از آب با خفگي حس القاي .كامبوج  در سلنگ كشينسل موزه در »واتربوردينگ« تخته و شكنجه اتاق

  .بود كامبوج در ميالدي ١٩٧٩ تا ١٩٧٥ هايسال فاصله در سرخ خمرهاي گيرياعتراف
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  .سلنگ توئول موزه. استشده ساخته سرخ خمر قربانيان هاياستخوان با كه كامبوج از اينقشه

  
 

سته صلي ه سته محفل در ١٩٥٠ یدهه آغاز در سرخ خمرهاي ا شجوي چند یب  مقيم كامبوجي دان
 پوت پول مستعار نام با بعدها سار سالوت. شد ريزيپايه »سار سالوت« نام به جواني جمله از پاريس

ستاليني منطق پوت پول گرفت، قرار »دمكراتيك كمپوچياي« رأس در ستي ايدئولوژي با را ا  مائويي
  »دمكراتيك كمپوچياي« گذاريپايه پي در. درآميخت كامبوجي ناسيوناليسم و چين فرهنگي انقالب

سلط كامبوج بر) آنگكار( »سازمان« نام به مرموزي نهاد  كار اردوي يك به را سرزمين اين و شد م
 .كرد بدل بزرگ

صد و ميليون دو شهر پوت، پول رهبري به ،»سرخ خمر« نيروهاي ١٩٧٥ آوريل هفدهم در  هزار سي
غال را پن پنوم نفري ــ ند اش يك جمهوري« و كرد ظام جاي به را »جكامبو دمكرات  غرب هوادار ن

 را خود كاشانه و خانه فاتحان، فرمان به پايتخت، جمعيت تمامي بعد، ساعت هشت و چهل. نشاندند
ستاها سوي به آمادگي، كمترين بدون و كرده رها  بزرگ شهر سان بدين. شدند رانده هاجنگل و رو

صباصاحب از شماري تنها و شد بدل ارواح شهر به پن پنوم شد نمن  چند با همراه تازه، نظام ار
 .گزيدند منزل آن در گاه،شكنجه

 سلطه هايسال در كه پن پنوم قلب در است بزرگي مدرسه پوتيسم، پول »تاريخي بناي« ترينمهم
سه اين در. شد بدل» ٢١ اس« يا »سلنگ توئول« نام با بزرگ گاهشكنجه يك به سرخ خمر  مدر

 كه شدند شكنجه و بازجويي نفر هزار بيست حدود گرفته، نام »امع كشتار موزه« امروز كه پيشين،
 در »سلنگ توئول« شدگانشكنجه از زيادي شمار. شدند ناپديد هاآن نفر هزار پانزده به نزديك

  .شدند نابود پن، پنوم كيلومتري پانزده در ،»اك چونگ« به موسوم كشتارگاهي

 و گســترده جابجايي. رفتند ميان از زمين بر مالكيت اشــكال یهمه ســرخ خمرهاي حاكميت تحت
 جوامع بافت بارفاجعه پاشــيدگي هم از موجب، »دشــمنان« عليه مكرر هايعامقتل، جمعيت دائمي

  .بود  كشور اين معضالت از چنانهم آن مالكيت و زمين مشكل . شد كشاورزي
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  لون نول -٧-١١
 – ١٩١٣نوامبر  ١٣ ؛លន់ នល់لون نول (خمر: 

ستيس كيسال))  ٧٢( ١٩٨٥ر نوامب ١٧  مدارا
  اهل كامبوج بود.

ژنرال لون نول، نخست وزير، دست ١٩٧٠در سال 
شكيل داد و به  يبه كودتا زد و جمهور خمر را ت

ويتنام  يمقابله با قوا يارتش برا ياعزام نيروها
س از اين  در داخل كامبوج مبادرت كرد. يشمال

كامبوج، اقدام ژنرال لون نول، سيهانوك، پادشاه 
ــت چريك ــد و يك نهض را  يبه چين پناهنده ش

خمرهمزمان  يبرپا كرد در حاليكه دولت جمهور
ــمال  يو فعاليت چريك ها يبا حمالت ويتنام ش

كمونيست خمر سرخ مواجه بود كه سرانجام در 
سرنگون كردند و ١٩٧٥سال  ، دولت لون نول را 

پنوم پن، پايتخت، حكومت را در دست  اشغالبا 
  گرفتند.

  
   



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

  
  

  پوت پل -٧-١٢
  

ته – ١٩٢٥ یمه ١٩ زاده(  پوت پل ــ ) ١٩٩٨ آوريل ١٥ درگذش
ست  از او رهبري به سرخ خمر جنبش كه كامبوجي، مدارسيا

 .راند حكم كامبوج بر ١٩٧٩ تا ١٩٧٥

ــت يك كه پوت پول ــال در بود مائوئيس  كودتا يك با ١٩٧٥ س
 در و گرفت دست به را قدرت كشور اين پادشاه سينگهام عليه
 جمعيت از نفر ميليون دو سرخ خمرهاي حكومت سال ٤ مدت

هاي در را كامبوج نفري ميليون هشــت ــتزار  در مرگ كش
ند، كرده حفر زمين در كه هاييگودال بار به بود ته رگ ــ  و بس
 سرخ خمرهاي سرنگوني. سپردندمي خاك به جاهمان سپس

  .گرفت انجام ويتنام ارتش حمله با ١٩٧٩ سال در
ستان در پت، پل يا سار سوالت سبتاً ايخانواده در كامبوج توم ا صليتي كه ثروتمند ن  - چيني ا

شتند، كامبوجي  در كاتوليك مدرسه يك مقصد به را خانه او ١٩٣٥ در. آمد دنيا به ١٩٢٥ سال در دا
 از اوقات گاهي توانســتمي او بود، پادشــاه همخوابه رئونگ خواهرش كه آنجا از. كرد ترك پن پنوم

 شد سيسوات مدرسه ورودي گرفتن به موفق او ١٩٤٧ سال در. كند ديدن سلطنتي اماكن و قصرها
مه در قبولي از پس ولي ندن و دادن ادا ــر. ماند ناموفق هادرس خوا نده همس  ،)پاناري خيو( اشآي

 .داشتند حضور مدرسه آن در نيز »ساري لنگ« خواهرش آينده همسر و »تيريس لنگ« خواهرش

 فني ايرشته به گرفت تصميم آورد دست به را اشقبلي مدرسه تحصيلي بورس پت پل اينكه از پس
صيلي بورس و برود سه راهي را او اشتح  آر اف اي كالج در او ١٩٥٣ تا ١٩٤٩ هايسال بين. كرد فران

شغول پاريس در صيل م شته در تح سيته ر شكيالت با نيز ايام همين در و شد راديويي الكتري  ت
 رســميت به از پس. كرد همكاري پرداخت،مي يوگســالوي در پل ســاخت به كه ريكارگ الملليبين

سط ويتنام شناختن شكيالت) ١٩٥٠ سال( سابق شوروي تو ستي ت سه كموني ستقالل داليل فران  ا
 استعماري ضد هايسياست ويژه به و فرانسه كمونيستي تشكيالت. داد قرار خود دستمايه را ويتنام

 .بود اينها از يكي پت پل كه داد قرار تأثير تحت را مبوجيكا جوانان از بسياري آن

ستي كميته مخفي هايسلول به او ١٩٥١ سال در سه كموني ست فران ستي دايره به كه پيو سي  مارك
)Cercle Marxiste (ست به واحد آن در را زبانان كامبوجي كنترل دايره اين. بود معروف  گرفت د
سيار تأثير و ش هاآن بر زيادي ب ضويت به كه شد موفق پت پل ماه، چند در. تگذا  در نيز كميته ع

 :گويدمي او مورد در تاريخدان شورت فيليپ. بيايد
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صيالت شكار مزيت يك عنوان به برايش پت پل نامطلوب تح سي كميته زيرا شدمي تلقي آ  كموني
سه ضايش و بود عقالنيت ضد نوعي به كه فران ستاييان را اع شكيل وادس كم مردم و سواد بي رو  ت

ند،مي طه او براي داد يا( كارگري رهبري يك رواج نق تار ــيم را) پرول  براي خودش كه كردمي ترس
ختمي را آن طرح خودش مان به و ري ــه پيرو نيز خودش گ نديش جام را كار اين ماركس هايا  ان

 .دهدمي

 

 
 كمونيسم عالمت چكش و داس

شت به مجبور را او ١٩٥٤ سال رد متوالي سال سه در گرفتن نمره در ناكامي از پس  كامبوج به برگ
 كارشناس عنوان به و گشتبازمي كامبوج به كه بود ماركسيستي دايره اعضا اولين از يكي او. كردند
ــال در. دادند را جنگيدندمي دولت عليه كه كامبوج ياغي هايگروه ارزيابي وظيفه او به دولتي  س
س تكه دو به كامبوج شرقي منطقه ١٩٥٤ ساس. شد يمتق  مقرر سال همين در ژنو صلح معاهده برا

 همراه به هاگروه از يكي اين از بعد و سازند خارج كامبوج از بايد را خود نيروهاي هاويتنامي كه شد
 آزادي جنگ در ويتنام نظامي كادر نيروهاي عنوان به افراد همين بعدها و رفت ويتنام به هاويتنامي
شتند كامبوج به موقع همان شدند،مي پت پل شامل كه ديگر هگرو و كردند شركت كامبوج . بازگ

 هم ضد بر راست و چپ هايجناح بود، آمده دست به ژنو معاهده توسط كه كامبوج استقالل از پس
صاحب براي داخلي جنگ و شدند ميدان وارد  تقلبي انتخابات سپس و درگرفت كامبوج در قدرت ت

سياري ١٩٥٥ سال در ست به از را امبوجك چپهاي از ب . كرد نااميد قانوني شيوه به قدرت آوردن د
ستي كميته البته ست كموني شي هايعمليات دارد، حزب كه هاييضعف خاطر به نتوان  آن در را شور
  .كرد ازدواج »پوناري« با نيز ١٩٥٦ سال در. كند دنبال زمان
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 )١٩٦٢–١٩٦٨( شورش هايسال -٧-١٣

ــال ژوئن در ــياري كامبوج دولت ١٩٦٢ س  تعقيب مورد مجلس انتخابات از پس را چپ رهبران از بس
سياري آن پيرو. داد قرار سته هايروزنامه از ب سته نيز جناح اين به واب  اعمال اين تمام كه شدند ب

 زميني زير هايگروه نيز ١٩٦٢ ژوئيه در. شد هاكمونيست جنبش براي فضا شدن تنگ و بسته باعث
ستي ستگير كموني شان نجريا در و د س شته همه حب شتارها اين همه. شدند ك  باعث ها،زنداني و ك

ست حزب رهبري به پوت پل شد سد كموني شته با و بر  بهتر او براي نيز محيط ساموت تون شدن ك
 هم گرد اصلي اعضا از نفر هشت كه ١٩٦٣ سال حزبي ديدار در. شد حزب عامل و رهبر يگانه و شد

صلي كميته دبير به را او بودند، آمده ست در نامش كه سال آن از پس. برگزيدند حزب ا  هاچپ لي
 مخفي تا رفت ويتنام به كامبوج مرز به كار اين براي و شـد شـدن، مخفي به مجبور شـد، گنجانيده

 .بجنگد جنوبي ويتنام عليه كمونيست هايويتنامي با حال عين در و گردد

ست هايجيكامبو به تا كرد ترغيب را ويتنام ١٩٦٤ سال اوايل در ساند ياري كموني  در را هاآن و بر
ــكان ويتنام هايكمپ ــتي كميته كه بود ايام همان در. دهد اس ــميم كمونيس  عمليات انجام به تص

. گرفتمي شكل كامبوج و ويتنام مرزهاي در ايام همين در نيز سرخ خمر هايانديشه و كرد شورشي
 اين. بودند هاماركســيســت شــدن جدا ينا دليل كه شــد تقســيم دســته دو به زودي به حزب اما

 انقالب پيكره خون مثابه به شدندمي تشكيل سواد بي و روستايي مردم از بيشتر كه هاماركسيست
 .شدندمي تلقي

 را غيرمعمول جريان يك كمونيسم با هاآن درآميختن و بودائيسم رايج هايايده با همچنين پوت پل
شت بنيان شتارها نجريا در نيز بعدها كه گذا سفي ضعف ك  پيش از بيش جريان اين عقالني و فل

 .گشت پديدار

سط سركوبي جديد موج از پس شاه تو  سرعت به سرخ خمر هايايده ١٩٦٥ سال در سيهانوك پاد
 ١٩٦٥ آوريل در. بپيوندند جنبش به تا كردند ترك را شهر شاگردان و معلمان از بسياري و كرد رشد

ش ويتنام شمال به پوت پل ست كامبوج خيزش براي تأئيدي تا تبرگ  از شمالي ويتنام ولي بيابد؛ د
 را هايينامه موافقت كامبوج وقت دولت با زمان آن در زيرا كرد امتناع خيزش از پشـتيباني گونه هر
 از جنوبي ويتنام عليه جنگ براي كه بود داده اجازه شمالي ويتنام به سيهانوك. بود رسانده امضا به

س كامبوج خاك شت از پس. كند تفادها ضطراري كميته يك ١٩٦٦ سال در او بازگ  كه داد ترتيب را ا
صميمات آن در ستي كميته به را كميته نام كه شدند گرفته مهمي ت  در و داده تغيير كامبوج كموني

 .نشدند خبر با تصميمات از بسيار از نيز حزب پايه دون اعضا از بسياري حال عين

سط شده تعيين برنج قيمت سر بر نزاعي ١٩٦٦ سال اوايل در ستاييان و دولت تو  در. درگرفت رو
 مدارك نتوانســت ولي كردند دســتگير را پوت پل شــورشــيگري واســطه به نيز نزاع همين جريان

شي بعد سال در آن از پس. كردند آزاد را او ناچار به و كنند فراهم محكمي ستانه ميهن جنب  را پر
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 بسياري توانست سوسياليسم، طرفدار رهبران و مستبد رهبران به توسل با سپس و كرد سرپرستي
  .كند حزب جذب نيز را روستاييان از
  

 رسيدنقدرتبه -٧-١٤

 بسياري كه بود باقي مزيت اين هنوز ولي نشوند ملحق حزب به نفر ١٥٠٠ از بيش كه شدميبينيپيش
 كسي ديگر شد، فراهم اندكي هايسالح كه هنگامي سپس. كردندمي طرفداري حزب از روستاها از

 ســال در. بگيرد كامبوج منطقه نوزده از منطقه دوازده در را افراد اين ياغيگري جلوي توانســتنمي
 آن تا حزب اصلي پروپاگانداي. كند عوض را خود پروپاگانداي كه گرفت تصميم مركزي كميته ١٩٦٩
 رابطه و راست جناح سوي به ار تبليغات آن در نظر تجديد از پس ولي بود پادشاه ضد تبليغات موقع

شانه آمريكا و كامبوج شرفت راه. كردند گيرين  ١٩٧٠ سال تغييرات با سرخ خمر گروه و پوت پل پي
 تظاهرات پايتخت در كه هاويتنام ضد با مقابله براي بود، كشور از بيرون پادشاه كه زماني. شد هموار

سط كه بود شده مقرر كردندمي شان پليس تو شت چيزي ولي شود؛ گرفته جلوي ضاع كه نگذ  از او
شغال را شمالي و جنوبي ويتنام خانه سفارت دو هر هاشورشي و آمد بيرون دولت و پليس دستان  ا
 .شد كامبوج از هاويتنامي خروج بر ايمقدمه جريان اين و كردند

شاه شمالي ويتنام خروج، از پس سيدن مورد در پوت پل همراه تا خواند فرا چين به را كامبوج پاد  ر
ــترك افق يك به ــمالي ويتنام خروج، از پس. بزنند حرف مش  كامبوج در حكومت تغيير دنبال به ش

 دولت با مقابله براي ويتنام منابع به دســتيابي براي مانعي ديگر كه پوت پل همين براي و رفت پيش
 هم نيز مذاكره نزما در. دادمي قرار اختيارش در را خواســتمي چه هر و گذاشــت آزاد را نداشــت،

 آگاه ديگري وجود از را كدامهيچ چين، نه و ويتنام دولت نه ولي بودند پكن در پوت پل هم و پادشاه
 .نگرفت صورت صلحي هيچ نيز ترتيب اين به و نكرد

 آن طي كه داد رخ كامبوج نظامي نيروي و ويتنام نيروهاي بين بزرگي جنگ ١٩٧٠ سال مارس اوايل
٤٠ به نزديك  پوت پل جنگ اين در كردند، اشــغال را كامبوج خاك ســرعت به ويتنامي ربازســ ٠٠٠

سيار نقش شكيل را ايكميته پوت پل سال همان اكتبر در. كردمي ايفا را ناچيزي ب  مورد در و داد ت
 ضد هايپايه كمكم امر همين و كرد صحبت آن در كامبوج به هاخارجي ديگر هايحمله از جلوگيري

 تأمين را بودند قائل ارزش آن براي پوت پل هايايدئولوژي كه ايهزينه هر به دكفاييخو و ويتنامي
ــاليانه( مالي هايكمك به بايد البته كه كردمي ــاره جااين در نيز او به چين) دالر ميليون پنج س  اش

 .گردد

ست پوت پل كنترل زير سرخ خمر گروه ١٩٧٣ سال تا صرف را كامبوج خاك سوم دو توان  و كند ت
ــال همان اواخر در. كردندمي حمايت او از نيز كامبوج مردم از نيمي همچنين ــميم س  را مهمي تص

ــره تحت را پايتخت آن موجب كه كرد اتخاذ  قطع بيرون محيط با را ارتباطش و دهندمي قرار محاص
 بود خمر گروه به پيوستن و شهر ترك براي مردم دادن قرار فشار تحت اشبعدي تصميم و كنندمي
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ــري يك و ــازي س ــرخ خمر گروه با مقابله براي چام اقليت موقع همان در. بود اوليه هايپاكس  به س
 گران شكنجه دست به يا كشته دستگير، همه ولي كند جلوگيري هاآن بيشتر نفوذ از تا آمد ميدان

صرف ١٩٧١ سال در را كاراتي شهر خمر نيروهاي وقتي. شدند سپرده صميم كردند ت شتند ت  از دا
 صورت آن به را شهر و استفاده بودند كرده تصور خود كمونيستي شهرهاي براي كه نماديني تصوير

شده موفق گاههيچ  ولي بياورند در صميم پوت پل يكباره اقدام يك در همين براي بودند، ن  گرفت ت
ستاها به را شهر مردم ستد شهر خارج نواحي و رو شت در تا بفر صوالتي توليد و كا  برنج دمانن مح

 .كنند كار اشتراكي مزارع در و كنند همكاري

ــرخ خمر ايام همان در ــلي دولت عنوان به جهان دولت ٦٣ جانب از پوت، پل و س  به كامبوج اص
سميت ضوعي همچنين و بودند شده شناخته ر  ملل سازمان صندلي آن طبق كه شده مطرح مو

 :شد اتخاذ مهم تصميم سه كميته عضاا شدن جمع با ١٩٧٤ سال در. دادند سرخ خمر به را كامبوج

 شهرها حاشيه به مردم بردن و شهرها تخليه: اول

 بيشتر پول انتشار:  دوم

 كشتارها اول دور با موافقت: سوم

 كرد تصفيه را بود پراسيت نامش كه كامبوج احزاب بزرگترين از يكي سران پوت، پل ١٩٧٤ سال در
ضيح با كار، اين براي توجيهش و شمنان تمام ايدب اينكه تو ستي همچنين. بود كرد، نابود را د  را لي

ست در كه هر نام آن طبق كه بود كرده تهيه ستمي رفت،مي لي شته باي  سال پايان از پس. شود ك
 سقوط و داد دست از را مقابله توان دولت سرانجام پوت، پل با دولت بيهوده مذاكرات از پس و ١٩٧٥

  .كرد
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 )١٩٧٥–١٩٧٩( دمكراتيك كامبوج -٧-١٥

 
  پوت پل ايدئولوژي قربانيان سر

  
ــرخ خمر نيروهاي باالخره ــتند س ــخير را كامبوج پايتخت ١٩٧٥ آوريل ١٧ در توانس  پل. كنند تس
ــماره برادر را خودش  كه گذارد »پوت پل« را خود نام كه بود زمان اين در باالخره و خواندمي يك ش

 شــكل جديد دولت. بود) Politique potentielle( مداريســياســت نهفته نيروهاي از گرفته بر
 در پوت پل كه بود نگذشــته چيزي ولي شــد برگزيده وزيرنخســت عنوان به ســامفان خي و گرفت
ست اين تا كرد مجبور را او بعد سال ژانويه  ظهور پايه قدرت در گرفتن قرار و كند واگذار او به را پ

شتارهاي و پوت پل نام به ديكتاتوري سيع ك سي قانون نيز سال همان در. شد جكامبو در و سا نيم  ا
شور اداره براي بندي صويب ك شت ت سم. گ شور ا سمي طوربه نيز ك  نام تغيير كامبوج جمهوري به ر
 .يافت

 متفكرين مســلمان، بودايي، هايگروه گيريهدف و »صــفر ســال« ايدئولوژيك مفهوم با خمر گروه
 رابطه ويتنام يا غربي كشــورهاي با كه نيكســا داخلي، هايكرده تحصــيل غرب، در كرده تحصــيل
شتند، سي نژادها، چيني چاق، و ناتوان افراد دا  ايدئولوژي نوعي تحميل در سعي هاويتنامي و هاالئو

ــر بر هاآن از و بردمي S-21 كمپ به را هاآن. كرد ريزيپايه را كامبوجي پان ــعي س  بودند كه موض
سي سي اين و آوردمي عمل به بازپر شتر در بازپر شيدن مانند هاييشكنجه با مواقع بي  با ناخن ك

 .بود همراه اعدام و بدن پوست كندن تدريجي، كردن خفه انبرك،

 سوم گروه و كانديدها دوم گروه راست، كامالً افراد اول گروه بود، كرده تقسيم گروه سه به را افراد او
شتار و نابودي منظور به را سوم گروه كه هاذخيره ست ك سته و كردندمي برداري لي  راديوي از پيو

سري شتراكي مزارع سازي دوباره براي تنها كه كردندمي ادعا كامبوج سرا  يا ميليون يك تعداد به ا
ست نياز ميليون دو  تو نگهداري« پوت پل خود معروف المثلضرب و كنندمي زندگي بيهوده بقيه و ا

ــرري هيچ نيز تو نابودي ندارد، نفعي هيچ ــتار از غليظي بوي نيز »ندارد ض ــام به را كش  همه مش
 .رساندمي
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ــدها ــدندمي بنديطبقه ها،ذخيره نام تحت كه كامبوج مردم از هزار ص ــت با مرگ مزارع در ش  دس
شان سته قبرهاي خود شياء با را هاآن پوت پل سربازان سپس و كندندمي را شان جمعي د  فلزي، ا

 آنها .ريختندمي خاك هاآن روي بر زنده زنده طورهمان يزن گاهي يا بميرند تا زدندمي چكش و پتك
ــتند ترتيب همين به را مذهبي و اقليتي هايگروه تمام همچنين  و زبان يادگيري به مجبور يا كش

سم شان هاير سه. كردند خود صيل و هامدر شتراكي چيز همه مالكيت و كردند ممنوع را تح  شد ا
ستي تلقينات با را كودكان صي اعمال و غذا كردن فراهم حتي و كردندمي گبزر كموني صو  افراد خ

شتراكي نيز شته ا صيل بود، گ شاغل صاحب و كردگان تح شتن جرم به نيز را م  دولت با همكاري دا
ــتند قبلي ــح طوربه و كردنمي قبول را انتقادي گونه هيچ حكومت. كش  يك پوت پل حكومت واض

  .بود بيستم قرن در عميق جنون
  

 پوت مرگ پل -٧-١٦

سانه ١٩٩٨ آوريل ١٥ شب در سيار پوت پل كه( آمريكا صداي ر شت عالقه آن دادن گوش به ب ) دا
ــا كه داد خبر ــرخ خمر گروه اعض ــتادن با س ــريت عليه جنايت دادگاه به پوت پل فرس  موافقت بش

ــاس. اندكرده ــر هايگفته براس  در بود، ديگري جاي به انتقال منتظر كه وقتي را او پوت، پل همس
ــكته اثر بر او مرگ كه كرد ادعا موك، تا و كردند پيدا مرده برختخوا ــتبوده قلبي س  دولت. اس
ست كامبوج سد كه كرد درخوا سي را ج صلي دليل از و كرده وار  روز چند و بياورد در سر او مرگ ا

سدش بعد سياري كه بود حالي در اين و سوزاندند سرخ خمر منطقه در را ج  را او كه كردند گمان ب
  .اندكرده مسموم يا خودكشي به وادار
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  »اورنج جنتيا«و ماده شيميايي  تاريخچه شركت مخوف مونسانتو -٧-١٧
  

ــانتو بزرگ ــركت مونس ــركت تول نيترش كننده  ديش
فت هابذر(بويژه ذرت) و آ ــ تهيترار يكش اســت.  خ

ــوالتي كه به ــالح تراريخته يعني محص طور ژنتيكي اص
  اند.شده

  
وري توســط جان در ميســ ١٩٠١اين شــركت در ســال 

ني( ي ي كو يس  ــ )، John Francis Queenyفرانس
شد. او آغاز كار را با  سيس  سازي تا صنايع دارو كارمند 

سرمايه يك توزيع شابهپول خود و  هاي گازدار كننده نو
ــر وي  ــركت از نام خانوادگي همس ــروع كرد. نام ش ش

سرمايه سانتو،  ست. پدرزن وي امانوئل مندز دو مون شده ا شكر در دار و گرفته  شركت  صاحب يك 
كننده مصنوعي ساخارين بود كه به كارخانه فروخته پورتوريكو بود. اولين محصول مونسانتو شيرين

  شد.مي
  

 هاابرآفت شيدايمونسانتو و پ ختهيذرت ترار -٧-١٨

 نياند. اشــده Cry3Bb1 ئنيپروت يو حاو قيتلف BTســاخت مونســانتو با ژن  ختهيترار يهاذرت
ــبب م نيپروتي ــويس ــورت تغذ دش ــوند. ا نياز ا هيكه آفات در ص  يهاذرت نينوع ذرتها نابود ش

س سال  شدهيمهند شدند و قرار بود كه انقالب ٢٠٠٣از  بوجود آورند كه البته به كودتا  يوارد بازار 
كه قرار بود  يهمان آفات رايز ميشكست خورده بدان ييرا كودتاآن ميتوانيبود و امروز م هيشب شتريب

سط ذر ستهتتو شوند، توان خود  يهاتيو جمع هياز آنها تغذ ق،يذرتها تطب نياند خود را با اها نابود 
ساز هيرا با تك سل جد شيدايپ يدهند كه به معن شيكرده و افزا يبر آنها باز از آفات مقاوم به  يدين
ه كه نسبت برابر شد ١١ ختهيرشد آفات در مزارع ذرت ترار يهمان ابرآفات است. ميزان بقا ايسموم 

  است. افتهي شيبرابر افزا ٨) ٢٠٠٩به سال قبل از آن (

 ايمونسانتو و بمب هسته -٧-١٩

سانتو ١٩٢٠در دهه  سترش داد. در طي جنگ جهاني دوم، مون شيميايي خود را گ صنعت  سانتو  ، مون
 در تحقيقات درباره اورانيوم در پروژه منهتن مشاركت داشت كه منجبر به بمب اتم شد. مونسانتو تا

  كرد.ميالدي در مسائل مرتبط به بمب اتم به دولت آمريكا كمك مي ٨٠اواخر دهه 
   

 سايت شركت مونسانتووب  
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 ترين مواد شيميايي جهانمونستانتو توليد كننده خطرناك -٧-٢٠
 

مونســانتو به توليد كننده اصــلي فيبرهاي  ٤٠در دهه 
استرين تبديل شد كه مصنوعي و پالستيك مانند پلي

ماده يايي پنجمين  ــيم يان مواد ش كه ايدرم ــت  اس
  كند.ترين ضايعات را توليد ميخطرناك

هه در  مونســـانتو يد با  ١٩٣٠د نده و تول ــردكن س
صنعتي مقاوم در برابر گرما كنندهروان شروع به هاي 

يد كرد  جد عاليتي   ييغذا رهيدر زنج باتيترك ني. اف
ــت، لذا ب يمؤثرتر از خاك يآب ــترياس  نيغلظت ا نيش

 خواريپرندگان ماه ،ييايسمور در ،يو شكار يياير پستانداران درد ،يعيطب يهاطيدر مح باتيترك
ست .آزما يشكارچ انيو ماه شده ا شان دادن اثرات  يمختلف برا يهاشيگزارش   يرو   PCBSن
شان داد كه ا يهاگونه صب ديتول ،يمنيا ستميس يرو تواننديم باتيترك نيمختلف ن  زيو ن يمثل، ع

شح غدد درون ر زانيم سبب بروز  نيكه ا نيبگذارد، ضمن ا يمنف ريتأث واناتيح نيابدن  زيتر مواد 
 يهادر انسان شامل بروز انواع سرطان باتيترك ني. اثرات اشونديم واناتيح نيها در اانواع سرطان

ست كه در معرض ا يصفرا، كبد و مغز در افراد ش نيا ش ييايميماده  سه   يده ريقرار دارند. در پرو
ــودياز بدن مادران دفع م PCBS باتيكاز تر يابخش عمده ــش  ٠,٨ماهانه حدود  دهري. مادران ش

صد كل ٣مقدار  نيكه ا كنندياز بدن دفع م ريش قياز طر PCBSگرم  يليم ست.    PCBSدر بدن ا
مادران آن يدر نوزادان بارداركه  مان  ند عالئم PCBSبه  يدر معرض آلودگ يها در ز  يقرار گرفت

س يمخاط لثه، يپرپالزيه ر،ينظ ست، آ ستخوان بيشدن پو ضمن زود ولدها و تا شد،  شاهده  رس م
شد كند مغز نيا شده از مادران يرفتار راتييو تغ يكه ر ش ينوزادان تازه متولد   يآنها محتو ريكه 

دهه زمين را آلوده  ٤ها به مدت بيسياست. پي باتيترك نيعوارض ا گريبود از د   PCBS باتيترك
ــرطانكه بيماريه بعد از اينكردند تا اينكمي ــال  يهاها و س زيادي را در جهان توليد كردند در س

شدند. پي ١٩٩٧ ستند و در بافت چربي بيسيممنوع  ساد بيولوژيكي طبيعي مقاوم ه سبت به ف ها ن
  شود.از طريق زنجريه غذايي در سطح زيادي در بدن جمع مي

 رمندان جديد خود گفت:خطاب به كا ١٩٩٨معاون رييس مونستانتو در سال 

 چيزي كه براي ما اهميت دارد پول در آوردن است.

شناسي و انساني محصوالت تراريخته بلوفي بيش هاي مونستانتو درباره معجزات زيستتمام صحبت
  نيست.

ــدعفوني ــتيككنندهكاهش آلودگي ض ــنگي،پالس هاي حاوي پذير، ذرتهاي تجزيهها ،پايان گرس
  هاي اصالح ژنتيكي تحقق پيدا نكرد.حلكدام از راهطان، هيچهاي ضد سرباديآنتي
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 ها آگاهي داشتند.سيبياسناد داخلي مونسانتو نشان ميدهد كه مسئوالن اين شركت از خطرات پي

 
ــنگتن ــانتو به مدت به گزارش روزنامه واش ــت، مونس ــردكننده ٤٠پس ــال س ــنعتي را با س هاي ص

كرد و روزانه ضايعات سمي خود را به رودخانه آنينستون وليد ميهاي محلي تها در كارخانهسيبيپي
 كرد.هاي روباز خالي ميدانيسي را در آشغالبيها تن پيآمريكا و ميليون

 
ست آمريكا مي ضو كارگروه محيط زي شركت آقاي كن كوك ع سانتو اين  سناد مون ساس ا گويد برا

  ست.دانواقعيت را از همان دقيقه اول همه چيز را مي

  
 و كامبوج بار مونسانتو در جنگ ويتنامعامل نارنجي و جنايات فاجعه

سانتو توليد كه از آن براي توليد عامل نارنجي  D-٢،٤و  T-٢،٤،٥تركيب  شركت مون سط  ابتدا تو
  شد.استفاده مي

٢،٤،٥-tصول، پايه عامل نارنجي بود ، علف سمي دارد. اين مح سيار  سين ب كش قدرتمندي كه ديوك
بيشتر محصوالت جنوب، جنگل و مردم ويتنام و حتي سربازان آمريكايي را در طي جنگ ويتنام كه 

  مسموم كرد.

  
  هاي ويتنامهواپيماهاي امريكايي درحال پراكندن عامل نارنجي در جنگل

در جنگ ويتنام از ســال اولين بار  كاياســت كه ارتش آمر ييايميافزار شــجنگ يعامل نارنجي نوع
ماده  نيپناهگاه ويت كنگ به كار برد. ا يهابردن جنگل نياز ب يبراو بعد در كامبوج  ١٩٧١تا  ١٩٦١

ستوا يهابردن جنگل نيعالوه بر از ب شت كه در  يآثار مرگبار فراوان زيبر مردم ن ييانبوه ا به جا گذا
  . شوديم دهيشده د يمردم مناطق سمپاش يبعد يهانسل
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شدند و هزار ن ٤٠٠شود حدود زده ميتخمين شته يا فلج   ٥٠٠فر به خاطر تماس با عامل نارنجي ك
ــت كه حدود   هزار كودك ناقص الخلقه به دنيا آمدند.  ميليون نفر به خاطر عامل  ١تخمين زده اس

  . كننداند و يا با مشكالت سالمتي دست و پنجه نرم مينارنجي يا معلول شده

  
  لد شدهتاثير عامل نارنجي بر روي كودكان تازه متو

  
٧٥به  كينزد كايارتش آمر ادشده،ي يهاسال انيدر م ٧٠٠ زدا بر و برگ ييايميكش شعلف ترلي ٠٠٠

ــرق الئوس و بخش تنام،يو يهاجنگل يرو ها از جنگل نيا يتا با نابود ختياز كامبوج فرور ييهاش
  . كند يريگجلو ردندكيحمله م ييكايآمر يروهايدر آن كه از آن نقاط به ن هاكنگتيپناه گرفتن و

تا نيا ،ييزدابرگ گريد يهاهدف ــ ناطق روس تا م ناميبخش از و نيا ييبود  ــع ت تا  فيرا تض ند  ك
و  ختهياز منطقه گر آمدنديشمار مبه تناميو يچپگرا يهاكيچر ياصل يهابانيكه پشت انييروستا

شهرها شكل تغذ هاكيمتحده مهاجرت كنند و چر االتيكنترل ا ريز يبه   ورو تداركات روبه هيبا م
  شوند.
ش سم يبخ شاز كودكان مناطق  سال پس از ا يپا شسم نيشده، پنجاه  شكالت هم هايپا چنان با م

سالمت سن اي شونديزاده م يمتعدد  شكالت دچار م نيباالتر به ا نيدر  در  ١٩٧٠. در دهه شونديم
سربازان آمر تناميمادران جنوب و ريش صدهابوده امتنيكه در و ييكايو در خون  از  ييباال يياند در

  ديوكسين مشاهده شد.

  
  

كشــور كه به  نيدرمان ســربازان ســابق ارتش ا يبرا كايدر آمر يدالر ارديليم ١١اختصــاص بودجه 
 . اندآلوده شده”  يعامل نارنج"

شكالت م اكنون صل م س تناميو و كايآمر انيحل و ف ست برر ست. گروه يدر د شهروندان  يا از 
 ونيليم ٣٠به شكل  ايسال ( ١٠در طول  يدالر ونيليم ٣٠٠ يمبلغ مياز تقس كايزبان در آمر يتناميو

اسـت كه در بودجه سـال  يدر حال نيا كنند؛يم تيحما تناميدر و انيقربان انيدالر در هر سـال) م
ــربازان آمر ارديليم ١١از  شيب ٢٠١٠ ــاص  ييكايدالر به درمان س  ” يعامل نارنج"كه به  افتياختص
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به  يتناميو انيتعداد قربان گريد يهزار نفر است؛ از سو ٢٠٠سربازان حدود  نياند. تعداد اآلوده شده
ــديم ونيليم نيچند به زندگ نيو ا رس به ا يهادر محل يافراد همچنان محكوم  عامل  نيآلوده 

 ديلكه باب ست؛ين يكاف يتناميو انيكمك كردن به قربان يبودجه تنها برا صيهستند. تخص ييايميش
ش يسازپاك”  يعامل نارنج"از وجود  زيمنطقه ن عامل  نيزدودن ا يبرا يشود. البته تا به امروز رو

  . كشور وجود ندارد كيدر سطح  يااز منطقه ييايميش
عد از اينكه  ــموميت  T-٢،٤،٥ب قانوني عليه مس قدامي  ــربازان و مردم ويتنام ا ــد و س ممنوع ش

ت مدارك علمي تقلبي به مقامات دولتي آمريكا ارائه داد و به دروغ ديوكسين انجام دادند، اين شرك
 زا نيست.ادعا كرد كه ديوكسين سرطان

ست و تنها  شده ا سر جهان آغاز  سرا سانتو در  سخير مون سانتو با نام ت  ٤٥اقدامات عملي عليه مون
  اعتراض در آمريكا وجود داشت.

ين، لهستان، آرژانتين، استراليا، اسپانيا، روسيه، پرو و بسياري در آلمان؛ كانادا؛ هند، پاراگوئه، فيليپ
  ژاپن وجود داشته است.

سوياي(فعالين گرين ٢٠٠٧سپتامبر  ٥در  شت غير قانوني  )تغيير ژنتيك  Glycineپيس در پي كا
ــده ( ــلح  "براليا") در جزيره GMداده ش روماني تظاهراتي را برپا كردند. در اين تظاهرات آرام و ص

  لين گرين پيس از سراسر اروپا شركت داشتند.آميز، فعا

  
  

 هادادگاه -٧-٢١
 

ميليون دالر به ســربازاني آمريكايي شــد كه در  ١٨٠محكوم به پرداخت  ١٩٨٧مونســانتو،در ســال 
 رفته بودند.گمعرض عامل نارنجي قرار 

ــال  ــرفي آلوده در آب١٩٩١در س ــركت خاطر تالش براي مخفي كردند تخليه آب مص هاي ، اين ش
 ميليون دالر جريمه شد. ١,٢ومي، عم

 ميليون دالر جريمه شد. ٤١,١به خاطر فاضالب آلوده خطرناك  ١٩٩٥در سال 

ــاورز يبا كاربر يارهيجز ،يدر رومان ايبرال رهيجز ــت كه تحت  يكامال كش در رودخانه دانوب اس
شديد مي سقرنطينه  شركت مون ضر اين رودخانه بر اثر فعاليت  شد. اما در حال حا سوياي با انتو كه 

 محيطي شديدي روبرو است.كند با آلودگي زيستتراريخته را كشت مي
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 شدند. يضد عفون شتريب ياز آلودگ يريجلوگ يرا ترك كرده بودند،برا رهيكه جز هيوسائل نقل تمام

ــت ــو كش ــورها GM ختهيترار ايس ــو اتحاد يدركش ــت.  يقانون ريغ ياروپا مانند رومان هيعض اس
 محصول را متوقف كنند. نياروپا خواسته است فورا كشت ا ونيسيو كم يت روماناز دول سيپگرين

 ،يآلودگ نياز ا يرومان يهابخش هيبق ياز آلودگ ديما با ،يرومان سيپنيپاوم از گر ليبر گفته گابر بنا
سانها در پ يستيتنوع ز ست،يز طيمح يبرا يكه خطرات بزرگ سالمت ان  م،يكن يريدارد، جلوگ يو

 نيرا از ب تمحصوال نيفورا ا ديمخالف محصوالت تراريخته هستند و معتقدند دولت با يومانمردم ر
 مردم شود. ييغذا رهيبرده ومانع از ورود آن به زنج

ــه عل زين يگريهاي دتظاهرات، اعتراض نيبا ا همزمان ــده  يگريمكان آلوده د هيدر فرانس انجام ش
هستند كه  يگريناخته شده هستند محصول دشMON810كه با عنوان ختهيترار يهااست. ذرت

توسط شركت مونسانتو به بازار مصرف ارائه شده. اما كشاورزان و دولت هيچگونه اطالع رساني در 
  اند.به مردم ارائه نداده ينهاين زم
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 كردند؟ چه و بودند كه "سرخ خمرهاي" -٧-٢٢

 حكومت اين "مرگ تزارهايكش" در نفر ميليون دو كامبوج بر گروه اين حكومت سال چهار مدت در
شته شت از الملل پس بين سرويس .شدند ك  سرخ خمرهاي حكومت پايان از دهه چهار از بيش گذ

شد مقامات از تن دو كامبوج، در  اتهام به ملل سازمان حمايت مورد دادگاه يك سوي از گروه اين ار
 ويژه دادگاه اخير، روزهاي رد ؛  "ميرر" بريتانيايي روزنامه گزارش به.شدند شناخته مجرم كشينسل

 به مشهور "آ چه نون" و كامبوج دموكراتيك جمهوري سابق جمهوري رييس "سامفان خيو" كامبوج
شاور دو شماره برادر سل اتهام به را سرخ خمرهاي ايدئولوگ "پوت پل" م سلمانان زدايين  و چام م

شتار شريت عليه جنايت  و ويتنام در ك  "ميرر" بريتانيايي روزنامه نكاي.كرد محكوم ابد حبس به ب
شي در شگر "پيلگر جان" روايت به گزار  شاهد پيش سال چهل كه پرداخته معروف خبرنگار و گزار

سل آثار سط گرفته صورت زدايين سان ميليون دو از بيش آن اثر بر كه بود سرخ خمرهاي تو  جان ان
 قدري به پايپر اريك همكارش عكاس و پيلگر توسط شده منتشر هايگزارش. دادند دست از را خود

 . كرد جلب خود به را الملليبين عمومي افكار توجه كه بود دهندهتكان ميالدي ١٩٧٩ سال در

 
 ١عکس هايی از جنگ ويتنام 

  
 :است كرده بازنشر دهه چهار از پس را گزارش اين از هاييبخش  

ساني فاجعه يك"  ست؛ داده روي كامبوج در باورنكردني ان شوري ا  رد صلح هاسال ظاهر به كه ك
 دو از بيش زياد احتمال به. است شده واقع آسيا شرقي جنوب در ماليم فضايي در و بوده برقرار آنجا

سط كامبوج جمعيت سوم يك يعني نفر؛ ميليون صب رژيم تو شته متع  از رژيم اين هدف. اندشده ك
 ملت يك بازگرداندن و مدرن دنياي با مرتبط چيزي هر و فرد هر ساختن نابود: بود شده اعالم پيش

 احساسات، و خانواده بدون است ايتازه عصر آغاز سرخ خمرهاي هدف. "صفر سال" به كشور يك و
شين بدون سه، آالت، ما سيقي و دارو كتاب، مدر شانه و آثار. مو  فراوان قتل شده ي يافت هاين

ــتند ــت هايجمجمه. هس ــته گورهاي از آمده بدس ــط "وات كور آنگ" نزديكي در جمعيدس  توس
ست ست از را شاناقوام كه منطقه آن ائيانرو ست شده يافت اندداده د  سال چهار به قريب براي. ا

شته وجود كامبوج داخل مردم با خارج از ارتباطي گونه هيچ سرخ خمرهاي حكومت  مرزهاي و ندا
شور آن سته كامال ك شتند وجود هم حيوانات حتي. بودند شده ب ستاهاي و شهرها. ندا شده رو  نابود

ستند سكنه از خالي  اينجا در آنچه. بينيممي سويي در را هادوچرخه و شده واژگون خودروهاي. ه
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 از. نكشاند بردگي به را كشور يك جمعيت كل نيز هيتلر چون شيطاني حتي. است مانندبي بينيممي
 قرار "يكمي و بيستم قرن فساد" معرض در كه چرا شدندمي كشته بايد همگان سرخ خمرهاي ديد
ــتالين حتي. بودند تهگرف  هنرها، تمام ها،كتاب تمام بود؛ انداخته راه به را ترور هايجوخه كه هم اس

ــيقي تمام و هاآموزش تمام ــت و نكرد ممنوع را هاموس هدام به دس . نزد هاخانواده تمام بنيان ان
شق بر عالوه سرخ خمرهاي شين با شادي و ع شمني سر هم هاما  در جنايات اين همه. دارند د
 . "است داده روي كامبوج

 :نويسدمي ادامه در او

سيدن قدرت به و ميالدي ١٩٧٥ آوريل ١٧ از پس"  سي هر سرخ خمرهاي ر  زندگي شهر در كه ك
ــدمي اجرا موردش در مرگ حكم بود كرده ــرخ خمرهاي. ش ــهرها نابودي به معتقد س  انتقال و ش

 اشواقعي هويت اگر بود مدرن هايمهارت و تحصيالت داراي كه فردي هر. بودند روستاها به جمعيت
ــكار ــدمي آش ــته ش ــد؛مي كش ــكان، جمله از ش ــين معلمان، پزش  حتي و ماهر كارگران ها،تكنس

 . شدند كشته نيز آموزاندانش

سي چه بودند اعدام احكام مجري كه سرخ خمرهاي بر عالوه اما ضعيت ك شاند؟ اينجا به را و  در ك
سط ايشدهسازماندهي خفيم جنگ ميالدي ١٩٧٠ سال بهار سون، تو  وقت جمهوريرييس نيك

سينجر هنري و امريكا سي قانون نقض كه جنگي شد؛ آغاز كي سا صميم با مغاير و امريكا ا  كنگره ت
 امريكا مردم سال، سه مدت به. بماند باقي مخفيانه جنگ اين كه دادند قول امريكايي خلبانان. بود

ستندنمي آن درباره چيزي هيچ شابه تقريبا عظيمي بمب كه ميالدي ١٩٧٣ سال تا .دان شيما م  هيرو
 نشان ويتنامي هايكمونيست به كه بود اين نيكسون هدف. شد ريخته ماندهطرفبي كامبوج سر بر

سخت تواندمي كه دهد شد سر ست هايكنگويت پايگاه تخريب حمالت اين نظامي هدف. با  كموني
ــلطنت ميان موجود ظريف وازنت حمله اين جريان در. بود كامبوج در  و جمهوريخواهان طلبان،س

  . كرد گيريكناره اشمقام از سيهانوك شاهزاده و خورد هم به هاكمونيست
 ژهيبوو و كامبوج  تناميدر جنوب و» اورنج جنتيا«معروف به  ييايميعامل شــ ياز نوع كايارتش امر

ها گل  ناطق مرتفع (نزد يدر جن ناميمرز و كيم كامبوج ت ــورت كمبا  به ص كه  كنگ  تيو نگاهي) 
 انياچهار دهه و از پ ييايميســالح شــ نيا يريكه از زمان به كارگ نيدرآمده بود اســتفاده كرد. با ا

ــال ٣٣ تناميجنگ و  يي. عكس هارديگمييكامبوج قربانو  تناميمواد همچنان در و نيگذرد، اميس
سل تازه قربان ست در آوركو  تناميآن مواد در جنوب و انيكه از ن شده ا در  ٢٠٠٨ ليامبوج گرفته 

سانه امر كي شار  ييكاير صاو غامبود كه اد افتهيانت شان ريشده اند. ت شمين  ييايميدهند كه عامل 
ستخوان ها يمورد بحث رو ساكنان محل تاث يا سوم  سل دوم و  صطالح  رين ست. ا شته ا سوء دا

ست كه ا جيلحاظ را نيبه ا» اورنج جنتيا« شكه هامواد د نيشده ا به  كايرنگ از امر ينارنج ير ب
 حمل شده بود. تناميو

 به متعصب كوچك گروه يك هاجنگل در حال، اين با. گرفت دست در را قدرت ارتش زمان آن در
 آنان. بود قدرت گيريدست در خواستار چين فرهنگي انقالب از تاثيرپذيري با سرخ خمرهاي نام
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 ايدئولوژيك هدف. بود مدرن جهان پايان آغاز ديدشان از كه كردند اعالم صفر سال را ١٩٧٥ سال
 مشابه چيزي بود طبقه بدون و روستايي خالص و ناب جامعه يك بازسازي كامبوجي انقالبيون

 درصد ده تنها گروه اين. بود آسيا شرقي جنوب در ميالدي دوازدهم تا نهم قرن در خمر امپراتوري
 به يا را جامعه افراد بود مجبور جامعه بر حكومت براي نتيجه، در. دادميتشكيل را كامبوج جامعه از

 اقدامي انجام با گروه اين. يابد كاهش نصف به جمعيت كه بكشد را آنان آنقدر يا و درآورد بردگي
 يك مدت ظرف و شد پايتخت وارد ميالدي ١٩٧٥ آوريل ١٧ روز صبح ٧:٣٠ ساعت در كودتا شبيه
 وسط بودند مجبور پزشكان و شدندمي تخليه هابيمارستان. كرد رصاد را شهر تخليه دستور ساعت

. شد رها شانهايتخت با هاخيابان در مرگ حال در بيماران و كنند متوقف را كارشان جراحي عمل
 گريه هابچه و گذاشتند سرش پشت را اسلحه سرخ خمرهاي گويدمي سابق معلمان از يكي

 و خستگي از شدنآواره دليل به و شدندمي خارج شهر از پياده هابچه اكثر گويدمي او. كردندمي
 آن خانواده كامبوج پول شدنارزشبي دليل به كه شودمي ديده هاعكس در. باختند جان گرسنگي

 است نابينايي مرد كردن راهنمايي حال در كودكي همچنين. كنند گرم را كودكان تا سوزاندندمي را
 ."شدند درآورده اشنچشما سرخ خمرهاي توسط كه

 
  

سلنگ تيول سل يموزه –) Toul Sleng( ا شي ن سي زندان ترينمهم – پنپنوم در ٢١-اِس ك  سيا
نان و بود كامبوج ــم نگ دش جا در كارآ نداني آن ندمي ز ــد مان. ش ياي كه طوره  و پات پول پارانو

 افزايش هم ٢١-اِس در شــده بازداشــت هايكامبوجي تعداد شــد،مي شــديدتر ارشــد فرماندهان
 را هاآن اينكه يا و شدندمي شكنجه مرگ حد در يا زندان اين به شدن وارد با هازنداني. يافتمي

 زنداني ٢١--اِس در نفر ١٢،٢٧٣ حدود. فرستادندمي اِك چئونگ به - اعدام - »مجدد آموزش« براي
 .اندكرده پيدا نجات هاآن از نفر ٧ تنها كه بودند
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ساني ستاده اِك چئونگ هب ك شت را كيلومتري ١٧ سفري شدند،مي فر . كردندمي طي هاكاميون پُ
 بيل با گلوله رفتن هدر به از جلوگيري براي سربازان رسيدند،مي آنجا به بسته هايچشم با كه وقتي

شان به سد هزاران از پُر كه هاييگودال درون به را هاآن و كوبيدندمي سر . ردندكمي پرتاب بود، ج
 .شدند اعدام محل اين در كودك و زن مرد،  17000 حدود

سته گورهاي از نفر ٩٠٠٠ تقريباً بقاياي ،١٩٨٠ سال در  بيرون بود، ميوه هايباغ محل قبالً كه جمعيد
 سال در كه يادبودي گنبد در شدند، يافت گورها اين در كه هاييجمجمه از زيادي تعداد. شد كشيده
شكيل را يادبود بناي اين مركزي بخش و اندگرفته رقرا شد ساخته ١٩٨٨  يادآور بنا اين. دهدمي ت

شته ست كامبوج تلخ يگذ سان آن جان اينكه و ا ست از كه هاييان ست، رفته د  فراموش هرگز ا
 .شد نخواهد

 
ند هر مامي با باغ اين كه چ كان ت فاوت كامبوج در ديگر هايم كان اين دارد؛ ت يدان م تار م ــ  كش

شانه آن از قدم هر در و بود قرمز خمرهاي شتناكي هاين شم به وح  كنندگان بازديد كه خوردمي چ
نگ لت خواب از را اِك چئو يدار غف ندمي ب ته گور ١٢٩ مجموع از. ك ــ  هاآن تاي ٤٣ جمعي،دس
ــت ــتخوان. اندمانده باقي نخوردهدس  پيدا مكان اين در كه خونيني هايلباس تكّه و هادندان ها،اس

 .ببينند را هاآن گانبازديدكننده تا كنندمي نگهداري ايشيشه هايمحفظه در را است شده
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سر در ستان كه دارد وجود صوتي راهنماهايي مكان اين سرتا  و محافظين يافتگان، نجات هايدا
شتار هايميدان از ديدار كه هرچند. كنندمي پخش بازديدكنندگان براي را جلّادها شفته كُ  كننده،آ

ساتا سا ست، كنندهتخليه و برانگيزح سبت شد خواهد باعث ا شونت از كوچكي بخش به ن  و هاخ
سل رژيم اين حكومت تحت كه هاييظلم شور اين در كُشن ست، افتاده اتفاق ك  به تريعميق بينش ا

 .بياوريم دست

 
 و سياه ردشگريگ از سودآوري آيا كه دارد وجود مناقشه موضوع اين سر بر  الملليبين يزمينه در

ــته يادآوري عالرغم  هاييمكان نوع چنين ــي اثر – آن از يادگيري و گذش  براي فقط يا دارد آموزش
 .است برداريبهره

 كجا در كه باشــند داشــته ياد به و كنند حفظ را مكان اين احترام بايد بازديدكنندگان جهت، هر به
ضور سب لباس بايد كنندگان بازديد. دارند ح ستخوان و هاجمجمه مقابل در و كنند تن به منا  هايا
 و نخورند غذا نكشند، سيگار مكان اين از بازديد حين در و نگيرند نامحترمانه هايسلفي باردهشت

  .نكنند مصرف الكلي هاينوشيدني
  

  محاكمه اعضاي خمر سرخ -٧-٢٣
ضاي بحث و تاخير ها سال از پس متحد ملل سازمان كل دبير  گفت مينه،ز اين در سازمان اين اع

 ســابق رهبران از تن ١٠ تا محاكمه دادگاه تشــكيل براي كافي پول تامين عضــو، كشــورهاي اكنون
 شود عمل وارد تر سريع چه هر است خواسته كامبوج دولت وي از .اند شده متعهد را سرخ خمرهاي

 .هستند مسن همگي اكنون سرخ خمرهاي رهبران زيرا

ــد مقامات از تن دو ــرخ خمرهاي حكومت ارش ــان خاطر به كامبوج در س  در كه زماني در اقداماتش
  .اندشده محكوم و شناخته مجرم بودند قدرت

 فراهم هرگز موقعيتي چنين كه كردندميفكر بســياري گويدميآســيا امور در ســي بي بي خبرنگار
 .شد نخواهد

ــات نوامبر ١٦جمعه  روز ــعبه قض ــئول كامبوج كيفري دادگاه العادهفوق ش ــيدگ مس  جرايم به يرس
شد مقامات از ساله، ٩٢ چي، نوآن و ساله ٨٧ سامفان، خيو سرخ، خمرهاي حكومت مقامات  ار
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سل با ارتباط در را سرخ خمرهاي شين  اين. كرد محكوم ابد حبس به را دو هر و شناخت مجرم ك
 سال در نفر دو هر .است شده صادر سرخ خمرهاي حكومت سقوط از پس سال چهل به نزديك حكم
شونت اتهام به ٢٠١٤  ابد حبس به پنه،پايتخت، پنوم ساكنان اجباري اخراج و كامبوج مردم عليه خ

ستين اين اما بودند شده محكوم سل جرم به سرخ خمرهاي رهبران عليه حكم نخ شي ن ست ك  .ا
 ١٩٧٥ سال آوريل ماه در كه بود پايتخت اجباري تخليه پرداخت، آن به پرونده اين كه ديگري اتهام

 .  گرفت صورت

شد مقامات از چي نوآن و سامفان خيو  پول را حكومت اين رهبري. بودند سرخ خمرهاي حكومت ار
ست در "يك شماره برادر" عنوان با پوت، شت د  شماره برادر" او، معاون عنوان به سامفان خيو و دا

 .شدمي خوانده "دو

  
  دانست مسلمانان كشتار اصلي مسئول را چي نوآن دادگاه

 
ضات صا خود راي در دادگاه ق شخ سئول را چي نوآن م سلمانان و تبارويتنامي اقليت قتل م  چام م

ستند شاركت كه گفتند اما دان سيده اثبات به تباران ويتنامي سركوب در فقط سامفان م ست ر . ا
 .بود نيز سركوب و خشونت متعدد موارد حاوي نفر دو هر عليه دادخواست

سه آخرين در سلمانان از گروهي جمله از مردم از تن صدها دادگاه، جل ضور بودايي راهبان و م  ح
 .بودند قضات راي اعالم شاهد و داشتند

 تا ١٩٧٥ هاي سال بين سرخ خمرهاي حكومت ساله چهار دوره به دادگاه در شده مطرح پرونده
  .بود همراه بشريت عليه جنايت متعدد موارد ارتكاب با كه دارد ارتباط ١٩٧٩

  
 گرفت صورت او مرگ از پيش مدتي كوتاه كه ايمصاحبه در پوت پل "برادر"

  داشت دست در را سركوبگر و ايدئولوژيك نظام يك رهبري او
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ــال در پوت پل ــت در هنوز كه ايناحيه در ١٩٩٨ س ــرخ خمرهاي به وفادار نيروهاي دس  در بود س

شت سط محاكمه ايبر را خود آمادگي او كه بود شده گزارش مرگ، از پيش مدتي كوتاه. گذ  يك تو
 .است داشته اعالم الملليبين دادگاه

ــئوالن محاكمه ــرخ خمرهاي حكومت مس  نقض موارد به جهاني توجه و المللبين حقوق لحاظ از س
شر حقوق سط ب شان محاكمه اين. دارد فراوان اهميت هادولت تو سئوالن جرايم كه داد ن  حكومتي م

 حتي الملليبين جامعه و ماند نخواهد مجازات بدون خود مردم عليه كشـور يك در قدرتمند افراد و
 .بود خواهد تخلفات اينگونه پيگير طوالني، زماني گذشت از پس

سم از افراطي تعبيري از سرخ خمرهاي  تبعيت و دهقاني طبقه رهبري بر كه كردندمي پيروي مائوئي
ستايي زندگي شيوه از شت تاكيد رو صوص به گروه اين. دا سطمت طبقه با خ شنفكران و و  داراي رو

كار ــومت غربي هاي گرايش و اف جاد آنان هدف. ورزيدمي خص عه اي كل طبقهبي ايجام ــ  از متش
شان شونت حذف منظور، اين براي و بود زحمتك  ديني چه نژادي، چه تفاوتي، و تمايز هرگونه آميزخ

 آنان پيروان كه داشتند اصرار سرخ خمرهاي رهبران. دانستندمي مجاز را اجتماعي و اقتصادي چه و
 .كنند خطاب "برادر" را يكديگر

 قضات از متشكل "تركيبي دادگاه" يك برعهده سرخ خمرهاي مقامات و رهبران جرايم به رسيدگي
ست كامبوجي و الملليبين حقوقدانان و شتركا و ا سط م ضاييه قوه و ملل سازمان تو  ايجاد كامبوج ق

  .است شده
  

  
  حكومت مدافع دهقاني سپاه پيشاپيش راهپيمايي هنگام سرخ، هايخمر حكومت رهبر پوت، پل
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ستانش و »بجارانو -موريلو دياگو« ١٩٩٧ سال كلمبيا در    آمريكا نظامي دخالت از پس همد
 اسكوبر ليهع نظامي دخالت براي آمريكا بهانه چه اگر. آمد كار روي بر »اسكوبر پابلو« سرنگوني براي

شور اين عوض در اما بود مخدر مواد عليه مبارزه  سال ده طي كه كرد حمايت كلمبيا در گروهي از ك
  بود. كلمبيا مردم وحشيانه هايقتل از %٧٥ مسئول بعد
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  مقدمه -٨-١
 

 جنوب در كلمبيا. است جنوبي آمريكاي كشور ترينغربي شمال كلمبيا جمهوري رسمي نام با كلمبيا
ــمال در پرو، و اكوادور برزيل، زوئال،ون با  با غرب از و اطلس اقيانوس با كارائيب درياي طريق از ش

 .است مرزهم آرام اقيانوس و پاناما

شور چهارمين كلمبيا ساحت با جنوبي آمريكاي بزرگ ك ست مربع كيلومتر هزار ١٤١ و ميليون ١ م . ا
 هايدشت تا آند برفي و بلند هايقله از و است متنوعي فيزيكي شرايط داراي كلمبيا سرزمين خاك
 جمعيت بيشترين داراي برزيل از بعد كشور اين. شودمي شامل را آمازون رود حوزه ي مرطوب و گرم

 اين مردم اغلب. نيست يكسان كلمبيا جمعيتي پراكندگي. است جنوبي آمريكاي كشورهاي بين در
شور ستاني سوم يك در ك شور كوه  بزرگ شهرهاي ساير و كلمبيا پايتخت تابوگو كه جايي يعني ك

 خاك و مناسب هواي و آب داراي كشور غربي ناحيه ي اين كه آنجا از. كنندمي زندگي دارند قرار آن
 .استناحيه اين در اغلب نيز كشاورزي هايفعاليت است، غني

 و رشيشو هايگروه حضور با مسلحانه هايدرگيري كوچك، هايشورش كلمبيا حاضر مشكالت از
 يعني ،١٩٦٦ تا ١٩٦٤ هايسال حدود كه مخدر مواد قاچاقچيان و نظامي شبه جنگجويان چريكي،

 كلمبيا دولت عليه را خود چريكي فعاليت و گرفته شكل ELN آن از پس و فارك هايگروه كه زماني
 اميدها ك،فار و كلمبيا دولت بين صلح پرسيهمه تأييد صورت در. برد نام توانمي را كردند، آغاز
  .شد خواهد تبديل واقعيت به قرن نيم حدود از پس دو اين بين طوالني جنگ پايان براي

  
  كلمبيا پرچم
 در دميراندا فرانسيسكو توسط بار اولين براي پرچم اين. است قرمز و آبي زرد، كلمبيا فعلي پرچم

 جمهوري استقالل به ابيدستي براي شدن آماده حال در بوليوار سيمون كه زماني شد، طراحي هائيتي
 دو دهنده ي نشان واقع در آبي. است كلمبيا طالي غناي دهنده ي نشان زرد. بود كلمبيا بزرگ

 براي كه است سربازاني خون بيانگر قرمز. دارند قرار كلمبيا غرب و شمال در كه هستند اقيانوسي
 مسيحي اعتقادات و مسيح خون دهنده ي نشان همچنين و اندشده كشته و جنگيده كلمبيا استقالل

 .هاستكلمبيايي

 
  كلمبيا شناسيريشه

 اشاره براي آن از انقالبي ميرانداي فرانسيسكو كه شده گرفته كلمب كريستف نام از »كلمبيا« كلمه ي
 نام اين. كرد استفاده پرتغالي و اسپانيايي مستعمرات و آمريكايي قلمروي به خصوصاً جديد، دنياي به
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 تشكيل اكوادور و نو گراناداي ونزوئال، اتحاديهي بوسيلهي كه كلمبيا بزرگ يجمهور توسط سپس
 خود كانديناماركا ناحيهي شدند، جدا اكوادور و كلمبيا كه زماني ،١٨٣٠ سال در .رفت بكار بود شده

 متحده اياالت به را خود نام رسماً نو گراناداي ١٨٦٣ سال در. شد نو گراناداي نام به مستقل كشوري
 .كلمبيا جمهوري: برگزيد يعني  را كنوني نام ١٨٨٦ سال در و داد تغيير مبياكل

  
 جمعيت

٤٣ با كلمبيا  برزيل از بعد التين آمريكاي در پرجمعيت كشور سومين ٢٠٠٦ سال در جمعيت ميليون ٦
 بعد اما بود زياد بسيار شهرها به روستايي مناطق از مهاجرت بيستم قرن اواسط در. است مكزيك و
 اين غني تاريخ نشاندهندهي كه است متنوعي جمعيت داراي كلمبيا.استيافته كاهش روند اين آن زا

 هايگروه از ايآميخته. كردندمي زندگي ناحيه اين در دور هايگذشته از كه است مردماني و كشور
 بردگان ها،بومي اروپايي، مهاجران: دهندمي تشكيل را كلمبيا فعلي جمعيتي اساس مختلف اصلي

 .  اخير مهاجران ساير و خاورميانه اهالي ها،آسيايي آفريقايي،

 بيش از فعلي ماندهيباقي بومي هزار ٧٠٠ اما شدند، تبديل دورگه جمعيت به بومي جمعيت از بسياري
 گروه اما بودند، اسپانيايي نشينانمستعمره از عمدتاً اروپايي مهاجران.  هستند مختلف فرهنگ ٨٥ از

 و انگليس ليتواني، لهستان، از كمتري تعداد و بلژيك سويس، فرانسه، آلمان، هلند، از هم اندكي
 شهردار مثال طوربه. بودند كرده مهاجرت سرد جنگ و دوم جهاني جنگ زمان در كه بودند كرواسي

 به برده عنوان به١٦ قرن در هاآفريقايي. بود ليتواني مهاجران فرزند موكاس آنتاناس بوگوتا سابق
 ادامه همچنان ١٩ قرن تا انتقال اين و شدند آورده كشور اين ساحلي پست نواحي خصوصاً كلمبيا
 و هااروپايي ها،بومي آميزش مشوق مستيزاجا ملي ايدئولوژي يك قضيه، اين پايان از پس. داشت
 .شد دورگه قومي هويت تشكيل براي پوستسرخ  جوامع

 .باشندمي كره و ژاپن چين، سوريه، اردن، لبنان، صوصاًخ خاورميانه آسيا، از مهاجران ساير

 را خود جمعيت ٪ ٣. هستند پروتستان ٪٩ حدود. هستند كاتوليك) ٪٨٧( كلمبيا جمعيت اكثر
 به معتقد و مسلمان بودايي، هم ٪١ از كمتر. هستند معتقد بومي آيين به ٪١. اندكرده عنوان دينبي

  .هستند مورمن
 

  تاريخ
) تيكوئنداماً » و آبراً ال « در( امروزي بوگوتاي در شكارچي جوامع، ميالد از قبل سال ١٠٠٠٠ حدود در
. داشتند مگدالنا رودخانهي درهي در موجود هايفرهنگ با روابطي همچنين و كرده تجارت يكديگر با

 كه هكرد ايجاد را كاسيكازگوها سياسي سيستم پوستسرخ هايگروه ميالد، از قبل هزارهي اولين در
 بسيار سيستم با فرهنگ دو كلمبيا داخل در. داشتند قرار كاسيكها قدرت هرم رأس در آن در

 كه بودند بوگوتا اطراف ارتفاعات در ميوسكاها و اطلس اقيانوس در تايروناها كاسيكازگو پيچيدهي
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 اينكاها زا بعد ميوسكاها كه شودمي گفته. بودند چيبچا زباني خانوادهي از زباني لحاظ از دو هر
 . اندداشته جنوبي آمريكاي در را سياسي نظام ترينپيشرفته

 توسط كارائيب ساحلي ناحيهي در را جستجوها اولين ١٥٠٠ سال در اسپانيايي جستجوگران و كاشفان
. پرداخت كارائيب حوالي در سفر به ١٥٠٢ سال در كلمب كريستف. دادند انجام باستيداس د ردريگو

 اولين وي ،١٥١٣ در. پرداخت اورابا ناحيهي از منطقه اين فتح به بلبوآ دي نزنو واسكو ١٥٠٨ در
 در كه ناميد »جنوب درياي« يا Mar del Sur را آن و كرد كشف را آرام اقيانوس كه بود اياروپايي

 ادايج آمريكا قارهي در اروپايي شهر اولين ،١٥٢٥ در. كرد باز شيلي و پرو به را هااسپانيايي راه واقع
 عمدهي. دارد قرار چوكو سازمان در امروزه. داشت نام »دارين دل انتيگو ال ماريا سنتا« كه شد

 كارائيبي مردم نام به امروزه كه بودند »كاريب« و چيبچان از قبيله صدها از منطقه اين جمعيت
 بيماري، يجهينت در و گرفتند قرار هااسپانيايي حملهي مورد واقع در افراد اين كه شوندمي شناخته
 قرن در. شد ايجاد منطقه بومي جمعيت در شديدي كاهش شناسيجمعيت لحاظ از جنگ و استثمار

 .كردند آفريقا از برده آوردن به شروع هااروپايي ١٦

 شكست عمدتاً كه گرفت شكل هااسپانيايي ضد بسياري هاييشورش استثمار، دورهي آغاز زمان از
 هااسپانيايي از كامل استقالل خواستار كه هاشورش اين آخرين. نداشت ار اوضاع تغيير توان و خورده

 باعث كه) شودمي شناخته هائيتي به امروزه كه( ١٨٠٤ سال در دومينگو سنت استقالل از بعد بود،
 بوليوار سيمون توسط شورش اين: پيوست وقوع به ١٨١٠ سال در شدمي شورشي رهبران از پشتيباني

 و كلمبيا جمهوررئيس اولين بوليوار سيمون. شد انجام موفقيت با سانتاندر دي فرانسيسكو و
 عنوان به سانتاندر دي بوليوار، گيريكناره از بعد و شد جمهوررئيس معاون سانتاندر دي فرانسيسكو

 زماني افتاد، اتفاق ١٨١٩ سال در شورش اين كامل موفقيت. شد انتخاب كلمبيا جمهوررئيس دومين
 و اكوادور متحد واقع در كشور اين و شد بزرگ كلمبياي جمهوري نو گرانداي سلطنتي يقلمرو كه

 .بود اتحاديه اين عضو نيز بود كلمبيا از بخشي ١٩٠٣ سال تا كه امروزي پاناماي. بود ونزوئال

. شد ١٨٣٠ سال در) امروزي اكوادور( كيتو و ونزوئال تجزيهي باعث ارضي و داخلي سياسي تقسيمات
 همچنان ١٨٥٦ سال تا را نام اين كه برگزيد را »گراندا نيوا« نام »كانديناماركا سازمان« زمان ناي در

 مورد همچنان ١٨٨٦ سال تا عنوان اين و شد ايجاد كلمبياً متحدهي اياالت« ،١٨٦٣ سال در. داشت
 باقي صورت همان به داخلي تقسيمات. يافت تغيير كلمبيا جمهوري به نام اين اينكه تا بود استفاده

 با پاناما تفكيك براي را زمينه كه شدمي خونين داخلي هايجنگ بروز باعث مواقع برخي و ماند
 ثبات به اندكي كشور ازآن بعد بالفاصله. كرد آماده ١٩٠٣ سال در آمريكا متحده اياالت حمايت
(»  La Violencia به كه ١٩٥٠ اوايل و ١٩٤٠ دههي اواخر در خونين ايدرگيري اما رسيد، سياسي
 چريكي هايگروه بين هاتنش افزايش درگيري اين دليل. كرد ناآرام را اوضاع بود مشهور) "وايلنس

 بعدها كه درگيري اين بودند، شده برآشفته ١٩٤٨ آوريل ٩ در گايتان اليسر جورج قتل دليل به كه بود
 .شد كلمبيايي هزار ١٨٠ از بيش شدن كشته باعث گرفت نام بوگوتازو
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 شده تصويب ١٨٨٦ سال در كه را قبلي اساسي قانون جاي جديد اساسي قانون يك ١٩٩١ سال در
 مهمي مفاد داراي اساسي قانون اين. كرد تأييد را آن نويسپيش كلمبيا مؤسسان مجلس كه گرفت بود
 اب درآمد، اجرا به تدريج به كه بود جنسيتي حقوق و مردمي قومي، سياسي، موضوعات با ارتباط در

 .داشتند وجود همچنان موانع و تضادها وجود اين

 
 ضدشورش هايگروه شورشها و و چريكي هايجنگ دارو، قاچاق ناخوشايند تأثيرات اخير هايدهه در

 the Autodefensas Unidas de مانند نظاميشبه هايگروه و همچنين  FARC و غيرقانوني

Colombia AUC دولت مشكالت جمله از شوندمي نينخو بسيار مسلح نبردهاي درگير كه 
 باعث آمريكا از خصوصاً خارجي ارز مناسب جذب با كلمبيا در دارويي قدرتمند صنايع. استبوده

 دههي در دولت ثباتيبي باعث دارويي سران ديگر طرف از اما شده، كشور اين تجاري تراز تعادل
 را نوريگا مانوئل تا ،١٩٨٩ سال در. داد ارقر حمله مورد را پاناما همسايه كشور آمريكا و شده ١٩٨٠

 قاچاق و رباييآدم با اغلب مختلف شورشي هايگروه. كند بركنار داشته دارو قاچاق با ارتباطاتي كه
 برخي در و دارند اقامت وسيع روستايي و دور مناطق در و كنندمي تأمين را خود هايهزينه دارو

 مصالحه برقراري براي هاتالش ،١٩٨٩ دههي اوايل از. شونديم مختلف نواحي بين ارتباط مانع موارد
 توانسته حدودي تا يا شده مواجه شكست با يا كه شده آغاز مختلف شورشي هايگروه و دولت بين

 آندرس جمهوري رياست زمان در زمينه اين در اخير هايتالش جمله از. بگيرد را هاگروه اين جلوي
 .پرداخت ٢٠٠٢ تا ١٩٩٨ هايسال فاصلهي در FARC با مذاكره به كه بود آرانگو پاسترانا

 كرد اجرا را كلمبيا طرح نام به ابتكاري ترفندي پاسترانا آندرس جمهوررئيس ،١٩٩٠ دههي اواخر در
 بيشترين كه عاملي. بود مخدر مواد ضد هايروش اجراي و مسلح نبردهاي اتمام آن هدف دو كه

 شامل كه بود آن مخدر ضد استراتژي گرفت،دربرمي كمتري هايزينهه و داشت طرح اين در را تناقض
 مورد را فعاليت اين هابخش از بسياري. بود كوكائين گياه بردن بين از براي هوايي زنيسم افزايش

 نيز محصوالت ساير به هوايي پاشيسم كه بود مطلب اين عنوان جمله آن از كه دادند قرار انتقاد
 وارد آسيب نيز دارند قرار گياه ضد سموم اين معرض در كه افرادي سالمتي بر و زندمي صدمه

 و دارد مشكالت به نظامي رويكردي واقع در طرح اين كه كردند عنوان همچنين منتقدين. كنندمي
 .دارد كشور اجتماعي هاينابرابري در ريشه

 فشار تبهكار هايگروه يرسا و FARC بر بود داده قول كه اوريبه آلوارو جمهوري رياست زمان در
 ٧٠٠ هزار ٣ از( يافت كاهش رباييآدم آمار و شدند بهتر امنيتي هايشاخص برخي كند، وارد نظامي

 ژوئيه بين نيز كشيآدم آمار همچنين و) رسيد ٢٠٠٤ سال در ٤٤١ و هزار يك سطح به ٢٠٠٠ سال در
 اقتصادي وضعيت بهبود باعث واملع اين كه شده عنوان. داشت  كاهش ٪٤٨ از بيش ٢٠٠٥مي تا ٢٠٠٢
 . است  شده

 عنوان هايزمينه در پيشرفت از درجاتي كه هستند عقيده اين بر كلمبيا داخل منتقدان و گرانتحليل
. دارد وجود اختالفاتي مواقع برخي هاآن صحت و آن اصلي داليل مورد در اما است،داشته وجود شده
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 راهكارها اين كه اندكرده عنوان و اندداده قرار انتقاد مورد را تدول امنيتي راهكارهاي مخالفين برخي
 حقوق نقض ادامهي براي را مساعد محيطي واقع در و نيستند كافي كلمبيا بزرگ مشكالت حل براي
 .اند كرده ايجاد بشر

 جنوبي آمريكاي در كشور اولين خود هوايي خطوط توسعهي لحاظ از كلمبيا كه شود ذكر است الزم
 . است  جهان سطح در دومين و

  

 ناتو به پيوستن -٨-٢

 برندة فارك، شورشيان با صلح توافق امضاي دليل سانتوس ( كه به مانوئل خوان كلمبيا، جمهوررئيس
 توسعه و همكاري سازمان به كلمبيا، كرد اعالم ٢٠١٨ مه ٢٥ جمعه نيزشد ) روز نوبل صلح جايزة

 وي. شد  خواهد ناتو جهاني شريك يك آينده هفته شروع با و استپيوسته)  OECD ( اقتصادي
  : گفت خود تلويزيوني سخنراني طي

 جهاني شريك صورتبه ناتو به كلمبيا ورود و كنيممي رسمي را اقدام اين بروكسل در آينده هفته ما«
 » .شويممي برخوردار امكاني چنين از كه هستيم التين آمريكاي كشور تنها ما و است مهم خيلي

 
  دشگريگر

 نمايشگاه مانند( كلمبيا در هافستيوال مشهورترين اغلب. دارد  فستيوال يك سال از روز هر كلمبيا
 كه است) ها گل فستيوال همچنين و Iberoamerican تئاتر فستيوال و بارانكيوال كارنيوال كالي،

 هايشنج و كريسمس جشن زمان در همچنين هاخيلي. كنندمي سفر كشور اين به توريستها
 وجود دليل به كلمبيا به سفر در موجود تهديدات وجود با. كنندمي سفر كشور اين به كلمبيا استقالل
FARC كلمبيا در گردشگران تعداد اخير هايسال طي، كشور اين در چريكي هايگروه ساير و 
 داشتن نگه دور براي جمهوررئيس سرسختانهي رويكرد شرايط اين اصلي دليل. است داشته افزايش

 از. است  الملليبين گردشگران جذب اصلي هايمحل ساير و بزرگ شهرهاي از شورشي هايگروه
 افزايش و دولت نظامي توان افزايش با وي  ،٢٠٠٢  سال  در اوريبه پرزيدنت آمدن كار روي زمان

 مثبتي بسيار ايجنت شرايط اين و ببرد ؛ باال كلمبيا در را ثبات و امنيت توانسته پليس نيروي حضور
، ٢٠٠٤ سال در گردشگري الملليبين سازمان گزارش اساس بر. است آورده بوجود كشور اقتصاد براي

 مكان در جنوبي آمريكاي در گردشگر جذب رشد لحاظ از ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٠ هايسال فاصلهي در كلمبيا
 .اند داشته كلمبيا از بيشتري رشد سورينام و پرو تنها) ٪٢/٩. (استداشته قرار سوم

 
  كلمبيا ارضي وضعيت -٨-٣

 در فيزيكي تنوع بيشترين داراي جنوبي آمريكا در اندازههم مناطق ساير با مقايسه در كلمبيا
 خيززلزله محلي واقع در كه است آرام اقيانوس »آتش  حلقهي « از بخشي كشور اين. است  قلمرويش

 .است  آتشفشان معرض در و
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است پيچيده بسيار لحاظ اين از كشور غربي سوم يك، دارد ايچيدهپي الگوهاي كلمبيا ارضي سطح
 شمالي درجهي ٥ جغرافيايي عرض با و شودمي شروع غرب در آرام اقيانوس ساحل از ناحيه اين كه
 باريك بسيار قسمت، ناحيه ترينغربي در. است  گوناگوني هايصورت شامل كه رودمي شرق سمت به
 كه Serranía de Baudó آن پشت در كه دارد قرار آرام نوساقيا ساحلي خط غيرممتد و

 Río پست و وسيع ناحيهي آن از بعد. دارد  قرار است كلمبيا كوهستان ترينارتفاعكم و پهناترينكم

Atrato  /بين مسير يك عنوان به، پاناما كانال جايگزين عنوان به كه دارد قرار جوئان سنت ريو 
، اكسيدنتال كورديلرا، غربي اصلي كوهستاني منطقهي. استشده نهادپيش اطلس و آرام اقيانوس

  .رسدمي متر هزار ٤ آن قلهي بلندي و است مرتفع نسبتاً

 
 داغ هميشه پست نواحي. است گذاشته تأثير كشور اين هواي و آب بر استوا خط به كلمبيا نزديكي
  ٢  دريا سطح از ارتفاع افزايش متر ٣٠ هر با دما. دارند  بسياري تأثير دما بر ارتفاعات. هستند 
 .يابدمي كاهش سانتيگراد درجهي

 عوامل ترينمهم از يكي ارتفاع واقع در. است  مؤثر نيز گياهي پوشش بر بلكه دما بر تنها نه ارتفاع
 گياهي پوشش لحاظ از را كشور كوهستاني مناطق. است كلمبيا در گياهي پوشش الگوي بر مؤثر

 ممكن ناحيه هر ارتفاع محدودهي حال اين با، كرد تقسيم ناحيه چندين به توانمي فاعارت به وابسته
 .باشد  متغير عرض نسبت به است

 ١٠٠ و هزار ١١٤، ٢٠٠٤ سال در. شودمي استفاده كوكائين گياه كاشت براي كلمبيا در وسيعي مساحت
 كوكائين تن ٤٣٠ توليد توان ساله ره كلمبيا واقع در و بود گياه اين كاشت زير كلمبيا خاك از هكتار

 نيز دولتي هايزمين حتي و است كلمبيا در مهم تجاري هايفعاليت جمله از كوكائين كشت. دارد  را
 .اندنمانده امان در تجارت اين سران و صاحبان طلبي جاه از

  

  سياست -٨-٤
 همراه جمهوررئيس نمعاو و جمهوررئيس. دارد  قرار حكومت ساختار راس در كلمبيا در مجريه قوهي

 هم جمهوررئيس و شوند ؛مي انتخاب ساله چهار دورهي يك براي همگاني انتخابات يك در هم با
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 قانون طبق و شد اصالح كلمبيا اساسي قانون ٢٠٠٥ اكتبر ١٩ در. كشوراست رئيس هم و دولت رئيس
 حاكمان وجود، اين با. د بياي كار سر متوالي سالهي چهار دورهي دو در تواندمي جمهوررئيس جديد
 توانندنمي و شوندمي انتخاب ساله سه دورهي يك براي اجرايي مقامات ساير و شهردارها و هابخش

 .شوند انتخاب دوباره بالفاصله

 كارلوس به مردم از ٪٢٢ و شد انتخاب دوباره آرا ٪٦٢ با ولز اوريبه آلوارو جمهوررئيس ٢٠٠٦مي٢٨ در
 .دادند رأي ليبرال حزب از اوريبه سرپا هريشيو به ٪١٢ و مردمي قطب از دياز گاويريا

 نمايندگان مجلس كرسي ١٦٦ شامل كه كلمبيا كنگرهي واقع در كلمبيا شوراي و مجلس: مقننه  قوهي
 دورهي يك براي مردمي انتخابات با سنا و مجلس اعضاي. است  كلمبيا سناي مجلس كرسي ١٠٢ و

. باشد مي عضو جنوبي آمريكاي هايملت كميتهي در همچنين كلمبيا .شوندمي برگزيده ساله چهار
 .شوند مي انتخاب نيز شهرها كنسول و هابخش نمايندگان كنگره، اعضاي با زمانهم

 اكنون و گرفت صورت ايعمده اصالحات كلمبيا قضايي شاخهي در ،١٩٩٠   دههي طي: قضائيه  قوهي
 كلمبيا نواحي از هاييدرقسمت. است  خصمانه سيستم يك به رمدابازجويي سيستم از تغيير حال در
 ساير و شدمي استفاده خصمانه سيستم از بوگوتا شهر در همچنين و شودمي كشت قهوه آنجا در كه

 كلمبيا قضايي سيستم راس در. شدند  آن اجراي خواستار ٢٠٠٦ ژانويه اول تاريخ در نيز كشور نواحي
  .شوندمي تعيين كنگره و جمهوررئيس توسط اعضاء و اردد قرار عدالت عالي دادگاه

  

 قومي هايگروه -٨-٥

) پوست سرخ-اروپايي ( مستيزو دورگه و زبان اسپانيايي، كاتوليك هاكلمبيايي اكثر آمار اساس بر
 ايآميخته يا سياه هاآن از ٪١٢، هستند اروپايي خالص ريشهي از هاكلمبيايي از ٪٢٥ حدود. هستند 

 عنوان به مزرعه در كار براي كلمبيايي پوستسياه افراد اجداد. هستند  اروپايي و آفريقايي نژاد از
 فرهنگي ميراث گيريشكل در مهم نقشي هاآن. اند شده آورده كشور اين به استثمار دورهي در برده

 افراد رصدد ٥. هستند سرخ و سياه نژاد از ايآميخته كلمبيا مردم درصد٣ حدود. اند داشته كلمبيا
 .هستند  پوستسرخ خالص نژاد از نيز كشور اين

 ميانگين از بيشتر بسيار كه رقمي -كنند مي زندگي شهري مناطق در هاكلمبيايي دوسوم از بيش
 همچنين و است جهاني ميانگين از باالتر بسيار نيز كلمبيا در)  ٪ ٩٤ ( باسوادي نرخ. است  جهاني

 دليل و است زياد بسيار كلمبيا جوان جمعيت. است  جهاني ميانگين از باالتر هم جمعيت رشد نرخ
 كمتر يا سال چهارده كلمبيا جمعيت ٪٣٣ حدود. باشدمي نوزادان مير و مرگ اخير كاهش هم آن

  .هستند  ترمسن يا ساله ٦٥ كشور اين مردم  ٪٤ تنها اما دارند سن
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 اقتصاد -٨-٦

 دورهي در ٪٤ از بيش داخلي خالص توليدات شدر ميانگين ( مناسب اقتصادي رشد دهه يك از پس
 از ساالنه منفي اقتصادي رشد اولين ( شد اقتصادي ركود دچار ١٩٩٩ سال در كلمبيا ،)١٩٧٠–١٩٩٨
 وضعيت، خارجي و داخلي تقاضاي كمي. بود سخت و گيروقت بسيار وضعيت اين رفع و، )١٩٢٩  سال

. هستند  كلمبيا اقتصاد مشكالت جمله از يداخل شديد مسلح هايدرگيري و دولت بودجهي سخت
 بينيپيش، يافت انتشار ٢٠٠٦ سپتامبر در كه پول الملليبين صندوق اقتصادي هايشاخص اساس بر

 آمريكا دالر ميليارد ٨٦٩/٤٩ سقف به ٢٠٠٧ سال در كلمبيا داخلي خالص توليدات ميزان كه استشده
 زير به ٢٠٠٦ سال در هابينيپيش اساس بر و استبوده ٪٦ زير ٢٠٠٤ سال از كلمبيا در تورم. برسد 

 ،)٪٢٨/٢٨( نفتي مواد ،)صادرات ٪٣٢/٤١( توليدي كاالهاي شامل كلمبيا اصلي صادرات. رسد مي ٪٥
 به بارهنگ صادركنندهي ترينبزرگ همچنين كلمبيا. است ) ٪٢٥/٦( قهوه و) ٪١٧/١٣( سنگ زغال

 شدن جاري و هستند ميزان باالترين در كلمبيا تجاري رازت و صادرات واردات، كل. است  آمريكا
 كلمبيايي پزو ارزش مجدد بهاگذاري باعث اندآمده بدست صادرات طريق از كه بسياري مبالغ
 .است شده

 
 بسياري. دارد بيكاري و دارو، بازنشستگي حقوق سيستم شامل ايگسترده طيف كشور اين مشكالت

 قرار تقدير مورد را اوريبه آلوارو فعلي جمهوررئيس اقتصادي اصالحات الملليبين مالي نهادهاي از
 خالص توليدات ٪٥/٢ زير به دولتي بخش كسري كاهش براي اقدام وي كارهاي جملهي از كه اندداده

 اقتصاد در اطمينان ايجاد باعث ملي امنيت استراتژي و دولت اقتصادي سياست. است  داخلي
   .بود  التين آمريكاي در هاباالترين جزء ٢٠٠٣ سال در كلمبيا GDP رشد نتيجه در و استشده

  
  

  آوريل ١٩ جنبش -٨-٧
  

 de ١٩ Movimiento: اسپانيايي ( آوريل ١٩ جنبش

Abril (يا M-بعد. بود كلمبيا در چريكي جنبش يك ،١٩ 
 حزب يك به تبديل، نظامي عمليات گذاشتن كنار از

 Alianza) ١٩-M دموكراتيك اتحاديه نام به سياسي

Democrática M-يا) ١٩ AD / M-داد تشكيل را ١٩. 
M-١٩٧٠ آوريل ١٩ جمهوري رياست تقلبي انتخابات در ١٩ 

 نظامي سابق ديكتاتور حزب)   ANAPO ( مردمي ملي اتحاد انتخابات، اين در. كرد  فعاليت به شروع
 .شد محروم انتخاباتي پيروزي از پينيال روخس گوستاوو
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 برقراري آن اصلي هدف ولي است انقالبي سوسياليسم و ناسيوناليسم از تركيبي ١٩-M ايدئولوژي
 مانند جنوبي آمريكاي چريكي هايگروه ديگر از را هايشايده حزب اين. بود  كلمبيا در دموكراسي

 .گرفت  آرژانتين در مونتونروس و اروگوئه در توپامارو

 برآورد نفر ٢٠٠٠ تا ١٥٠٠ به نزديك كه حزب اين لفعا اعضاي از تعدادي كه زماني ١٩٨٥ سال نيمه در
  .آمدمي بحساب كلمبيا انقالبي ارتش از بعد كلمبيا در بزرگ چريكي گروه دومين ١٩ ام شدندمي

 
 مسلحانه فعاليت -٨-٨

 انقالبي مسلحانه مبارزات موفقيت عدم اول قسمت: كرد تقسيم بخش دو به توانمي را ١٩ M تاريخ
 و مدني جامعه با سازنده و آميزموفقيت رابطه دوم قسمت كه حالي در ،١٩٨٠ هده اواسط تا اوايل از

 .بود ١٩٩٠ دهه اوايل و ١٩٨٠ دهه اواخر در سياسي فعاليت

 اقدام يك در. هستند تر برجسته مهم، رويدادهاي برخي ،١٩ M توسط شده انجام اقدامات ميان در
 رويدادي ربود، موزه يك از را بوليوار سيمون شمشيرهاي از يكي ١٩ M،١٩٧٤ سال در نمادين، بسيار

 يك عليه غيرنظاميان قيام هاآن كه آنچه از نمادي به تا، گرفت قرار استفاده مورد گروه توسط كه
 اسلحه از يكي به گروه اين ،١٩٧٩ سال نو سال شب در. شود  تبديل ناميدندمي ناعادالنه رژيم
 اولين از يكي اين. درآورد كنترل به را اسلحه ٥٠٠٠ از بيش و كرد حفر تونلي كلمبيا ارتش هايخانه

 اتحاديه، رهبر ١٩ M ،١٩٧٦ فوريه در. بود  مسلحانه اقدام براي گروه اين واقعي پتانسيل هاينشانه
 را او ،١٩٧٦ آوريل ١٩ در و ربوده را، بود كلمبيا كارگران كنفدراسيون رئيس كه، مركادو راكوئل خوزه
 سيا با همكاري و رشوه گرفتن به متهم را مركادو گروه. داد  تكان را كشور رويداد اين. كرد  اعدام
 .نمود 

 
  دومينيكن جمهوري سفارت به حمله -٨-٩
 

 شناخته دومينيكن سفارت به حمله مانند ديگري برجسته هايفعاليت براي همچنين گروه اين
 پارتي كوكتل جشن يك در دومينيكن جمهوري سفارت به هاچريك ١٩٨٠فوريه  ٢٧ در. شود مي

 گروگان به را استشده ثبت كلمبيا در بحال تا كه را ديپلمات تعداد بيشترين هاآن. بردند  يورش
 مذاكراتي از پس، نهايت در. بود هاآن بين در نيز آمريكا سفير كه شدمي سفير ١٤ شامل كه گرفتند،

 گروگان و شدند آزاد آميزصلح صورت هب هاگروگان اياال، توربيي سزار جوليو دولت طرف از سخت
 فعاالنه و بازگشتند بعدها هاآن از بعضي. شدند  كوبا در تبعيد به رفتن براي كشور ترك به مجاز گيرها

 در حاضرين از قولهايي نقل و همانموقع شايعات از بسياري. كردند  شركت ١٩ M هايفعاليت در
٢ تا ١ اعطاي با كلمبيا دولت هك بود آن بيانگر شده مطرح بعدها كه رويداد ، ١٩ M به دالر ميليون ٥

 .باشد  رسيده هاگروگان آزادي برابر در خود هايدرخواست از يكي به احتماالً گروه
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 صلح مذاكرات نخستين -٨-١٠

 رهبر باالترين زمان آن در كه كايون بتمن جيمي، )١٩٨٦–١٩٨٢( بتانكور بيليساريو دولت زمان در
M ٢٨ در بتمن اما. داد را پاناما در مذاكره پيشنهاد منازعه حل براي كلمبيا دولت به، بود ١٩ 

 به مذاكرات و درگذشت، بود پاناما به رفتن حال در كه حالي در، هوايي سانحه يك در ١٩٨٣آوريل
 .درآمد  تعليق حالت

 در شد قرار و شد توافق بسآتش براي. رسيد  پايان به كائوكا، كورينتو هايتوافقنامه با مذاكرات
 از هاييبخش، وجود اين با. يابد  ادامه چريكي گروه نيروهاي انحالل براي گفتگوها مجدداً آينده

 كورينتو در كه همانهايي و هااوريبي كه حال همان در، بودند مخالف هاتوافقنامه با نظامي نيروهاي
 كارلوس، وولف ناوارو آنتونيو، ينااسپ مارينو ايوان مانند اصلي رهبران جان عليه حمالت مسئول بودند
 .بودند  غيره و چاليتا ماركوس، پيزارو

 
 دادگستري كاخ به حمله -٨-١١

است شده شناخته دادگستري كاخ به حمله مسئول همچنين چريكي گروه يك عنوان به ١٩ M گروه
 ٣٥ توسط جنحه دادگاه و عالي دادگاه، قاضي وكيل، ٣٠٠ حدود ،١٩٨٥ نوامبر ٦ تاريخ در، حمله اين. 

 به، داشت خود در را كلمبيا عالي دادگاه كه ساختماني، دادگستري كاخ در مسلح شورشي چريك
 بجرم دادگاه توسط بتانكور بليساريو جمهور رئيس كه بودند آن خواستار هاآن. شدند  گرفته گروگان
 ارتش شد، علني موضوع اين كه هنگامي. گيرد  قرار محاكمه مورد كشور در صلح به تمايل به خيانت
 براي. كرد محاصره ٩-EEكاسكاول زرهي خودروهاي و سربازان با را دادگستري كاخ اطراف كلمبيا

 از برخي نااميدانه هايدرخواست رغم به اما، شد انجام مذاكره براي ناموفقي تالش، كوتاهي مدت
 .نبرد  جاي به راه مذاكرات، بود شده ارسال تلفن توسط كه مهم هايگروگان

 هايخواسته به كه نبودند مايل هاآن. يافتند دشواري موقعيت در را خود مشاورانش و بتانكور دولت
 صورت به ١٩ M براي بعداً شيوه اين كه موضوع اين گرفتن نظر در با كه زيرا بدهند، تن شورشيان

 در. داخت ان خواهد خطر به را دولت موقعيت توجهي قابل طوربه و آمد خواهد در عملكردي روال
 اجازه ارتش به كه شد گرفته تصميم اضطراري جلسه يك در تند، و مفصل هايبحث از پس، نهايت

 .گيرد بازپس را كاخ قهريه شيوه با و كند اقدام وضعيت كنترل براي كه شود داده

 داشت پي در را رخدادها و وقايع از ايمجموعه، برانگيزبحث بشدت برخورد شيوه اين خود نوبه به
 ميان متقابل سنگين آتش فوران اثر در. شود مي بحث كلمبيا در آن سر بر امروز به تا بيش كما كه

، بود ٩ EE كاسكاول پشتيباني آتش شامل كه شده تثبيت شورشيان و ورود حال در سربازان
 نفر ١١ جمله از( نفر ١٠٠ از بيش و گرفت قرار سوزيآتش و سنگين خسارات معرض در كاخ ساختمان

 .شدند  نابود قانوني و قضايي ارزشمند هايپرونده و شدند ؛ كشته) كشور  عالي دادگاه قاضي ٢١ از
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 آن از پس و داد دست از را خود دمرتبه بلند فرماندهان از تعدادي رويداد اين طي در ١٩ M گروه
 و برده بدر جان غيرنظامي قربانيان. كرد  معرفي ريزيخون آمدهاي پي مسئول را دولت

 بتانكور دولت برخي، دانستندمي مقصر را ١٩ M گروه برخي داشتند ؛ مختلفي مواضع هايشانخانواده
 اين مورد در نظري اتفاق هيچ هنوز ظاهراً. كردند متهم را دو هر بسياري اما دانستند،مي مقصر را

 .ندارد  وجود واقعه

 قاچاقچيان ( مخدر مواد اربابان كه كرد عااد شده پذيرفته گسترده طوربه نسخه برابر در كاريگان آنا
 پرونده چندين از تا باشند داده ترتيب را عمليات اين است ممكن، اسكوبار پابلو مانند، )مخدر  مواد

 ويژه كميسيون. شوند  خالص بوده رويداد اين در رفته بين از اسناد بين در كه كيفري تحقيق
 گرفت نتيجه و كرد منتشر ١٩٨٦ ژوئن در گزارشي ،شد تشكيل بتانكور دولت توسط كه تحقيقاتي

 امكان البته ( نيست اثبات قابل اتهامات اين، لذا، استنداشته رويداد اين با ارتباطي هيچ اسكوبار كه
 دولت توسط ايتوطئه تحقيقات اين كه كرد ادعا كاريگان). نشد منكر نيز را احتمالي چنين وجود

 نظر به بعيد مخدر مواد هايكارتل و هاچريك ادعايي رابطهي كه نندكمي تصريح ديگران. بود كلمبيا
 رباييآدم مانند داشتند يكديگر با متعددي درگيرهاي و هامخالفت سازمان نوع دو اين زيرا رسدمي

. گرفت  صورت ١٩ M گروه توسط كه مدلين، كارتل مؤسس اوچوا، ديويد خوآن خواهر اوكوا، نيوس
 آدم بر مرگ") (MAS(سكيورسترادورس اِ ميورت نظامي شبه گروه يك ايجاد به منجر رباييآدم اين

 اسكوبار شراكت بدبيني و توطئه بر مبني وي هاينظريه حال، اين با. شد مدلين كارتل توسط) "ربايان
 شواهد" شدند مدعي كه هادسون ركس مانند ديگران توسط شدت به مدلين كارتل دخالت يا

 .شد اعتباربي دهد،مي نشان طرح با را كارتل تباطار كه دارند "محكمي

 خوزه پروفسور و نويسنده كلمبيا، كل مالي بازرس معاون كلمبيا، كل دادستان سابق دستيار
 به بِكرآ، مدلين كارلوس بريتانيا، در كلمبيا سفير و دادگستري سابق وزير با همراه گائونا موريسويو

 تا كردند وارد فشار بيشتر تحقيقات براي قضايي، عالي گاهداد شده كشته قاضي دو پسران همراه
 بوگوتا، شهردار. شود مشخص مدلين مخدر مواد كارتل اربابان و ١٩ M گروه بين احتمالي ارتباطات

 اساس بر هاآن كرد اعالم و كرده رد را اتهامات اين ،١٩ M چريكي گروه سابق عضو يك پترو، گوستاو
 به ١٩ M ماندهباقي اعضاي كه گويدمي پترو. است شده تهيه مخدر مواد ناربابا متناقض هايشهادت

 با ارتباط هرگونه ولي، پذيرندمي را ناگوار حوادث وقوع مسئوليت خود سازمان كل از نمايندگي
 .كنند مي رد را مخدر مواد تجارت

 
  سياسي مشاركت و انحالل -٨-١٢

  



  ايكلمب  شورش كاخ نشينان

 

 
306 

 يشسالحها سرانجام ١٩ M گروه ،١٩٨٠  دهه اواخر در
 به تبديل و شد عفو مشمول مقابل در، داد تحويل را

 اتحاديه به را نامش كه شد سياسي حزب يك
-Alianza Democrática M") ١٩ M دموكراتيك

 مسلحانه مبارزه كه، داد تغيير)) ١٩-AD / M( يا "١٩
 را بوليوار شمشير ١٩ M گروه نهايت در .كرد  نفي را

 خود تملك در، جنگ زمان از نمادي عنوان به كه
 مشاركت طريق از جامعه تغيير به تمايل بيانگر كه داد تحويل سالح خلع از بخشي عنوان به، داشت

 .بود  قانوني هايشيوه و سياسي

 لونگومز پيزارو كارلوس، هاچريك پيشين فرمانده و گروه برجسته هايچهره از يكي ،١٩٩٠ سال در
 ظاهراً  شد، كشته قاتالن توسط، هواپيمايي شركت يك با پرواز هنگام او، شد جمهوري رياست نامزد
 نيروهاي مخفي فرمانده كاستاو، كارلوس ( نظامي شبه رهبران و مخدر مواد كارتل دستور به قتل

.  )پذيرفت  مصاحبه و ٢٠٠٢ كتاب در قتل براي را خود مسئوليت، ) AUC ( كلمبيا از دفاع متحد
رسيدند  قتل به مشابه هايشيوه به يا شدند مواجه مختلف هايتهديد با نيز آن اعضاي ساير از برخي

 كه كرد جمهوري رياست نامزد جايگزين، حزب رهبر عنوان به را پيزارو جانشين ولف ناوارو آنتونيو. 
 .گرفت  قرار سوم مقام در سال همان جمهوري رياست انتخابات در

 نتايج و برد در به جان ١٩٩٠ دهه در ١٩ AD / M آن، عليه كوچكتر مقياس در خشونت ادامه عليرغم
 سياسي نيروي يك عنوان به فعال طوربه و آورد دست به محلي هايحوزه در انتخاباتي مطلوب

 محافظه سند يك جايگزين كه ١٩٩١ سال در كلمبيا جديد اساسي قانون گيريشكل در برجسته
 مجلس رئيس سه از يكي ناوارو آنتونيو .داشت شراكت، بود مانده باقي ميالدي ١٨٨٦ سال از كه كارانه

 .بود  كلمبيا كار محافظه و ليبرال احزاب از نمايندگاني همراه به، كلمبيا مؤسسان نمايندگان

 طوربه هرگز كه حالي در و رسيده خود اوج نقطه به تاكنون ١٩ AD / M معتقدند گر تحليل چندين
 افت تدريج به خودي به خود روند در حزب يك عنوان به، شد نخواهد حذف سياسي زمينه در كامل
 مستقل نخبگان ائتالف در مقدم خط به نفوذ با آن سابق اعضاي از بسياري كه اگرچه، كندمي پيدا

  .اند گرفته جاي دموكراتيك
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  )كلمبيا( ملي آزاديبخش ارتش -٨-١٣
  

 چپ چريكي سازمان دومين) ELN  ان-ال-اي  ( ملي آزاديبخش ارتش
. است نشده مذاكره به حاضر مركزي دولت با يچوقته كه است كلمبيا

 در عمدتاً مسلح چريك نفر ٥٠٠٠ از بيش داشتن اختيار در با ارتش اين
  .است فعال خيز نفت مناطق

  

 نظامي اهداف -٨-١٤

 ٩٥٠ از بيش ٢٠٠٣ سال تا ١٩٨٠ سال از و كرده اعالم نظامي هدف را نفت صدور هايلوله سازمان اين
 خط ،)٢٠٠٥–٢٠٠٤( سالهاي خالل در. استداده قرار تخريب و حمله مورد را فتن صدور هايلوله بار

 قرار كلمبيا چپگراي هايچريك حمله هدف مورد دويست در حداقل اروكا استان در نفتي لوله
 .استگرفته

 ميليون ٩٨ و نظامي كمك دالر ميليون ٨٣٩ مبلغ كلمبيا به خود سفر در ٢٠٠٤ نوامبر در بوش جورج
 .داد  كلمبيا دولت به نفت صدور هايلوله از حفاظت هايهزينه پرداخت جهت مالي كمك دالر

 

 رباييآدم -٨-١٥

 باج گفت ملي آزاديبخش ارتش فرمانده يك ٢٠١٧ سپتامبر ٢ تاريخ به شده منتشر مصاحبه يك در
 مينتأ براي مالي كمك بدون صلح اينكه و است الزم صحنه در رزمندگانش حفظ براي رباييآدم  از

 .است  غيرممكن شورشيان پوشاك و تغذيه

 ٢٠١٧ آوريل ماه در بود، گروه اين گروگان در ماه ٦ كه ارمني-روسي شهروند يك گفت گروه اين
 رويترز خبرگزاري به يرسون به معروف گروه فرمانده. است شده كشته داشت فرار قصد كه هنگامي

  : گفت
 نوامبر در كه بود وسكانيان آرسن گروگان اين نام»  .است رهمذاك قابل او جسد انتقال و استمرده او «

 زندگي حيات خواستهمي كه ساختند متهم را وي گروه اين. شد  بازداشت گروه اين توسط ٢٠١٦
  .كند  منتقل خارج به را كلمبيا وحش
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 بس آتش شروع -٨-١٦

 با ملي آزاديبخش شارت شورشيان و كلمبيا دولت كه داد خبر رويتر خبرگزاري ٢٠١٧ اكتبر اول در
 نفر هزار صدها كه جنگ قرن نيم به دادن پايان براي پيچيده مذاكرات طي در نيت حسن ايجاد هدف
 اگر و شد خواهد اجرا ٢٠١٨ ژانويه ٩ از بسآتش اين. كردند بسآتش به اقدام گذاشت، برجاي كشته
 پيش، سانتوس مانوئل خوان ،كلمبيا جمهور رئيس. يابد گسترش است ممكن گيرد، قرار احترام مورد

 » .است مهم بسيار گام يك اين «: گفت  مذاكرات اين از

  .شود مي شناخته تروريستي گروه يك عنوان به آمريكا توسط گروه اين
  
  

  فارك -٨-١٧
  

 كلمبيا، انقالبي مسلح نيروهاي كامل نام با)  FARC(  فارك
)Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (ماركسيست  انقالبي چريكي انسازم يك- 
 تروريستي گروهي را آن كلمبيا دولت. است  لنينيستي

  .داندمي
 كمونيست حزب »مسلح  شاخه « عنوان به ميالدي   ١٩٦٠ دهه در كلمبيا انقالبي مسلح نيروهاي

 در گروه اين دست داشتن بر مبني شواهدي انتشار با، ميالدي ١٩٨٠ دهه در. شد تشكيل كلمبيا
 ادامه خود چريكي حيات به اما، شد جدا كلمبيا كمونيست حزب از رسماً فارك، مخدر مواد اققاچ

 چريك هزار ٨ بر بالغ كادري داراي فارك سازمان كه زنندمي تخمين كلمبيا دولت هايداد . مقام
 .باشد

  
 داللينِآ آلتو منطقه در رودريگز ياتي نام با گروه اين احتمالي رهبران از يكي ٢٠٠٦ زانويه ٣١ تاريخ در

 .شد  دستگير
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 ٢٠، اكوادور خاك داخل در كلمبيايي پليس و ارتش نيروهاي عملياتي، طي ٢٠٠٨ مارس ١ تاريخ در
 گفته به. رسيد  قتل به گروه اين ارشد فرماندهان از يكي اسري رائول جمله از و سازمان اين چريك

 .بود  الملليبين عرصه در فارك ارشد كنندگانهمذاكر از يكي و سخنگو اسري  رائول، كلمبيا دولت

 .اند شده كشته دولت و فارك بين هايدرگيري در نفر هزار ١٧ از بيش كنون تا

 در يكديگر با فارك گروه فرماندهي، لوندونو رودريگو و كلمبيا جمهوريرئيس، سانتوس مانوئل خوان
 نيروهاي توسط گرفته صورت جرائم و فارك اعضاي جرائم به قضايي رسيدگي سر بر و ديدار هاوانا

  .كردند  توافق دولتي

  دولت با صلح -٨-١٨
 به ٢٠١٦ اوت ٢٥ در و شد آغاز فارك و كلمبيا دولت بين هاوانا در ٢٠١٢ اوت ٢٦ از صلح مذاكرات

 حل راه، دوجانبه بسآتش، سياسي مشاركت روستايي، اصالحات حاوي هاموافقتنامه.رسيد پايان
 .باشند مي صلح ارزيابي و اجرا سازوكار و مخدر مواد مشكل

 با ،)تيموشنكو  ( »لوندونو  رودريگو « فارك گروه رهبر و كلمبيا جمهوريرئيس، ٢٠١٦ سپتامبر ٢٦
 .دادند  پايان خونين رويارويي قرن نيم از بيش به صلح توافقنامهي يك امضاي

 پايان - »تروريستي  گروه يك « نعنوا به فارك موجوديت به كلمبياّ دولت با شده انجام توافق
 شورشيان با كشور اين دولت صلح توافق كلمبيا مردم. سازد مي سياسي حزب يك آن از و دهدمي

 برگزار ٢٠١٦ اكتبر ٢ روز در پرسيهمه. كردند  رد نزديك بسيار گيريراي يك در را فارك چپگراي
٥٠ كه داد نشان پرسيهمه نهايي نتايج. گرديد   خوان نظر به توجه بدون دهندگانراي درصد ٢٢
 گيريراي در ميليون سيزده. كردند  مخالفت توافق اين با كشور، اين جمهوريرئيس سانتوس مانوئل
  .بود  راي هزار شصت تنها آرا تفاوت و كردند شركت
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  كلمبيا به فارك رهبر بازگشت -٨-١٩
 كنگره در شركت براي كه كرد اعالم پيامي انتشار با فارك رهبر، لوندونو رودريگو ٢٠١٧ اوت ٢٢ در

 بازگشته كلمبيا به كوبا از سياسي حزب يك تشكيل جهت سپتامبر اول تا اوت ٢٧ تاريخ در گروه اين
 كلمبيا در ويياويسنيو شهر در بيمارستاني در ٢٠١٧ژوئيه  ٢ تاريخ در بيماري دليل به وي. است 

  .بود  رفته كوبا به معالجه ادامه براي متعاقباً كه شد بستري
  
  

  خشونت در كلمبيا  -٨-٢٠
 رسوخ يعني ،»كردن  كلمبيزه «. است  خورده پيوند حكومتي فساد و عريان خشونت با، كشور نام

 دنياي با سياست دنياي مرزهاي فروريختن يعني، حكومتي نهادهاي در يافتهسازمان تبهكاري
 فرهنگ از خواهدمي شناسي،جامعه يا اينويسنده سياستمداري، هرگاه التين آمريكاي در.  جنايت

 »كردن  كلمبيزه « زنده نمونه چراكه، گيردمي نشانه سمت يك به را هادست، كند صحبت خشونت
 و قضات وزيران،، رهبران سياهه. است  دوانده ريشه كشتن فرهنگ اينجا. است  نمايان كلمبيا در

 كلمبيا در جمهوري رياست نامزدهاي كشتن اصال، است دراز بسيار، اندرسيده قتل به كه افسراني
 يا -كوكائين - سفيد گرد سرزمين در سياستمدارشدن براي پس. دارد  مجزا ايتاريخچه خود براي
 .ندارد وجود هنوزسومي راه بود ؛ خشونت تشنه بايد يا داشت شير دل بايد

 هايشعله كردن موشخا براي، دربرند به جان سوءقصد از اگر، جمهوريرياست نامزدان اينجا
 دموكرات كشور ترينقديمي ظاهر به چه اگر كلمبيا. دهند مي سر خشن شعارهايي، خشونت

 كه است سال دويست قريب كشور اين. است گشوده وعدالت صلح بر چشم ندرت به اما آمريكاست
 جنگ بر پاياني كه اندكرده مقدر »اينكا  « خدايان گويي اينجا، در كند ؛مي تجربه را داخلي جنگي
 شامل ( بزرگ كلمبياي جمهوريرئيس نخستين مسند بر ١٨٢٠ در، قبل هاسال بوليوار سيمون. نباشد 
 كلمبيايي دموكراسي بر همسايه كشورهاي تا زد تكيه) امروز  گراناداي و اكوادور، ونزوئال، كلمبيا

 مانوئل «، كنند برتن رتيزانيپا جامه گوارا چه و كاسترو فيدل آنكه از پيشتر خيلي و خورند حسرت
 .بخشيد  عيني صورتي را ليبرال دهقانان پارتيزاني جنبش كلمبيايي ي»ماروالندو 

 گابريل « كلمبيايي، بزرگ نويسنده اگرچه، نيامد كلمبيا مردم كار به گاههيچ اما هاتجربه اولين 
 كه هاييشخصيت. بخشيد  داستاني هاييشخصيت خلق براي بيشمار هايايده را »ماركز  گارسيا
 اكنون پس .داشتند  كلمبيا خشونت و سياست سفيد و سياه تابلو صحنه در حقيقي اينمونه هريك

 را خود زادگاه كه آنگاهي، شنيد ماركز زبان از را كلمبيا داخلي صحنه از تصوير گوياترين بايد نيز
  :گذارد مي يادگار به چنين روايتي
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 جنگ موريانه كه جوامعي خاص وضعيت، شد كشانده انحراف به ارتجا و دفسا وسيله به كشور حيات« 
 » .بردمي تحليل به رو را آنها، مداوم

 
 و كارمحافظه حزب « اند ؛كرده بازي حزب دو را اصلي هاينقش ديرباز از كلمبيا سياسي صحنه در

 هاليبرال و كارانحافظهم. داشتند  را خودشان هايدهقان هريك البته كه حزبي دو . »ليبرال حزب
 فراموشخانه به را قانون استقرار براي تالش و دادند نشان ايقبيله هايجنگ به بيشتري تمايل اما

 خشونت نيز دو هر و دادند بروز را خود گرانهسركوب تمايالت زود خيلي حزب دو هر. سپردند 
 به هواداران كلمبيا در كه اينجاست اما جالب. كردند  نهادينه شانهواداران ذهن در را يافتهسازمان
 مسلك و مرام، سرزمين اين مردم مذهب گويي شوند ؛مي متولد احزاب در بلكه پيوندندنمي احزاب
 .رسد مي ارث به پسر براي پدر از كه است حزبي

 و هاليبرال سياسي هايفعاليت همزاد خشونت و رقابت كه بود بعد به ١٨٥٠ هايسال از اما 
 جنگ. كرد  بنديفصل را كلمبيا معاصر تاريخ، داخلي هايجنگ و شد كلمبيايي كارهايظهمحاف

 نافرجام طلبيخشونت از هايينمونه ١٩٤٨ هايجنگ نيز و ١٨٩٠ دهه پاياني هايسال در هزارروزه
 ارهايكشت مبناي آنها در كه بودند تاريخي هاينمونه نادرترين واقع به، هاجنگ اين. هاست كلمبيايي

 .بس  و بود سياسي اختالفات تنها كه مذهبي و نژادي، ملي تعلقات نه انساني

 « كه گرفتند دست سالح كه نبودند كارانمحافظه و هاليبرال تنها كلمبيا داخلي هايجنگ صحنه در
 و ارضي اصالحات يعني هاپارتيزان ماركسيستي هايآرمان تا برداشت اسلحه نيز انقالبي »ماروالندو 

 در پارتيزاني انقالب پيروزي به كلمبيايي هايپارتيزان. كند  محقق كلمبيا در را سوسياليستي انقالب
 موفق هاپارتيزان كوبا در اگر و دارد ماهوي تفاوتي كوبا با كلمبيا اينكه از غافل داشتند چشم كوبا

 اگرچه كلمبيا آنكه حال. ود ب بسته را هاراه تمام باتيستا ديكتاتوري كه بود روي آن از بودند شده
. بود  جوان هايپارتيزان آشيل پاشنه مساله اين و بود نگفته وداع رقابت با اما بود خشونت كشور
، كارانمحافظه و هاليبرال كنار در و ماندند باقي هاپارتيزان اما نشد انقالب كلمبيا در ترتيب بدين
 .شود  تكميل التين آمريكاي كشور اين در نتخشو مثلث سوم ضلع تا دادند شكل را سومي گروه

  
 منازعات ميدان به كه سفيد گرد اما، نبود تودرتو و پيچيده دركلمبيا خشونت دنياي اما كار اينجاي تا

 هزاران هفتاد، دهه در كوكائين قيمت رفتن باال و جهاني تقاضاي. ريخت  برهم نيز مناسبات، شد وارد
 در را قتل و رشوه و كالهبرداري، سرقت، راهزني كه بودند آنها و كرد جنگل روانه را تاجر خرده

 را »مافيا  « نام به ايپديده كلمبيا داخلي جنگ صحنه در و گذاشتند نمايش به شهرها و روستاها
 كوكائين قاچاقچيان با برخورد در هاجنگل بالمنازع حاكمان عنوان به، هاپارتيزان ترديد. برساختند 

 نظم مامور هاپارتيزان. كرد حاكم را جديدينظمي بي ، بودند ساخته خود منزل را جنگل نيز آنها كه
 مسلح هايگروه، خود از حفاظت براي كه دادندنمي اجازه مافيايي باندهاي روساي به و بودند هاجنگل
 .باشند  داشته محلي
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 ، امنيت تامين ازاي در هاانپارتيز سران به مافيا سران و گرفت شكل ايمعامله كه بود ترتيب بدين
 قاچاقچيان و) شدند مي ناميده فارك ديگر كه( انقالبي هايپارتيزان ميان توافق. پرداختندمي ماليات

 را هاكارتل به حمله مجال ارتش و خورد هم به ٩٠ دهه در اما) مافيايي  باندهاي رهبران(  كوكائين
 داخلي مبارزات صحنه به را جديد ايپديده و شمرد تنممغ را فرصت نيز مافيا كه بود جا اين. يافت 
 .خصوصي ارتش كرد؛ وارد كلمبيا

. شد  كلمبيا در مبارزه فرهنگ، خود كه »زيرفرهنگ  « يك نه ديگر كه بود مافيا حضور با، خشونت
 چنان جنگ جبهه. ريخت  برهم را التين آمريكاي كشور اين در سياسي مبارزه شكل كوكائين
 و دولت عليه هاپارتيزان. نبود  پذير امكان آساني به ديگر دشمن و دوست تمييز كه ،شد گسترده

 روزانه زندگي پس آن از و، ديگري با و يكي عليه سياستمداران، هاپارتيزان و مافيا عليه ارتش، مافيا
 كه را جمهوري رياست نامزد گاالن، كارلوس لوييس. شد تكرار روز هر اما پيچيده اگرچه كلمبيا

 بيستم قرن گانگستر ترينپرآوازه »اسكوبار پابلو« كند، مبارزه مواد تجارت و فساد با خواستمي
 تواننمي سياسي قدرت در حضور براي كه كند آگاه حقيقت براين را سياستمداران تا داد مرگ فرمان
 قبرهاي سنگ شفرو از پيشترها كه فقيري پسربچه »اسكوبار  « ترتيب اين به. بست  مافيا بر چشم
 ».مرگ فروختن «: كرد اختيار ديگر شغلي جواني گاه به گذراند،مي روزگار دزدي

 بخشنجات خدايي همچون را او كلمبيايي فقير هايپسربچه و لرزيدندمي حضورش در جمهورروساي 
 گذاشته گارياد به اسكوبار از »ربايي  آدم يك گزارش « در شيوايي به ماركز كه تصويري. پرستيدندمي

  :است
 باور اينكه و. افروختندمي شمع آن دربرابر و داشتندمي برپا محراب او تصوير با فقير هايمحله در« 

 عمومي افكار استعدادي چنين با بود نتوانسته تاريخ طول در كلمبيايي هيچ. كندمي معجزه داشتند
 ميان گذاريتفاوت كامل فقدان او فردي خصلت ترينمخرب. ببرد بهره آن از و دهد قرار دست آلت را

 و طبقه هر كلمبيا در كه نبود اسكوبار انحصار در تنها اما خشونت، اينها همه با» .بود شر و خير
 هدف گاههيچ شايد اسكوبار پابلو نبود چنين اگر كه دارد و داشت مسلح گروه خود براي ايدسته

 .كردنمي تجربه خود را مرگ و گرفتنمي قرار مسلسل

  
 بيشتر خشونت با را خشونت كلمبيا جمهوري جمهور روساي -اي پيشينه و بنابر چنين – نيز اكنون
 را راهزني و رباييآدم نيز) ماركسيست  هايپارتيزان( فارك هايچريك كههمچنان كنند،مي چاره
 زندگي يعني عصيان فارك هايپارتيزان براي. دانند مي خود درمقابل ارتش سالح خلع راهكار تنها

 زاي وحشت هايديكتاتوري همسايه كشورهاي ديگر همچون گاههيچ كلمبيا. مرگ  يعني تسليم و
 از كدام هيچ شبيه كلمبيا تا نرسيدند حكومت به انقالبي هايپارتيزان و نكرد تجربه را نظامي

خيانت  و خشونت از هآميخت ايتجربه است ؛ كشور اين خاص كلمبيا تجربه. نباشد  منطقه كشورهاي
  است .
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  هاملت سركوب براي آمريكا حربه، نظاميشبه اوباش هايگروه -٨-٢١

  
 كشور آن داخلي هايدرگيري بيشترين در كه اند نيروهايي،  كلمبيا در گراراست نظاميشبه هايهگرو

 بازي قشن پيشرو عناصر سركوب و خرابكاري براي امريكا اجتماعي پايگاه مثابه به و دارند دست
 هايدولت كنار در كه بوده اين گوناگون كشورهاي در امريكا مداخالت مشخصات از يكي. كنند مي

 اهدافش جهت آنان از تا نموده تسليح و حمايت نيز را كارجنايت و اوباش هايگروه، اشنشانده دست
 رسميت و افغان محلي نجنگساالرا و طالبان از امريكا غيرمستقيم و مستقيم حمايت بناً. ببرد  سود

 طوالني تاريخچه كه است استوار سياست همين اساس بر »اربكي  « عنوان تحت آنان به بخشيدن
 .گيرممي بررسي به را كلمبيا نمونه مقاله اين در. دارد

 فبروري در امريكا مشوره به كلمبيا در نظاميشبه هايگروه سرد جنگ جريان در بار نخستين براي
 هفتاد عامل رسمي، آمار بنابر و ندارد رهايي آنان شر از كشور اين امروز تا كه آمدند ررويكا ١٩٦٢

 اروپا و امريكا قاره به سوسياليزم نفوذ از امريكا. اند كشور آن در جنايت و جرم فيصد هشتاد الي
 و هاسازمان احزاب، تا زد نظاميشبه هايگروه ساختن به دست منظور همين به داشت، هراس

 كه كوكايين قاچاق بر تا داشت تالش ديگر طرف از و كند نابود و نيست را دموكرات-ملي هايولتد
 امريكا دولت سياست همين نمودنپياده جهت. باشد داشته كنترول شودمي محسوب سودآور تجارت

 را) General William P.Yarborough( ياربروغ پ.ويليام جنرال رهبري به نظارت گروپ يك
 خاطربه همچنان و بياورد دست به دقيق معلومات) ١(»فارك« نفوذ و قدرت از تا فرستاد مبياكل به

  .بدهد »مفيد« هايمشوره كلمبيا دولت به آن سركوب
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  كلمبيا در مافيايي باندهاي ساز نظاميشبه اصلي طراحان از يكي ويليام، جنرال -٨-٢٢
  

 دولت بهبلندرت مقامات با مخفي ديدار يك در ويليام جنرال
 نياز كلمبيا، در هاچپ بردنبين از و سبوتاژ جهت كه گفت

 اين افراد كه افزود او. دارند نظاميشبه هايباند ساختن به
 پيشرفته هايشيوه تا ببيند را الزم تمرينات بايد هايگروه

 بگيرند ياد را... و انفجاردادن اقرارگرفتن، كشتار، شكنجه،
 رهبري. كرد خواهد پشتيباني مالكا برنامه اين از امريكا و

 موادمخدر، قاچاقچيان زمينداران، عمدتاً را هاگروه اين
 هايشركت و فاسد سياستمداران امنيتي، نيروهاي اعضاي

 هاياتحاديه رهبران نظاميشبه. داشتند مليتي چند
 حزب فعاالن روشنفكران، كارگران، معلمان، كارگري،

 اين و دادندمي قرار هدف دمور را آنان طرفداران و »فارك«
 .دارند ادامه امروز تا جنايات

 
 يا زمينداران تمامي. گشت مبدل مهم بسيار درآمد منبع حيث به كوكايين تجارت ١٩٧٠ سال در

 احزاب. گذاشتندمي كشت بدون يعني »بوره« را آن يا و كردندمي كشت موادمخدر را خود هايزمين
 را بزرگ زمينداران توسط شدهغصب هايزمين آنان. بودند روش ناي مخالف شديداً مردمي و مترقي

 و زمينداران تا شد باعث كار اين. نمودندمي تقسيم دهقانان بين در و گرفتندمي آنان چنگ از
 دولت كمك به آنان زمان اين در. نمايند تسليح و تمويل را نظاميشبه هايگروه هاكارتل صاحبان

 ،MAS، ACDEGAM هاينام به باند هاده توانستند كشور آن در كاامري نمايندگي و كلمبيا
MORENA، HKG3، FEFAL و AKM  ...هاده كم مدت در هاگروه اين. كنند ايجاد را 
 .كشتند را اتحاديه رهبر و معلم سوسياليست،

 
 ديگر پي يكي دموكرات و سوسياليستي احزاب خونين سركوب و شوروي با ضديت خاطربه امريكا
 و كارترينجنايت امريكا ١٩٧٩ و ١٩٧٨ هايسال بين در. زد اوباش باندهاي تجهيز و ساختن به دست
 گروپ اين. ساخت را) AAA or Triple A( يا »امريكا ضدكمونيستي ايتالف« گروه افرد تريندرنده

 نيستيضدكمو ايتالف«. نمود »فارك« مواضع بمباردمان و اختطاف ترور، به شروع ابتدا همان از
 .كردمي فعاليت بوگوتا در امريكا سفارت و كلمبيا ملي اردوي رهبري تحت مستقيما »امريكا
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 بگيرد را آن جلو شكلي به تا گرديد مجبور دولت كه شد زياد حدي به اوباشان هايخودسري و هاقتل
 فعاليت تا نمود صادر را احكامي ١٩٨٩ سال در كلمبيا دولت ظاهرا. نشد كار اين به موفق آخر تا ولي

 ويژه پوليس و هاكميسيون آنان هايفعاليت بر نظارت خاطربه و كند محدود را نظاميشبه هايگروه
 دولت خود و امريكا طرف از پرده پشت در زيرا نداشت پي در اينتيجه هاتالش اين يهمه ولي ساخت
  .شدندمي تجهيز و تمويل كلمبيا

  
  .زندمي حرف »امريكا ضدكمونيستي ايتالف« گروه ايجاد درمورد هك امريكا شدهبنديغيررده سند

  
 اين تا كرد پيشنهاد كلمبيا دولت به و نمود دخالت امريكا كاران،جنايت كنترول در دولت ناتواني با

 و پذيرفت را پيشنهاد اين كلمبيا دولت. كند تنظيم »موادمخدر با مبارزه« پوليس قالب در را هاگروه
 به قانوني شكل به كارجنايت هايگروه تا شد باعث عمل اين. ساخت را موادمخدر با زهمبار پوليس

 بانديده« از نقل به مطلبي در ٢٠٠٢ دسامبر ٢ تاريخ به »ژورنال كلمبين«. دهند ادامه خود جنايات
 :»نويسدمي بشر حقوق
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 چشمگير شكل به را يانغيرنظام كشتار و جنايات شدند ايجاد امريكا توسط كه نظامي هايشبكه«
 ».دادند افزايش

 
 امپرياليزم( تروريزم عليه جنگ و مرگ هايجوخه كوكايين،« كتاب در كوتلي دريو و ويلر اوليور اثر

 بعضي يكجا نظاميشبه هايگروه با »اي.آي.سي« كه نويسندمي» )كلمبيا در طبقاتي مبارزه و امريكا
 هيچ امريكا به كوكايين صادرات بر آنان عمل اين ولي دكنمي دستگير را موادمخدر قاچاقچيان از

 هايكارتل با عمال آنان. كنندمي را كار اين جهانيان چشم بر خاك پاشيدن خاطربه اينان. ندارد تاثير
 قرار هدف را هاييگروه تنها اي.آي.سي و هاگروه اين. دارند پنهان و پيدا يرابطه قاچاق بزرگ

 .باشند نداشته ابطهر آنان با كه دهندمي

 
. يافت ادامه ٢٠٠٦ سال تا كه كردند آغاز را »سازيملكي« برنامه ٢٠٠٣ سال در كلمبيا دولت و امريكا

. شدند گردانيده حاكم مردم سرنوشت بر ديگر يكبار شده بخشيده جنگي كارانجنايت كار، اين با
 برنامه تجربه. شد انتقاد سخت شرب حقوق مدافع هايسازمان و افراد طرف از »سازيملكي« برنامه

 نتيجه در كه گرديد عملي »سازياربكي« و »آر.دي.دي« نام زير نيز افغانستان در »سازيملكي«
 هرگونه در شان دست و گرديد بيشتر روزافزون صورتبه واليات در وحشي جنگساالران قدرت

 .شد گذاشته آزاد چپاول و جنايت

 
 :نويسدمي خود ٢٠٠٧ ساالنه ارشگز در »المللبين عفو« سازمان

 
 ولي.... اندگذاشته زمين بر را خود هايسالح نظاميشبه ٣٠،٠٠٠ حدود كه دهندمي گزارش هارسانه«

 متفاوت هاينام به نظاميشبه هايگروه مناطق اكثريت در دهندمي نشان كه دارد وجود موثق شواهد
 اين كه اين بر مبني داردند وجود نيز شواهدي. دهندمي ادامه بشر عليه خشونت به و دارند فعاليت

  ».دارند نزديك روابط امنيتي نيروهاي با هاگروه

  
  .دهندمي ادامه خود جنايات به ديگر هايگروه در سازيملكي برنامه از پس كه »سياه هايعقاب« گروه نظاميانشبه

  
 :نويسدمي مورد اين در ٢٠١٠ سال در »بشر حقوق بانديده« سازمان
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 خود هايدسته و اندگذاشته زمين بر را خود سالح نظاميشبه هايگروه از بعضي كه است واضح...«
 اندشده گذاشته سالح خلع بدون آنان از بعضي كه دارند وجود توجه قابل شواهد ولي... اندكرده رها را

 ».دهندمي ادامه غيرقانوني اعمال و خشونت و جنايات به كه

 
 :نويسدمي كارانجنايت اين عفو و سالح خلع پروسه درمورد خود ٢٠١٠ گزارش در »حدمت ملل«

 
 قرار عفو مورد و شدند سالح خلع گيرند قرار بازپرس مورد كه اين بدون نظاميشبه هايگروه اكثر«

 گذشته نظاميانشبه معافيت در آن علت شك بدون گيرندمي صورت امروز كه جناياتي. گرفتند
 ».است

 
 :گويدمي كلمبيا، در محكمه قاضي كورتيس، ايوان ليونارد

 
 عامقتل وحشيانه و ظالمانه هايشكنجه از پس را دفاعبي مردم نفره ٦ يا ٥ گروه آنان شب هر«

 ».بودند كمك و ترحم خواهان كه رسيدمي گوش به مظلوم مردم اين فرياد. كردندمي

 
 شهرت نام همين به كه بود پانماپيري منطقه در ظامياننشبه توسط هاعامقتل مشهورترين از يكي
 ١٤ تاريخ بين در كه عامقتل اين در نويسدمي ١٩٩٨ اكتوبر ٢٧ تاريخ به »بشر حقوق بانديده«. يافت

 كه افزايدمي گزارش. شدند كشته كمونيست نام به نفر ٣٠ حدود شد، انجام ١٩٩٧ جوالي ٢٠ الي
 .گشتندمي »فارك« حزب اعضاي دنبال به خانه به خانه و تندداش ليست خود با نظاميانشبه

 :دهدمي ادامه گزارش

 شكنجه، از پس. كردندمي شكنجه كشتن از قبل آنجا در و بردندمي شهر مركز به را غيرنظاميان آنان«
 قطع را آنان گلوي كردند،مي آويزان گوشت هايچنگك در كردند،مي قطع اره با را آنان بدن اعضاي

  ».انداختندمي گواوير دريايي در را آنان اجساد بعداً و كردندمي
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  كلمبيا برنكابرميخا شهر در نظاميانشبه توسط كلمبيا هايچريك كشتار

  
 داد احوال عامقتل اين از پوليس به بار هشت روز ٥ در او كه گويدمي كورتيس ايوان ليونارد قاضي

 كرنل كلمبيا، قاضي ١٩٩٩ سال در. نرسيدند نكردند، ترك را قهمنط نظاميانشبه كه اين تا آنان ولي
 عملياتي رييس لينو كرنل. نمود عامقتل اين به متهم را) Colonel Lino Sánchez( سانچز لينو
 .بود ديده خاص تمرينات امريكا اردوي طرف از و بود كلمبيا اردو

 
 منجر كشته هزاران پهلوي در كه شد انجام الشخواران اين توسط نيز ديگر قتل هاده ترتيب همين به
 محسوب داخلي مهاجرت بزرگترين سودان، از پس خود وقت در كه گرديد نفر ميليون ٣ مهاجرت به

 .شدمي

 
 به جنايات اين. بود كلمبيا داخل در امريكا هايپروردهدست اين جنايت از خروار نمونه مشت اين

 سرنگوني خاطربه پرورانجنايت اين از ابزار حيثبه امريكا هبلك ماندنمي محدود كلمبيا مرزهاي داخل
 .نمودمي استفاده ديگر دموكرات هايدولت ثباتيبي و

 
. بود روسالس زاليا مانوئل خوزه دموكرات دولت عليه هندوراس در گروه اين مرزيبرون عمليات يك

 سرسخت طرفدار وي چون كه دگويمي ٢٠١١مي٣١ تاريخ به گودمن امي با ايمصاحبه در روسالس
 را كشور خواستمي و بود كرده امضا را »بوليواري الترناتيف« پيمان و بود چاوز هوگو و كاسترو فيدل

 امريكا كه افزايدمي او. شد واقع امريكا چشم خار خاطر همين به دهد، سوق پيشرفت و ترقي سوي به
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 بركنار قدرت از را او و كنند توطئه اشعليه تا نمود مهيا امكانات و اسلحه راستگرا نظاميانشبه به
 را او و شده روسالس خانه وارد اسلحه با آنان ،٢٠٠٩ جون ٢٨ در كه بود برنامه همين براساس. كنند

 .كردند منتقل كاستوريكا به آنجا از و بردند »پالميروال« در امريكا نظامي پايگاه به ابتدا زور به

 
 تا نمود تالش مرتجع گروه اين. بود چاوز هوگو دولت عليه گراراست مينظاشبه گروه ديگر عمليات

 نام به ونزويال دولت قاضي اما نشد، كار اين به موفق ولي كند، سرنگون را چاوز دولت كودتا يك طي
 گراراست نظاميشبه گروه اعضاي از يكتن دنيالو، قتل اتهام به ونزويال دولت. كشت را اندرسن دانيالو

 ماموران كه نمود اعتراف خود تحقيقات در او. نمود دستگير را) Vasquez De Armas( منا به
 سقوطش زمينه و كنند توطئه چاوز دولت عليه تا بودند داده دستور آنان به اي.آي.سي و آي.بي.اف
 هاگروه همين نيز ونزويال در اخير اعتراضات در كه دارند وجود نيز هاييگزارش. سازند مساعد را

  .داشتند دست
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  كنگو دموكراتيك جمهوري -٩
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 به دستيابي براي را كشور اين مردم نبرد كه كشور اين ملي جنبش رهبر لومومبا پاتريس  
 طي او اما. شد كشور اين مردم منتخب وزير نخست اولين ١٩٦٠ سال در كرد، رهبري را استقالل
 خود ١٩٦٥ سال در انتخابات انحالل با موبوتو. شد خلع قدرت از »وموبوت جوزف« آمريكايي كودتاي

 حمكراني كشور اين در مآبانه ديكتاتور سال ٣٠ مدت براي و كرد اعالم زئير جمهور رئيس عنوان به را
 .كرد
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  مقدمه  -٩-١
  

 آن پايتخت.  آفريقا مركز در است كشوري  دموكراتيك كنگو كشور يا كنگو دموكراتيك جمهوري
 بزرگ كشور يازدهمين و آفريقا در بزرگ كشور دّومين كنگو دموكراتيك جمهوري. است كينشاسا

 و جهان  پرجمعيت كشور شانزدهمين، نفر ميليون ٩١از بيش جمعيت با و ؛ آيدمي شماربه جهان
 آن رسمي زبان كه كشوري ترينپرجمعيت عنوان به همچنين و آفريقا در پرجمعيت كشور چهارمين

 .داشت نام زئير ميالدي ١٩٩٧ سال تا كشور اين.  شودمي شناخته است رانسويف

 رواندا،، اوگاندا با شرق از، مركزي آفريقاي و جنوبي سودان با شمال از كنگو دمكراتيك جمهوري
 اين غرب در.  است همسايه كنگو جمهوري با غرب از و زامبيا و آنگوال با جنوب از تانزانيا و بروندي

 كنگو رود كيلومتري ٩٠٠ دهانه كنار و در كيلومتر ٤٠ تنها طول به اطلس اقيانوس ساحل هم كشور
 .است واقع

 
 از پيش. داشت  نام زئير ١٩٩٧ تا ١٩٧١ سال از. يافت  استقالل بلژيك از ١٩٦٠ ژوئن ٣٠ در كشور اين
. شد مي ناميده ولدويللئوپ كنگو، برازاويل كنگو از تمايز براي نيز آن از پيش و كينشاسا كنگوي آن

 كار به كشور اين براي گذشته در كه هستند ديگري نام دو كنگو آزاد كشور و بلژيك كنگوي
 .رفتندمي

 نظر از جهان كشورهاي ترينغني از كشور اين كه حالي در و است كنگو فرانك كشور اين پول واحد
 كشور اين مردم از درصد ٩٦. هستند  نجها مردم فقيرترين از آن مردم آيدمي شماربه طبيعي منابع

 كنگو، اقوام از كشور اين مردم بيشتر. دارند  تعلق پوستسياه گوناگون قوم ٢٥٠ به و هستند مسيحي
 .هستند مونگو و لوبا

 گاه. كرد  ويران را كشور اين، است جريان در همچنان و شده آغاز ١٩٩٨ سال از كه كنگو دوم جنگ
 مسلح گروه بيست حدود و آفريقايي كشور ٩ زيرا گويندمي نيز »آفريقا جهاني جنگ« جنگ اين به
 ادامه كشور شرق در همچنان جنگ ،٢٠٠٣ سال در صلح توافق امضاي رغم به. اند كرده شركت آن در

. است  تروخيم جهان همه از جنسي هايخشونت ديگر و عنف به تجاوز شيوع كنگو شرق در. دارد 
 سال ٤٩ تا ١٥ بين كه زن هزار ٤٠٠ به كشور اين در ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ هايسال در ماهه ١٢ دوره ي يك در

 پس جهان درگيري مرگبارترين دارد جريان كشور اين در كه جنگي .است شده تجاوز، داشتند سن
٥ شدن كشته و است چين داخلي جنگ پايان از . استداشته پي در ١٩٩٨ سال از را نفر ميليون ٤

  .اندداده دست از را خود جان تغذيه سوء و الريهذات اسهال، ماالريا، زا قربانيان بيشتر
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 رهبر كابيال لورن. بود) ١٩٩٦–٩٧( كنگو اول جنگ با مرتبط و مشابه حدي تا جنگ اين آغاز داليل

 حكومت سرنگوني به موفق اوگاندا و رواندا حمايت با ١٩٩٧ سال در كه كنگويي گرايچپ شورشيان
 عليه كودتا وقوع از جلوگيري براي و گرفته فاصله خود سابق متحدان از، بود شده سِكو سِسه موبوتو

 آن پي در. كرد  صادر كشور از را اوگاندايي و رواندايي نظامي نيروهاي اخراج دستور خود حكومت
 عليه جنگ وارد بوروندي و كشور دو اين هايدولت همراه به اوگاندا و رواندا متحد مسلح هايگروه

 گروه چندين و چاد و آنگوال ناميبيا،، زيمبابوه جنگ اين در نيز كنگو دولت. شدند  كابيال حكومت
 كابيال ژوزف پسرش و شد كشته قصد سوء يك در كابيال ٢٠٠١ سال در. داشت  خود كنار در را مسلح

 به قاليانت دولت يك تشكيل و صلح براي طرفين توافق با ٢٠٠٣ سال در جنگ اين. رسيد  قدرت به
 آن از پس هادرگيري اما يافت پايان رسمي طوربه مخالف هايگروه از معاوناني و كابيال ژوزف رياست

 از پس مناقشات و جنگ اين ديگر هايانگيزه از كنگو با ارزش معادن بر تسلط. است يافته ادامه نيز
 .استبوده آن

 
 هايسال طي. دانست  آفريقايي كشورهاي نميا سياسي اوضاع ترينپرتحول زمره در بايد را كنگو
 خانمان جنگ اندازيراه به منجر كشور اين امور در كنگو همسايگان حصر و حدبي هايدخالت، اخير

 مرزهاي در متحد ملل سازمان صلح حافظ نيروهاي استقرار با كه استشده روآندا جمهوري با برانداز
 به ٢٠٠٣ سال در كشور اين داخلي جنگ با اينكه .ت اسشده برقرار نسبي آرامش كشور دو مشترك
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 در. است  ثباتبي همچنان شورشي گروه هاده فعاليت علت به آن شرقي نواحي اما، رسيده پايان
. شود مي استفاده جنگي سالح يك عنوان به غيرعادي ددمنشي با همراه جنسي خشونت از كنگو
 .شودمي استفاده كار اين در گتفن قنداق از گاهي و دارد رواج گروهي تجاوز

 
 جغرافيا

 رود كه استوايي باراني جنگلهاي با گيريآب حوضه از است متشكل كشور اين مساحت ٪٦٠ از بيش
 احاطه را آبگير اين كه هاييكوهرشته و هافالت. دارد  جريان آن در هايششاخه و) كنگو( زئير

 كمابيش ارتفاعات و است ناهمواري سرزمين كنگو. است شرق در رِونزوري گرانكوه شامل استكرده
 و كاساي اوبانگي، لومامي، لوالبا، كنگو، مهم رودهاي خوردمي چشم به آن مختلف نقاط در بلند

 و مرطوب هوايي و آب كنگو. است ارتفاع متر ٥١٠٩ با نگاليئما، قله ي كشور اين نقطه بلندترين
 .است ترخنك كشور شمال فوريه تا دسامبر از چند هر، دارد فصلي اندك تغيير با استوايي

 درصد ٣٥ از بيش نيز جنگل و طبيعي مراتع و كنگو خاك از درصد پنج بر بالغ كشت زير هايزمين
 .شودمي شامل را كشور اين از

  
 و بوميان توسط آن از بهداشتي غير استفاده و صنعتي هايآالينده به سطحي هايآب آلودگي

 جنگلي منابع غيراصولي هايبرداشت و اسيدي هايباران بارش و خاك ايشفرس، روستانشينان
 .استبوده اخير هايسال طي كنگو محيطيزيست مشكالت بزرگترين
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 اقتصاد

 آمريكا داخلي ناخالص توليد با برابر كه استشده برآورد دالر تريليون ٢٤ كنگو معدني منابع ارزش
. است بوده كشور اين داخلي جنگ اصلي انگيزه زيرزميني غيرعادي ثروت اين تصاحب. اروپاست  و

 را) نيوبيوم و تانتالوم هم به شبيه و باارزش فلز دو( كولتان هايسنگ ذخاير درصد هشتاد كشور اين
 در الماس بزرگ توليدكننده دومين دنيا، در كبالت توليدكننده بزرگترين و استداده جاي خود در

 و طال روي، قلع، از توجهي قابل ذخاير اينكه ضمن. آفريقاست  در مس دهتوليدكنن بزرگترين و دنيا
 منهتن پروژه در كه اورانيومي و دارد قرار كشور اين در نيز اورانيوم از بزرگي ذخاير. دارد  نيز نفت
 هايجنگل. بودند  كنگويي هاياورانيوم از شد استفاده دنيا اتمي هايبمب نخستين ساخت براي

  .اند داده جاي خود در را صحرا جنوب آفريقاي الوار ذخاير از نيمي از بيش نيز كشور اين وسيع

 
 نخلي محصوالت و كائوچو كاكائو،، چاي، قهوه و دارد اشتغال كشاورزي به كار نيروي سوم دو از بيش

 و روي كبالت، مس،، است كشور اين اقتصاد اتكاي نقطه معدني مواد. شود مي صادر كشور اين از
 داراي و افسارگسيخته تورمي داراي كنگو. دهد مي تشكيل را صادرات از ٪٦٠ حدود معموالً الماس

 .است آفريقا در زندگي سطوح ترينپايين از يكي
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 تاريخچه -٩-٢

 از سرزمين اين. شود مي شناخته كنگو دموكراتيك جمهوري نام به حاضر حال در كه سرزميني
، سونژ، كنگو مانند متعددي هايحكومت. است  آمده وجودهب ميالد از پيش سال ٢٠٠٠٠٠ حداقل

  . اندداشته وجود سرزمين اين در لوبا امپراتوري و لوندا گارنگاز،
 دهانه كشف با كائو ديوگو پرتغالي ملوان توسط كه بود ١٤٨٣ – ١٤٨٢ سالهاي در تنها هااروپايي

 ،١٨٧٩ سال در. بود  خود اوج در كنگو يپادشاه زمان آن در. شناختند  را كشور اين كنگو رودخانه
 كشف را كشور اين آينده ورودي دوم لئوپولد بلژيك پادشاه از نمايندگي به استنلي مورتون هنري
 كه كرد اعالم اروپايي كشورهاي ديگر به ،) ١٨٨٥ – ١٨٨٤ ( برلين كنفرانس در دوم لئوپولد. كرد 
 تحت منطقه. شد آغاز كنگو استعمار كه بود تاريخ ينا از. است  درآورده خود كنترل به را كشور اين

شد  گذاشته كنگو مستقل دولت نامش بود بلژيك پادشاه شخصي مايملك جزو اينكه خالف بر كنترل
 كشور اين براي را بلژيك كنگوي نام، دوم لئوپولد پادشاه توصيه به بلژيك پارلمان، ١٩٠٨  سال در. 

 .بود بلژيك عماراست تحت ١٩٦٠ سال تا كرد و انتخاب

 پادشاه بلژيك دوم لئوپولد شخصي ملك به تبديل ١٨٨٥ در و كرد چپاول برده تجارت را كنگو ناحيه
 پادشاه » كنگو آزاد كشور « در حاكم رژيم قساوت از الملليبين انزجار ١٩٠٨ در ولي ؛ گرديد بلژيك

 معدني مواد از ايعمده ننده يصادرك به بلژيك مستعمره صورت به را ناحيه اين تا ساخت مجبور را
  . كند تبديل

 اين در را اصلي نقش لومومبا پاتريس. آورد  بدست بلژيك از را خود استقالل كنگو ١٩٦٠ ژوئن ٣٠ در
 زيادي بسيار مشكالت با ولي بودند اميد سراپا استقالل از بعد كشور اين مردم چه اگر.  داشت رويداد

 كه چرا شدند خارج بودند شده مستقل كه استانهايي از كاسايي و كاتانگا مناطق.  شدند روبرو نيز
.  كردند فرار كشور اين از نيز هابلژيكي. داشتند هراس خود زندگي افتادن خطر به از ساكنانشان

 . كرد اعزام نظامي نيروي كنگو به متحد ملل سازمان آن بدنبال و بلژيك كشور

 گونه هر تقريباً ولي، بود پيشرفته نسبتاً ابتدايي موزشآ ويژه به اجتماعي خدمات تأمين در حكومت
 كنگو استعمار به ١٩٦٠ در بلژيك كه زماني نتيجه در.  كرد محدود را هاآفريقايي سياسي فعاليت
 كرد شورش ارتش استقالل از بعد روز چند ظرف. نبود  آماده كافي اندازه ي به كشور اين، داد خاتمه

 سازمان كنگو.  كرد جدايي به مبادرت  – چومبه موسي حكومت تحت، تانگاكا – ناحيه ثروتمندترين و
 داخلي جنگ تداوم بر آمدن غالب در سازمان اين نيروهاي ولي، كرد مداخله به دعوت را متحد ملل
 رهبر را خود ١٩٦٥ در و كرد مداخله حكومت در دوبار موبوتو سرهنگ.  شدند موفق حدودي تا فقط

 سكو سسه موبوتو به را خود نام و زئير به را كشور نام بود » اصالت « خواهان كه وي.  ساخت كشور
  . ساخت برقرار را حزبيتك نظام و كرد اعاده تدريج به را مركزي دولت اقتدار او.  داد تغيير

 براي كه را غربي كشورهاي پشتيباني او ولي، گرفت قرار الملليبين انتقاد مورد شديداً  سكو حكومت
 نارضايتي، ١٩٩٠ در. كرد  حفظ بودند قائل ارزش راهبردي معدني مواد از منبعي صورت هب كنگو
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 ملي كنفرانس  –  حزبي تك نظام قانوني لغو دنبال به  – و شد اصالحات برخي كسب موجب عمومي
 ملي كنفرانس بين درگيري ١٩٩٣ و ١٩٩٢ طي). ١٩٩١( شد برگزار زئير در دموكراسي ايجاد منظور به
 مسلح نيروي از هاييبخش. داد  روي ديگر طرف در موبوتو جمهوررئيس و طرف يك در وزيرستنخ و

  .ريخت  هم به كشور از هاييقسمت در قانون و نظم و شدند ناراضي
 
 سياست -٩-٣

 هايسال اما. است  عجين كشور اين طلبانهاستقالل مبارزات با كنگو ملي قهرمان، لومومبا پاتريس نام
 و افتاد سوكو سسه موبوتو يعني افراد ديكتاتورترين از يكي دست به كنگو كراتيكدم حكومت بعد
 .شد  آغاز كشور اين معدني ذخاير تاراج وي حكومت زمان در

 لوران نام به نظامي افسر با سفر موبوتو به فرانسه و سوئيس جهت در مان سرطان يك ١٩٩٦ سال در
 از پس. يافت  تغيير كنگو دموكراتيك جمهوري به زئير نام زمان آن از كابيال  دست به كودتا زد و

 شد . گرفته كار به كنگو در بيشتري كمونيستي و سوسياليستي مشي خط موبوتو سرنگوني

 شدن كشته به منجر و يافته ادامه ٢٠٠٢ سال تا كه شد داخلي جنگ درگير كشور اين ١٩٩٦ سال از
 .شد  آن شرقي مناطق در ويژه به كنگو ردمم از نفر ميليون هاده آوارگي و نفر ميليون ٤

 نظامي ستوان يك توسط، بود خود كار دفتر در مذاكره مشغول كه حالي در كابيال لوران ٢٠٠٢ سال در
 شورشي سران تمام از كابيال ژوزف نام به وي پسر و شد ترور كاسريكا رشيدي نام به خود محافظين از

 و عمده كشور چند هايتالش پي در و تحول اين با نزماهم. بردارند  دست جنگ از تا خواست
 رسيد امضا به ٢٠٠٣ سال در بزرگ هايدرياچه موافقتنامه سرانجام ايمنطقه و الملليبين هايسازمان

 .يافت  پايان داخلي جنگ و

 اين شورشي عمده رهبر ٤ و كابيال ژوزف جمهوري رياست به ائتالفي دولت موافقتنامه اين موجب به
 ديگر و ملل سازمان كمك با دولت موافقتنامه اين پايه بر. شد  تشكيل وي معاون عنوان به ركشو

 اين جمهوررئيس تعيين براي انتخابات برگزاري زمينه ٢٠٠٦ سال تا بايستي كنندهكمك كشورهاي
 .ساخت مي فراهم را كشور

 اتحاد، ملي يشتازپ حركت، همبستگي و اتحاد جنبش، مسيحي دمكراتيك، خلق جمهوري احزاب
 .دارند  سياسي فعاليت كنگو دمكراتيك جمهوري در  …و اجتماعي پيشرفت و دمكراسي براي

 
 ٢٠٠٦ سال انتخابات -٩-٤

 كابيال ژوزف. شد  برگزار كشور اين پارلماني و جمهوري رياست انتخابات ٢٠٠٦ ژوئن در سرانجام
يافتند  راه دوم دور به و آورددستبه را اءآر بيشترين وي معاونان از يكي بمبا پير ژان و جمهوررئيس

 خونين جنگ صحنه كشور اين پايتخت كينشاسا، اوت ٢١ در اول دور نتايج اعالم زمان همان در اما. 
 اروپا اتحاديه ي، ملل سازمان پادرمياني با كه شد دوم دور رقيب دو نظاميان هوادار ميان ايروزه ٣
 .يافت  يانپا ايمنطقه عمده بازيگران ديگر و
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 با پارلمان در احزاب از برخي ائتالف به توجه با و گرديد برگزار ٢٠٠٦ اكتبر ٢٩ در انتخابات دوم دور
 خود نيرومند رقيب بر توانست وي، انتخابات اول دور در او درصدي ٤٤ رأي و كابيال نفع به يكديگر

  .شود  برگزيده كشور اين جمهوررئيس عنوان به رسماً ٢٠٠٦ دسامبر ماه از و گردد چيره
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   سِكو سِسه موبوتو -٩-٥
 

 Mobutuسكو  سسه موبوتو ژنرال

Sese Seko ،پيشين جمهور رئيس 
 سال در كنگو آفريقايى كشور
. آمد  دنيا به كشور اين در ميالدي١٩٣٠

 به خود تحصيالت طي از پس وي
 ١٩٥٠ دهه در و پرداخت نگاري روزنامه
 آزادي نهضت به پيوستن با ميالدي

، لومومبا پاتريس رياست به كنگو شبخ
كرد  شركت كنگو استقالل مذاكرات در
 به سالگي سي در ميالدي١٩٦٠ سال در و رسيد كنگو ارتش رياست به كنگو استقالل از پس موبوتو. 

لومومبا توسط استعمار گران بلژيكي موبوتو  بعد از به قتل رسيدن پاتريس .يافت  دست وزيري نخست
  به قدرت رسيد .

 اختيارات كردن محدود با و گرفت پيش در اي خودكامه روش، خود جمهوري رياست دوران در موبوتو
 ميالدي١٩٧١ اكتبر ٢٧ در وي. كرد  قبضه را كشور اختيارات كل، وزيري نخست پست حذف و مجلس

 الماع قبالً كه حالي در داد تغيير زئير جمهوري به كنگو دموكراتيك جمهوري از را كشور رسمي نام
 ادعاي كه موبوتو. داشت  راخواهند مجلس براي شدن انتخاب حق او حزب اعضاي فقط بود كرده

 مشابه كاري كه آن براي و برگزيد را سكو سه سه موبوتو لقب خود براي داشت را كنگو مردم رهبري
 اصطالح هب انقالب يك به دست، چين رهبر، تونگ مائوتسه از تقليد به، دهد انجام بزرگ رهبران ساير

 خويشتنِ  به بازگشت عنوان تحت عجيبي مرج و هرج، سطحي اقدامات رشته يك طي و زد فرهنگي
 به شيرخشك دادن نمونه، عنوان به، خود مضحك اقدامات ضمن در او. آورد  وجود به را خويش

 كرم خود، هاي بچه به، كنگو جنگلي قبايل از پيروي به مردم كه داد دستور و نمود منع را كودكان
 غرب جريان، نمود مطرح فرهنگي انقالب عنوان به موبوتو چه آن ابتذال با. بخورانند  را درختان ساقه

 با روابط برقراري چنين هم. بازگشت  كشور به او توسط مترقي انديشه يك عنوان به ديگر بار گرايى
 و المللي بين يفشارها تحت انتخابات برگزاري، آنگوال شورشيان از حمايت، صهيونيستي رژيم

 در. شد  انجام موبوتو حكومت زمان در كه بود اقداماتي از دانشجويى و مردمي اعتراضات سركوبي
 بر موبوتو، يافتميافزايش كنگو گرسنگان و فقيران شمار روز به روز، وي حكومت زمان در كه حالي
 به را ملي ثروت دالر لياردمي سه از بيش، مدت اين در و افزودميخود شاهانه زندگي شكوه و جالل

مليارد  ٢٠البته طبق گذارش بانك هاي سوئيس مبلغي معادل  .سپرد  خارجي هاي بانك در خود نام
دالر  در حساب هاي  بانكي وي در اين كشور بوده كه دولت هاي سويئس و فرانسه آنها را به نفع خود 

  مصادره كردند .
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 در تحوالت انجام و المللي بين صحنه در اوضاع تغيير دنش پديدار با، ميالدي١٩٩٠ دهه اوايل در

 كناره خواهان كه شد فراگير كنگو مختلف شهرهاي در تظاهرات و اعتراضات ديكتاتوري، كشورهاي
 سوي از. بودند  جديد اساسي قانون تدوين و بررسي براي ملي كنفرانس يك تشكيل و موبوتو گيري
 به حكومت تبديل و دموكراتيك حكومت بحث بود شده مواجه عمومي اعتراضات با كه موبوتو ديگر
 اما. كرد  منصوب وزيري نخست به را مخالفين رهبران از يكي حتي و نمود مطرح را حزبي چند نظام
شدند  كشته ها درگيري اين جريان در مردم از زيادي تعداد بلكه نكاست اعتراضات از تنها نه امر اين

 جنگ به كه افزودند موبوتو با خود مخالفت بر كابيال لوران رهبري به وكنگ شورشيان ميان اين در. 
 نتيجه، المللي بين هاي گري ميانجي و مذاكرات انجام رغم علي نهايت در. انجاميد  كنگو داخلي هاي

 و داري زمام سال ٣٧ از پس ميالدي١٩٩٧ سال مه ١٦ در سكو سه سه موبوتو و نشد حاصل مطلوبي
 دو و شدند پايتخت وارد مخالف نيروهاي پس آن از. براي معالجه به فرانسه رفت يديكتاتور سال ٣٢
 سال سپتامبر هفتم در سوكو سرانجام سسه موبوتو. شد  متالشي موبوتو ديكتاتوري حكومت بعد روز

  .نهاد  جاي به خود از سياه اي كارنامه و درگذشت سالگي ٦٧ در ميالدي١٩٩٧
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  كنگو اول جنگ -٩-٦
 

 بين  ١٩٩٦  – ٩٧  هايسال در نگوك اول جنگ
 كشور چندين حمايت با زئير دولت مخالف شورشيان

 لوران آن پي در و درگرفت دولت اين عليه همسايه
 به موفق كنگويي گرايچپ شورشيان رهبر كابيال

 قدرت گرفتن دست به و  موبوتو حكومت سرنگوني
 به را كشور اين نام موفقيت از پس كابيال. شد 

 .داد تغيير كنگو دمكراتيك جمهوري

 كه بود هايينا آرامي جنگ اين آغاز داليل از يكي
 زئير شرقي هايبخش در رواندا كشينسل از پس

 طغيان براي الزم هايزمينه آن پي در و افتاد اتفاق
 قالب در كه موبوتو حكومت مخالفان. آورد  فراهم را كينشاسا در مستقر ناكارآمد حكومت عليه

 اين در بودند شده متحد يكديگر با »كنگو  آزادي براي دمكراتيك نيروهاي ائتالف « نام به سازماني
 بودند برخوردار بوروندي و آنگوال اوگاندا، رواندا، كشورهاي نظامي نيروهاي مستقيم حمايت از جنگ

 مخالف ( داروان آزاديبخش ارتش و) آنگوال  دولت مخالف ( يونيتا سازمان نيز زئير دولت كه حالي در
 .ديد مي خود كنار در را) رواندا  دولت

 سال يك كابيال كهطوري به نبود بادوام چندان هااوگاندايي و هارواندايي با كنگويي مخالفان اتحاد
 نيروهاي اخراج دستور خود حكومت عليه كودتا وقوع از جلوگيري براي رسيدن قدرت به از بعد

 جنگي. شد  آغاز كنگو دوم جنگ آن پي در و كرد  صادر كشور از را اوگاندايي و رواندايي نظامي
 در. استشده توصيف دوم جهاني جنگ پايان از پس جنگ مرگبارترين كه خونبارتر و ترطوالني
 و شدند جنگ درگير مستقيم طوربه مسلح گروه بيست و آفريقايي كشور نه كنگو دوم جنگ جريان

٥  اين كارشناسان از برخي موضوع اين به توجه با. شدند  آن انيقرب سال ده طول در نفر ميليون ٤
  .گيرندمي نظر در جنگ يك عنوان به را نبرد دو
  

  رواندا كشينسل -٩-٧
 Juvénal( »هابياريمانا جووينال« حامل هواپيماي سقوط دنبال به ١٩٩٤ سال در رواندا كشينسل

Habyarimana (پيوست  وقوع به كشور اين ايتختپ كيگالي نزديكي در رواندا وقت جمهوررئيس
 آغاز، حكومتبي جامعه در امر همين. داد  نسبت »توتسي  قوم « به را عمل اين »هوتو  قوم . «

 تحت آن از كه روآندا ١٩٩٤ سال كشينسل جريان در. شد  قوم دو اين ميان شديد هايدرگيري
، مرد هزار ٨٠٠ شدنكشته بر الوهع شود،مي ياد گذشته سده نيم انساني فاجعه ترينتاريك عنوان

  .شد جنسي تجاوز زن هزار ٥٠٠ تا ٢٠٠ به، كودك و زن
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 شدت به نتيجه در و كرد خودداري كشينسل عنوان به رويداد اين پذيرش از ابتدا در ملل سازمان

 ازمانس ساختار در تغيير براي هاييبحث به منجر واقعه اين. گرفت  قرار جمعي هايرسانه انتقاد مورد
  .گرديد  كشينسل با المللبين جامعه قاطع و سريع برخورد منظور به ملل

: شدمي تشكيل قومي گروه سه از كه داشت جميعت نفر ميليون ٧ از بيش رواندا ،١٩٩٤ آوريل در
 شبيه بهم بسيار حقيقت در توتسي و هوتو گروه ). دو٪١( توا و) جميعت ٪١٤( توتسي )،٪٨٥( هوتو

 مشابهي رسوم و آداب و كنندمي زندگي منطقه يك در، كنندمي صحبت را زبان يك دو هر. هستند 
 .دارند 

 طبقه ي هوتوها و داشتند قرار اجتماع از باالتري رده ي در هاتوتسي استعمار، از قبل دوران در
 پس ( بلژيك حكومت به مستعمره عنوان به رواندا انتقال از پس .شدند مي محسوب اجتماع ترپايين

 و توتسي اقليت آن در كه شد گرفته پيش در سياستي رواندا در) جهاني  جنگ در آلمان شكست از
 سرپرستي كه هابلژيكي توسط سياست اين. شدند  كشيده نژادي و قومي اختالفات به هوتو اكثريت

 توتسي يا توهو شد؛ نهاده بنا رواندا در داشتند عهده بر اول جهاني جنگ از بعد را رواندا مستعمره
 تغيير توتسي يك به را خود توانستمي ثروتمند هوتو يك و شد،مي ذكر افراد شناسنامه در بودن
 .گردد خوردار بر بيشتري امكانات و احترام از تا دهد

 همسايه كشورهاي به هاتوتسي از نفر هزار هاده و برانداختند را هاتوتسي سلطنت هوتوها ،١٩٥٩ در
 رواندا هواداران جبهه ي نام به پيكارجو گروه يك هاتوتسي اين از جمعي. گريختند  اوگاندا جمله از

 مشغول شد بسته صلح قرارداد كه ١٩٩٣ سال تا و نمود حمله رواندا به ١٩٩٠ سال در كه كردند تأسيس
  .بودند  جنگ به

 همتايش و نداروا وقت جمهوريرئيس ريمانا هابيا جونال حامل هواپيماي به ١٩٩٤ آوريل ششم شب
 سقوط هواپيما. شد  شليك بودند هوتو قوم از دو هر كه بوروندي جمهوريرئيس نتارياميرا سيپرين

 اين مسئول را رواندا هواداران جبهه ي هوتو گرايان افراط. شدند كشته آن سرنشينان همه و كرد
 كه كرد اعالم رواندا هواداران جبهه ي. زدند جمعي دسته كشتار به دست بالفاصله و دانستند حمله

  .دهد عامقتل براي ايبهانه هاآن به تا استشده منهدم هاهوتي خود توسط هواپيما



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

  
  رواندا كشينسل قساوت بيانگر قربانيان هايجمجمه

  
٨٠٠ كشيد، طول روز ١٠٠ كه يافته سازمان كشينسل آغاز با ١ يا) ملل سازمان آمار( ٠٠٠ ٠٧١  آمار( ٠٠٠

 ممانعت تندرو هوتوهاي دستورها از پيروي از كه روميانه هوتوهاي و توتسي برتر قوم از )رواندا دولت
  .شدند كشته بودند كرده

  
  

 و هاآن كه بود گرفته قرار نظامي شبه هاگروه اختيار در و بود شده تهيه دولت مخالفان از فهرستي
 توسط كه بودند نوزاداني و كودكان زنان، مردان، قربانيان بيشتر. كشتند مي را هايشانخانواده
 هوتوها مداوم طوربه همزمان رواندا راديو، شدندمي كشته خود سابق دوستان و همكاران، هاهمسايه

 زنان اگر كه گرفتندمي قرار تهديد مورد حتي هوتو مردان. كردمي هاتوتسي عامقتل به تشويق را
١٠ هروزان. شوند مي كشته خود نكشند را خود توتسي  نفر ٧ ايدقيقه و نفر ٤٠٠ ساعتي و نفر ٠٠٠

١ كه كليسايي مثال طوربه، شدندمي كشته  و شد خراب بولدزر با بودند گرفته پناه آن در نفر ٥٠٠
 اكثر. شد محاكمه جنايت در همكاري جرم به كليسا اسقف بعدها. شدند كشته آن پناهندگان همگي

  .شدندمي تكهتكه هاقمه با قربانيان
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  .است شده تبديل يادبود بناي يك به حاال كليسا اين شدند، عام قتل نياماتا كليساي در كه كساني هاي لباس

  
٢٠٠ حدود در ٥٠٠ تا ٠٠٠  ٢٠. گرفتند  قرار جنسي تجاوز مورد مدت اين در توتسي دختر و زن ٠٠٠

. هستند  تردهگس جنسي تجاوز آن فرزندان، شوندمي ساله ٢٢ امسال كه روآندايي جوان هزار
 از بسياري اكنون. گرفتند  قرار تجاوز مورد ايدز به مبتال مردان توسط عمد روي از هاآن از بسياري

 .هستند ايدز به مبتال رواندا كشور در كشينسل از مانده زنده زنان

 زمانسا هولناك بسيار عمليبي و هارسانه خبري كامل پوشش با دنيا باز چشمان مقابل در فاجعه اين
 در مثال طوربه. شد  انجام رواندا داخلي امور در مداخله عدم بهانه به جهاني جامعه تفاوتيبي و ملل

 كه شد فرستاده آنجا به رواندا از خارجي اتباع تخليه براي اروپايي نيروي ١٠٠٠ كشينسل ابتداي
٢ كه را ايمدرسه ملل سازمان بلژيكي بانان صلح يا كردند ترك را كشور بسرعت  آنان به توتسي ٠٠٠

 پناهندگان كليه عامقتل به منجر كه نمودند ترك نشينيعقب دستور رسيدن از بعد بودند پناهندشده
  .شد

 
 بودند شده پناهنده مجاور كشورهاي به كه رواندايي پناهندگان از نفر هزاران كشينسل اتمام از بعد

 .شدند  كشته مسري نگوناگو هايبيماري به ابتال و بد شرايط دليل به

 كشورهاي ساير و هاتوتسي بين از شده گردآوري نظامي نيروهاي از هوتوها شكست با كشينسل
 هزاران اكنونهم. شد  تشكيل كشينسل سران محاكمه براي دادگاهي بعدها و شد متوقف آفريقايي
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 كشتار در كنندهشركت هوتوي ميليون ٢ با كنندمي سعي كشينسل از مانده زنده هايتوتسي از نفر
 . باشند داشته آميزي مسالمت همزيستي

  
 ارتش توسط و داشت منظمي دهي سازمان كه توتسي شورشيان از متشكل رواندا ميهني جبهه

 پايتخت ژوئيه ماه چهارم در و درآورد تصرف به را بيشتري مناطق كمكم شد،مي حمايت اوگاندا
 در كه كساني و غيرنظاميان ميان از هوتو ميليون دو حدود آن، از بعد. كرد تصرف را كيگالي، كشور،

 . بردند پناه شدمي خوانده زئير زمان آن كه كنگو دموكراتيك جمهوري به، داشتند نقش كشينسل

 از نفر هزاران قدرت گرفتن دست به از بعد رواندا ميهني جبهه گويندمي بشر حقوق مدافع هايگروه
 به داشتند نقش كشينسل در كه كساني كشتار براي نيروهايش حتي و كشت را هوتو غيرنظاميان

 . كندمي رد را اظهارات اين رواندا ميهني جبهه. رفتند كنگو دموكراتيك جمهوري

 
 رواندا كشي نسل قربانيان يادبودهاي از يكي

 بيشتر كه شدند متهم امدادي هايگروه و مردند وبا از نفر هزاران، كنگو دموكراتيك جمهوري در
  . داشتند نياز آن به كه مردمي نه و رسيدهمي هوتو نظاميان شبه دست به نهايت در هايشانكمك
 اين. شد كنگو دموكراتيك جمهوري در آرامي نا دهه دو باعث مستقيم صورت به رواندا در كشينسل

 .استشده تمام نفر ميليون پنج جان رفتن دست از بهاي به تاكنون هاآرامي نا

 كنگو دموكراتيك جمهوري به بار دو شودمي اداره رواندا ميهني جبهه توسط امروز كه رواندا ولتد
 هوتو نظاميان شبه به كه استكرده متهم را خود تربزرگ بسيار همسايه اين همواره و كرده حمله
 مسلح را توتسي محلي نيروهاي همچنين رواندا. دهند انجام عمليات خاكش در دهدمي اجازه
  .استكرده
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 در رواندا باالي اقتصادي رشد خاطر به كاگامه پل كشور اين جمهوررئيس و رواندا ميهني جبهه رهبر
 قطب يك به تبديل را رواندا كه استكرده سعي همچنين او. استشده تحسين گذشته هايسال

 مخالفان او يندگومي منتقدانش ولي ؛ است فعال بسيار توئيتر در هم خودش و كند مهم تكنولوژيك
 نفر ميليون دو تقريباً.  اندمرده نامعلومي علل به او دولت مخالفان از تن چندين و كندنمي تحمل را

 رهبران و اندشده محاكمه كشينسل و عامقتل در داشتن دست اتهام به رواندا محلي هايدادگاه در
 . اندشده محاكمه زانياتان همسايه كشور در ملل سازمان دادگاه يك در هم هاآن اصلي

 وقوع از خواهدمي گويدمي دولت.  است غيرقانوني رواندا در امروز، قوميت مورد در صحبت
 واقعي ملي آشتي جلوي دولت گويندمي ايعده ولي كند ؛ جلوگيري كشور در بيشتر هايخونريزي

 فوران به آينده در است نممك اين و بگذارد موجود هايتنش بر سرپوشي خواهدمي فقط و گيردمي را
  . بينجامد شده سركوب هايخشم مجدد
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  وزيري نخست تا فروشي آبجو از: لومومبا -٩-٨
  

 و) زئير( كنگو استقالل رهبر لومومبا پاتريس
 جمهوري مردم منتخب وزيرنخست اولين

 استعمار از رهايي از پس كنگو دموكراتيك
 او ضداستعماري مبارزات كه كسي. بود  بلژيك

 و كنگو ملت ذهن و قلب، ميالدي ٥٠ دهه در
 و استعمار از را ملتي و كرد فتح را آفريقا قاره

 "آزادي راه شهيد " نهايت در و داد نجات بردگي
 .گرفت  نام

، شود انتخاب) MNC(  كنگو ملي جنبش رهبر عنوان به لومومبا پاتريس آنكه از پيش سال دو تنها
 آبجوفروشي شركت يك در گرد دوره مبلغ عنوان به وي آن از پس. بود  پست اداره در ساده كارمندي
 .كرد  فراهم را مردم با گفتگو و كنگو مختلف نقاط به او سفر زمينه شغل همين و شد استخدام

 كه مالي اختالس اتهام به نخست بار. افتاد  زندان به بار دو ١٩٦٠ تا ١٩٥٦ سالهاي فاصله در لومومبا
 اش سياسي هاي فعاليت علت به مستقيما دوم بار و بوده آن پشت سياسي هانگيز بود معتقد خودش

 .بلژيك  پادشاهي مستعمرگي از كنگو استقالل براي

 بعد به لحظه آن از بلژيك هاي مقام. برآشفت ) لومومبا  ( سخنان از) بلژيك ( پادشاه: ليرد  ون ژان
 باد بر عاقبت را لومومبا سر كه بود خنرانيس اين گفتندميكنگو مردم. كردند  اميد قطع لومومبا از

 داد .

 تندگرايي و سياسي افكار گيري شكل در مهمي بسيار نقش احتماال لومومبا پاتريس افتادن زندان به
  .داشت كنگو امور در بلژيك و آمريكا دخالت به نسبت او
 جوان لومومباي ظرن تحت كه جنبشي. شد  انتخاب كنگو ملي جنبش رهبر عنوان به ١٩٥٨ سال در او

 ملي اتحاد روحيه و رود فراتر كنگو مختلف نقاط در اي قبيله و قومي اختالفات سطوح از توانست
  .كند زنده كشور اين مردم از نفر ميليونها ميان در را طلبي استقالل براي
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 عنوان به استقالل جشن از پيش روز چند، بود شده برنده پارلماني انتخابات در او حزب كه لومومبا

 از او نام، اش سياسي تند مواضع خاطر به اما بود شده انتخاب كنگو قانوني وزير نخست نخستين
 .بود  شده حذف استقالل روز مراسم سخنرانان فهرست

 بلژيكي يك كه) Jean Van Leirde(  ليرد ون ژان، مشاورش و دوست توصيه به لومومبا، حال اين با
 .كرد  سخنراني و رفت تريبون پشت به يهماهنگ بدون بود، آزاديخواه

 شمردند،  برمي بلژيك پادشاهي "الطاف  " از را كنگو استقالل نوعي به كه ديگر سخنرانان برخالف
 بودن مستعمره دوران در بود مدعي كه "چپاولي و جور و ظلم" به جنجالي اظهاراتي در لومومبا

 به راديو طريق از كه مردمي و حاضران ساتاحسا و كرد اشاره بود، گذشته كنگو مردم بر كشورش
 .برانگيخت  را دادندميگوش سخنانش

: گفت سخنراني اين درباره سيبيبي به بعد سالها لومومبا، نزديك مشاور و دوست، ليرد ون ژان
 اميد قطع لومومبا از بعد به لحظه آن از بلژيك هاي مقام. برآشفت سخنان اين از) بلژيك( پادشاه"

 ".داد باد بر عاقبت را لومومبا سر كه بود سخنراني اين گفتندميكنگو مردم .كردند
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  كنگو در مرج و هرج روزه ؛ ٦٧ كابينه -٩-٩
 

 ژوئن ٢٤ روز لومومبا پاتريس دولت
 همان از و كرد كار به آغاز ١٩٦٠ سال
 مقام با وزير نخست هاي مخالفت ابتدا
 پي در پي هاي مجادله به بلژيكي هاي
 انجاميد بلژيكي مستشاران و او ميان

 صادرات و استخراج بر همچنان كه
 استان از كنگو سرشار معدني منابع

 اين جنوب در) Katanga( كاتانگا
 .كردند مينظارت كشور

 مرجي و هرج با را كشور زود خيلي كنگو ملي ارتش و مركزي دولت بودن نيافته سازمان همزمان
 .كرد روبرو گسترده

  : گويد ميزانگوال جورج
 عذرخواهي لومومبا ترور و سرنگوني در همكاري و كنگو امور در دخالت بابت هيچگاه آمريكا دولت
 است . نكرده

 دولت از مستقل را كاتانگا استان، چمبه موسي نام به لومومبا خورده قسم دشمنان از يكي جنوب، در
 غني معادن از كه كاتانگا استان .ناميد  كشور از بخش اين جمهور رئيس را خود و كرد اعالم مركزي

 تامين و بلژيك پادشاهي ثروت و درآمد اصلي قطب سالها براي بود برخوردار طال و اورانيوم، مس
 ممالك رديف در كنگو كاتانگا بدون. رفتميشمار به واشنگتن اتمي هاي برنامه براي اورانيوم كننده

 .رفتميشمار به آفريقا فقير

 سيبيبي با گفتگو در شمالي كاروليناي دانشگاه در آفريقا تاريخ استاد، زانگوال جرج دكتر كه آنطور
 سالهاي از پيش حتي كشور اين انساني نيروي و كنگو شرق و جنوب معادن، كندمياشاره فارسي
 .شد ميمحسوب بروكسل براي ثروت اصلي منابع از ،١٨٨٤ سال در برلين معاهده به منتهي

 جهاني جنگ جريان در و بيستم قرن مياني هاي دهه در بلژيك، بر عالوه دانشگاه، داستا اين گفته به
 به اورانيوم كه طوري به داشت ؛ حياتي جنبه آمريكا براي كنگو اورانيوم سرد، جنگ سالهاي و دوم
 استخراج كنگو اورانيوم معادن از ناكازاكي و هيروشيما بر شده رها اتمي هاي بمب در شده گرفته كار

  .بودند شده
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  'لومومباويچ' و ها بلژيكي اخراج -٩-١٠
 

 وزير نخست، استقالل از پس نخست ماههاي همان در
 بود، آگاه كاتانگا در بلژيك دولت نفوذ از كه كنگو جوان

 و كرد صادر را بلژيكي هاي ديپلمات اخراج دستور
 فرمان اما. كرد  يد خلع را بلژيكي نظامي مستشاران

 چمبه موسي پشتيبان كه بلژيكي يها مقام توسط لومومبا
 شورش ارتش سويي از .شد گرفته ناديده، بودند كاتانگا در

 ايالت طلب جدايي هاي گروه ديگر طرف از و بود كرده
 دنبال به و كردند بلند سر بود غني معادن داراي كه كاتانگا

 برقراري قصد شدميتصور كه بلژيكي چترباز نيروهاي آن
 .بازگشتند  كنگو به دارند، را امنيت

 نيروهاي، اوضاع بر نظارت براي كه كرد درخواست متحد ملل سازمان از همچنين لومومبا پاتريس
 فرمانده)  Indarjit Rikye( رايكه ايندارجيت ژنرال چه اگر. كند  اعزام كنگو به خود را صلح حافظ
 و او اعزام وجود با هك گفت سي بي بي به بعدها كنگو در ملل سازمان صلح حافظ نيروهاي وقت

  .دادند نمي آنها به دخالتي هيچگونه اجازه عمال ها بلژيكي كنگو به نيروهايش
 از بار اين بود شده نااميد متحد ملل سازمان كمك با كشور در نظم برقراري از كم كم كه لومومبا
 آمريكا رايب كه درخواستي. كرد كمك درخواست) زمان آن در شوروي جماهير اتحاد پايتخت( مسكو

 .شدميمحسوب قرمز خط از لومومبا عبور متحدانش و

 با ارتباط برقراري به لومومبا تمايل آمريكا، و كمونيستي شوروي ميان سرد جنگ سالهاي اوج در
 وزير نخست نام حتي كنگو در آمريكا سفير كه طوري به شد؛ميمحسوب نابخشودني گناهي مسكو،

 لومومبا پاتريس گرايانه چپ تمايالت به ايطعنه كه داد تغيير "يچلومومباو" به مكاتباتش در را
 شوروي افتاد، اتفاق كوبا مورد در كه همانطور كه داشتند بيم اين از بريتانيا و آمريكا. شد ميمحسوب

  .كند باز خود براي پايي جاي نيز آفريقا در
 تشكيل را ملي امنيت شوراي سهجل ١٩٦٠ تابستان در آمريكا وقت جمهوري رئيس آيزنهاور، ژنرال

 خطاب بشود، لومومبا پاتريس با برخوردي چه خواهدميكه اين مورد در جلسه اين جريان در و داد
  .كرد اشاره كنگو رهبر "حذف" به سيا سازمان رئيس به
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  لومومبا خانگي حصر و زهرآلود دندان خمير -٩-١١
 

 Lawrence R. Devlin(  دولين لورنس
 اطالعات مركزي مانساز دفتر رئيس) 

 آفريقا در سالها كه) اِي.آي.سي( آمريكا
 آشوب هنگام در و بود فعاليت به مشغول

 اين پايتخت كنگو در استقالل از پس هاي
 خاطرات كتاب در داشت، حضور كشور

  :است آورده خود
 اما. شناختم  را او ورودش محض به" 

 ".كردم مخالفت درنگبي و زد خشكم گفت سخن لومومبا ترور نقشه از وقتي

 فني مدير)  Sindney Gottlieb(  گاتليب سيدني دكتر كه است ماموريتي به دولين آقاي اشاره
 .بود ديده تدارك زمان آن در سيا سازمان

 خوار حالتي با بود شده زنجير وانت يك عقب در كه حالي در لومومبا رايكه، ايندارجيت گفته به
 د .ش منتقل بازداشتگاه به "وخفيف

 و سي) Dwight Eisenhower( آيزنهاور دوايت شد، منتشر ٢٠٠٠ سال در كه گزارشهايي بنابر
 كرده موافقت سيا سازمان توسط لومومبا پاتريس فيزيكي حذف با آمريكا، جمهوري رئيس چهارمين

 در دي.آس.ال چون داروهايي نقش روي هايش فعاليت خاطر به كه گاتليب دكتر اساس همين بر. بود
 لورنس ماموريت و بود كرده تهيه را زهر حاوي خميردندان تيوب يك داشت، شهرت امريكا ارتش
 كه ماموريتي. كند باز كنگو وزير نخست خانه به را زهرآلود دندان خمير اين راه كه بود اين دولين
 بسترآبهاي از مصرف تاريخ پايان از پس هم آلود مرگ خميردندان و زد سرباز آن انجام از دولين آقاي

 .درآورد سر كنگو رودخانه

 و بلژيكي مستشاران جديت با لومومبا پاتريس ترور براي آمريكا ناموفق تالش بعد از هفته چند اما
 .رسيد نتيجه به باالخره وزير نخست داخلي دشمنان

 رئيس) Joseph Kasavubu(  كازاوبو جوزف مركزي، دولت كار به آغاز از پس روز هفت و شصت
 را آن لومومبا كه تصميمي. كرد عزل مقامش از را وزير نخست دستوري طي كنگو وقت يجمهور

. كند خلع قدرت از را جمهوري رئيس كرد سعي كنگو پارلمان به مراجعه با آن به پاسخ در و برنتافت
 وزيري نخست مقر در لومومبا خانگي حصر به و نفر دو هر سقوط به كودتا يك با عاقبت كه تالشي

 .ميدانجا
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 محاصره از فرار و كودتا -٩-١٢

 كنترل كودتا با) Joseph-Desiré Mobutu( موبوتو جوزف ژنرال ،١٩٦٠ سپتامبر چهاردهم در
 قدرت از را جمهور رئيس و وزير نخست و گرفت اختيار در را) پايتخت - كينشاسا اكنون( لئوپولدويل

 .كرد ساقط

 محاصره از شبانه خدمتكارانش كمك به نستتوا بود شده محبوس وزيري نخست مقر در كه لومومبا
 دوباره هوادارانش كمك به آنجا در شايد تا شود روانه) شرق شمال در( ويلاستنلي سوي به و خارج
 متوقف سانكورو رودخانه حاشيه در را او موبوتو ژنرال نيروهاي اما. بگيرد دست در را قدرت بتواند
  .كردند

 
 كه حالي در لومومبا كنگو در متحد ملل سازمان وقت نيروهاي ندهفرما رايكه، ايندارجيت گفته به
 چشم مقابل در و شد بازگردانده پايتخت به "نداشت چشم بر عينك و بود ريخته بهم موهايش"

 با بود شده زنجير وانت يك عقب در كه حالي در" و متحد ملل سازمان ماموران و نگاران روزنامه
  .شد منتقل گاهبازداشت به "وخفيف خوار حالتي

 
  : سئورت  به گفته ژرار

 مشروب خرخره تا هم همين براي. كند نمي چنين هم حيوان كه كرديم كارهايي. بوديم آنجا روز دو
  نباشيم . دهيمميانجام آنچه متوجه زياد تا بوديم نوشيده
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 سال ژانويه زدهمپان در بلژيك آفريقاي امور وزير دهدمينشان شده افشا اخير سالهاي در كه مداركي
 هفدهم در سرانجام. بود شده چمبه موسي يعني اش دشمن بزرگترين به لومومبا تحويل خواهان ١٩٦١

 به بودند شده دستگير او همراه به كه اش كابينه وزراي از نفر دو و لومومبا پاتريس ١٩٦١ سال ژانويه
 جوزف و لومومبا كه داد دستور بعد تيساعا .شدند  داده انتقال كاتانگا استان مركز ويل، اليزابت شهر

 اعماق به را او كابينه وزير دو) Maurice Mpolo( امپالو مائوريس و) Joseph Okito( اوكيتو
 .ببرند جنگل

 لومومبا پاتريس ،"چمبه جمهور رئيس" حضور در و بلژيكي افسران امر تحت اعدام جوخه بعد دقايقي
 .كردند دفن را نهاآ جسد و بستند رگبار به را همراهانش و

 
 سولفوريك اسيد با سوزاندن و قبر نبش -٩-١٣

 و گرفت تماس كاتانگا كشور وزير گويدميبلژيكي نظامي افسر) Gerard Soerte( سئورت ژرار
 كار اين چگونه كه نيست مهم من براي. كنيد نيست به سر را جسد هم شما ايد، كشته شما": گفت

 ".كنيدميرا

 بيرون خاك زير از را اش كابينه ديگر وزير دو و لومومبا اجساد مكارانشه از يكي و سئورت آقاي
 بدست نزديك معادن از كه سولفوريكي اسيد از استفاده با آنها كردن قطعه قطعه از پس و كشيدند

 .كردند اسيد در شده مثله اعضاي سوزاندن به شروع بودند، آورده

 تا هم همين براي. كند نمي چنين هم حيوان كه يمكرد كارهايي.بوديم آنجا روز دو"گويد : ميوي
  ".نباشيم دهيمميانجام آنچه متوجه زياد تا بوديم نوشيده مشروب خرخره

 پاتريس دانشگاه فريبي مردم براي رويزيونيستها آورد در تكان به را دنيا كه لومومبا قتل از بعد
  .پذيرفتند  دانشجو آفريقا از و گشودند مسكو در را لومومبا

  

 
  

  داشت؟ نقش لومومبا پاتريس مرگ در بريتانيا خارجي اطالعات سازمان آيا -٩-١٤
 ،)بوكز آو ريويو الندن(لندن كتب بررسي نشريه به اي نامه در بريتانيا اعيان مجلس عضو يك لي، لرد

 بريتانيا، خارجي اطالعات سازمان پيشين كارمند و مجلس اين سابق عضو پارك، دافنه كه است نوشته
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 كنگو منتخب رهبر لومومبا، پاتريس مرگ در بريتانيا كه بود گفته او به فوتش از قبل اندكي ٦ آي ام
 .است داشته دست ،١٩٦١ سال در

 پاتريس مرگ در ،٦ آي ام آيا كه بود پرسيده پارك، دافنه از كه هنگامي كه آوردميخاطر به لي، لرد
 ".كردم ريزي برنامه را آن من. بود ما كار": بود داده جواب او است، داشته نقشي لومومبا

 به مستقيما هرگز او دادم انجام پارك دافنه با سي بي بي براي من كه طوالني هاي مصاحبه طول در
 اين. كرد انكار را داشته "كشتن جواز" بريتانيا مخفي سرويس كه اين و نكرد اذعان موضوع اين

  .شدميمربوط كنگو بحران و ،٦ آي ام به آن از بخشي كه بود كتابي با ارتباط در ها مصاحبه
 پاتريس مستقيما ،٦ آي ام كه حالي در دهدمينشان مختلف اطالعات قرار دادان هم كنار در ولي

 مشكل البته. باشد كرده ايفا قتل اين در غيرمستقيمي نقش كه دارد احتمال اما نكشته را لومومبا
 .دكر ثابت قاطعانه را احتمال اين بتوان است

 كنگو در بريتانيا خارجي اطالعات سازمان مامور پارك، دافنه كنگو، تاريخ در حساس مقطع يك در
  .بود شده كشور اين وارد ،١٩٦٠ سال اواسط در بلژيك از كنگو استقالل كسب از قبل درست او. بود

 پاتريس شتنك نيز لندن در، شد تا لومومبا را از ميان بردارد كار به دست سيا هنگامي كه سازمان
 يادداشتي در بريتانيا خارجه وزارت مقام يك، اسميت هوارد. بود كرده خطور نفر چند فكر به لومومبا

 صحنه از) لومومبا پاتريس(  او كردن بيرون ساده كار حل، راه اولين": بود كرده اشاره حل راه چند به
 ".اوست كشتن يا

 ها جويي چاره اين شد،) MI٥( ٥ آي ام بريتانيا داخلي امنيت سازمان رئيس بعدا كه اسميت هوارد
 جدي تهديد يك هنوز ولي بود شده بركنار قدرت از لومومبا پاتريس كه كردميعنوان هنگامي را

 .شدميمحسوب

 در لومومبا قتل مختلف موارد در ولي نكرد دريافت را "كشتن جواز " رسمي طور به هرگز ،٦ آي ام
  .جاسوسان نه شدميصادر سياستمداران توسط معموال كار اين دستور اما بود شده منظور برنامه

 ريزي برنامه را لومومبا پاتريس قتل بريتانيا كه بود گفته او به پارك، دافنه كه كندميادعا لي، لرد
 .است محتمل بيشتر سناريو اين. بود كرده

 او سرانجام كه كساني به را مبالومو پاتريس گرفتند تصميم كه كنگو پايه بلند سياستمداران درميان
 اطالعاتي هاي سازمان با نزديكي ارتباط كه شدندميديده دونفر دهند تحويل رساندند، قتل به را

 .داشتند غربي

 حقيقت در. بود آشنا پارك، دافنه با ديگري و داشت دولين، الري با نزديكي ارتباط نفر دو اين از يكي
 اين كه زدند حدس لومومبا پاتريس نفرات كه هنگامي. بود داده نجات را شخص اين جان پارك دافنه

 كنگو از مخفيانه خود سيتروئن كوچك اتومبيل با اورا پارك دافنه دارد، ارتباط پارك، دافنه با شخص
 .برد بيرون
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 داشته نقش لومومبا پاتريس مرگ در نحوي به ٦ آي ام كه است معني اين به روابط و ها تماس اين آيا
 و بسته را خود چشم ولي داشتند اطالع او ي قتل نقشه از ٦ آي ام ماموران كه دارد احتمال است؟
 كه كاري -اند بوده آن اجراي مشوق فعال طور به شايد حتي و بيفتد اتفاق اين كه بودند داده اجازه
 اين از طالعيا ،٦ آي ام كه دارد وجود هم احتمال اين البته. بناميم "همدستي" آنرا توانيممياكنون

 .است نداشته موضوع

 لومومبا پاتريس مرگ خواستار قدرتمند هاي دولت و سياستمداران از زيادي شمار كه آنجا از ولي
 .افتادمياتفاق حال هر به زياد بسيار احتمال به وي قتل بودند،

 ولي دانندميظريهن يك تنها را لومومبا پاتريس قتل در ،٦ آي ام دخالت ادعاي بريتانيا، دولتي منابع
 نهايي پاسخ است ممكن ،٦ آي ام هاي پرونده كامل بودن بسته و ٢٠١٠ مارس در پارك دافنه مرگ با
  .بماند باقي ابهام پرده در همچنان بريتانيا دولت نقش به
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  كنگو مردم از بلژيك عذرخواهي -٩-١٥
 

 و اعدام چگونگي اسناد شدن آشكار از پس
 در بلژيك دولت لومومبا، پاتريس سقوط
 رسما كنگو مردم از ٢٠٠٢ سال فوريه

 جورج كه طور آن چه اگر. كرد عذرخواهي
 دانشگاه در آفريقا تاريخ استاد زانگوال،

 انتشار وجود با گويدميشمالي كاروليناي
 نقشه از كه ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ سالهاي در اسنادي

 فيزيكي حذف براي تالش و آمريكا ترور
 هيچگاه آمريكا دولت" دادميخبر وقت جمهوري رئيس آيزنهاور، وايتد دستور به لومومبا پاتريس

 ".است نكرده عذرخواهي لومومبا ترور و سرنگوني در همكاري و كنگو امور در دخالت بابت

 منفي آثار بلژيك از استقالل از پس كنگو قانوني دولت نخستين سقوط دانشگاه، استاد اين گفته به
 .است داشته آفريقايي كشور و كشور هاي  اين ذشتهگ قرن نيم تاريخ بر بسياري

 داشته ادامه همواره گذشته قرن نيم در كنگو اي منطقه و داخلي هاي جنگ و اي قبيله اختالفات
 هاي جنگ انساني تلفات مجموع كردكه اعالم٢٠٠٨ سال در) IRC(  نجات المللي بين كميته. است
 اين. رسدمينفر هزار ٤٠٠ و ميليون پنج از بيش به ٢٠٠٣ تا ١٩٩٦ سالهاي فاصل حد در كنگو داخل
 .است ناميده دوم جهاني جنگ از پس "جنگ خونبارترين" را كنگو هاي درگيري المللي، بين كميته

 مسئوالن از نفر ١٢ مورد در دوباره تحقيق با بلژيك در دادگاهي) دسامبر ١٣( پيش ماه يك حدود
-Guy( لومومبا گاي كه شد گرفته آن پي در تصميم اين. كرد موافقت لومومبا پاتريس اعدام مستقيم

Patrice Lumumba (مستقيم عامالن مشخصات مورد در تحقيق خواهان اي پرونده تشكيل با 
  .است شده پدرش قتل
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  جغرافيا و تاريخ كوبا -١٠-١
 
 

 و كارائيب درياي در الجزايري مجمع از دهش تشكيل است كشوري كوبا جمهوري رسمي نام با كوبا
اين كشور كوچك در مبارزات كمونيستي نقش مهمي را در تاريخ جهان داشته .است هاوانا آن پايتخت

  است و الگوي بسياري از مبارزان سرمايه دار و مبارزان چريك بوده است .
 جزيره اين زمان آن در. رد دا نام كوبا اكنونهم كه كرد كشف را ايجزيره كلمب كريستف ١٤٩٢ در
. شد  تأسيس كوبا در هااسپانيايي هاياقامتگاه اولين ١٥١١ در. گرفت  تعلق اسپانيا امپراطوري به

 طال جستجوي به و كرد مسيحي را هاآن، گرفت بردگي به را بومي مردم از نفر هزار ١٠٠ حدود اسپانيا
 اين داليل جمله از. رفتند  بين از بومي افراد ينا عمالً قرن يك گذشت از پس وجود اين با. واداشت 

  . يافت گسترش بومي مقاومت عدم دليل به كه بود اوراسيايي عفوني بيماري شيوع، اتفاق

  
 .هاوانا بندر به بريتانيا دريايي نيروي هايكشتي حمله ي

  
 بر اقتصادش تمد اين در.  )١٨٩٨–١٥١١( داشت قرار اسپانيا استعمار تحت سال ٤٠٠ مدت به كوبا
 كارها اين. بود  شمالي آمريكاي بعدها و اروپا به تنباكو و قهوه، شكر صادرات و معدن كشاورزي، پايه

 ١٨١٧ در كوبا جمعيت. شد مي انجام بودند شده آورده كوبا به كه آفريقايي هايبرده توسط ابتدا در
٦٣٠ از بود عبارت ٢٩١ كه نفر ٠٠٠ ١١٥، سفيدپوست هاآن از نفر ٠٠٠  و غيربرده پوستسياه نفر ٠٠٠

٢٢٤  .بودند  برده پوستسياه نفر ٠٠٠
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 ١٨٩٥ جنگ -١٠-٢

كرد  ريزيپايه نيويورك در را كوبا انقالبي حزب، مارتي خوزه نام به شده تبعيد مخالف يك ١٨٩٢ در
 ايهتالش به پيوستن براي مارتي خوزه ،١٨٩٥  در. بود  اسپانيا از كوبا استقالل حزب اين هدف. 

بيانيه  در را خود سياسي هايديدگاه مارتي. رفت دومينگو سانتو و كريستي مونته به گومز ماكسيمو
 كوبا در ١٨٩٥ فوريه ٢٤ در اسپانيا نظامي نيروهاي عليه جنگ. درآورد  تحرير به كريستي مونته ي

 ريوس ( اوزا دوس در مارتي .برساند  كوبا به را خود نتوانست ١٨٩٥ آوريل تا مارتي اما. شد  آغاز
 در است ) اسپانيا در مسكوني سكونتگاه يك) Oza de los Ríos: اسپانيايي به( ريوس دوس

  .كرد  تبديل كوبا ملي قهرمان به را او، او مرگ. شد  كشته ١٨٩٥مي١٩

  
 ١٩ قرن پاياني هايسال و مارتي خوزه

در . فرستاد  هابه كمپ را مردم كوبا امينظ فرمانده ي. بستند  توپ به را كوبا اسپانيايي هزار چندين
٢٠٠ بين اين ميان ٤٠٠ تا ٠٠٠  .باختند جان هاكمپ اين در بيماري يا گرسنگي اثر بر كوبايي شهروند ٠٠٠

 
 اسپانيا از استقالل -١٠-٣

 جنگ از پس. ماند باقي اسپانيا مستعمره همچنان ١٨٩٨ در آمريكا -اسپانيا  جنگ پايان تا كوبا
 آن طي كه كردند امضا ١٨٩٨ در را پاريس معاهده ي نام به ايمعاهده كشور دو اين، نيااسپا -آمريكا 
 ازاي به را  Guam گوام و Philippinenفيليپين ، Puerto Ricoپورتوريكو  كشورهاي اسپانيا

 پادشاهي از كه شد متعهد اسپانيا، مشابه پيمان يك در. كرد  واگذار آمريكا به دالر ميليون ٢٠ جمعاً
 اياندازه تا و بود كرده شركت اسپانيا -آمريكا  جنگ در كه روزولت تئودور. كند  پوشي چشم كوبا بر

 عنوان به كينلي مك از پس ١٩٠١ در، دادمي نشان خوش روي خواهانه استقالل هايجنبش به نيز
 رسمي صورت به ١٩٠٢ در كوبا شكل اين به. كرد  واگذار را معاهده و شد انتخاب آمريكا جمهوررئيس

 مداخله حق آمريكا، كوبا جديد شرايط تحت. گرفت  خود به كوبا جمهوري نام و شد مستقل آمريكا از
 محفوظ خود براي را كشورها ديگر با اش سياسي و اقتصادي روابط همچنين و كوبا داخلي امور در

 .داشت  نگه
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 ثالديوار باتيستا فولخنثيو ديكتاتوري زيبراندا به منجر كه افتاد اتفاق كوبا انقالب ١٩٥٩ و ١٩٥٣ بين
 فيدل رهبري به جديد دولت آمدن كار روي و )Fulgencio Batista y Zaldívar: اسپانيايي (به

 گرديد . كاسترو

 اخير رويدادهاي -١٠-٤

١ حدود، ٢٠٠٢ سال سرشماري طبق  كنوني جمعيت درصد ١٠ حدود( تباركوبايي افراد از ميليون ٢
 گرفتند پيش را در دريا راه آمريكا به رفتن براي كوباييان اين از بسياري. دارند  قامتا آمريكا در) كوبا 

 ٦ در. كردند  طي را كشور دو اين بين مسير كوچك هايزورق و كوچك هايقايق از استفاده با و
 سياسي پناهندگي درخواست و رفته هاوانا در پرو سفارت به كوبايي هزار ١٠ حدود ،١٩٨٠ آوريل

 كرده پناهندگي درخواست پرو سفارت از كه هاييكوبايي براي كوبا دولت، بعد روز چند طي. ند كرد
 ترك كاستاريكا قصد به را پرو سفارت كوبايي ٥٠٠، آوريل ١٦ در. كرد  صادر مهاجرت مجوز بودند

 كردند شخصي هايقايق طريق از ميامي به سفر به شروع افراد اين از بسياري، آوريل ٢١ در. كردند 
 هر كه كرد اعالم كاسترو كه چرا يافت ادامه هامهاجرت اما. كرد  جلوگيري هاآن ورود از آمريكا كه

. دهد  انجام ماريل پورت منطقه ي طريق از را كار اين است آزاد دارد كشور ترك به تمايل كه كسي
١٢٥ از بيش  .كردند  ترك آمريكا مقصد به را كوبا، ژوئن ١٥ در جريان اين پايان از پيش كوبايي ٠٠٠

 آورد فراهم خوبي بسيار فرصت، شودمي شناخته ويژه دوره ي عنوان به كوبا در كه شوروي فروپاشي
 دچار كوبا دوران اين در. بدهند  پس را خود آزمايش جدي طوربه كاسترو توسط شده وضع قوانين تا

 سال تا را آمريكا مالي و دارويي، غذايي هايكمك، كوبا دولت وجود اين با  .شد  غذايي مواد كمبود
 تجمع هاوانا در ناگهاني اعتراض يك در كه را معترض گروهي، دولت ،١٩٩٤ اوت ٥ در .نپذيرفت  ١٩٩٣
  .كرد  متفرق بودند كرده

 استيافته دست چين خلق جمهوري نام به كنندهحمايت جديد منبع يك به كوبا اخير هايسال در
مورالس (  اوو طورهمين و ونزوئال سابق جمهوررئيس، چاوز هوگو با را ديديج اتحادهاي همچنين و

Evo Morales ( ،ايجاد هستند گاز و نفت هايصادركننده از دو هر كه بوليوي جمهوررئيس 
 دوره اين. كرد  بازداشت و دستگير را مدني فعاالن از زيادي شمار دولت ،٢٠٠٣ سال در. است كرده

  .است روفمع سياه بهار به

 رائول يعني كوبا وزيرنخست اولين، برادرش به را اشاصلي وظايف كاسترو فيدل ،٢٠٠٦  ژوئيه ٣١ در
 رائول ٢٠٠٨ فوريه ٢٤ در. بود  كاسترو فيدل جراحي عمل واگذاري اين دليل. كرد واگذار كاسترو
 كه داد قول، خود ييابتدا سخنراني در او .شد  انتخاب كوبا جديد جمهوررئيس عنوان به كاسترو

 رائول، ٢٠٠٩ مارس در  .بردارد  ميان از را هاكوبايي زندگي بر شده اعمال هاييمحدوديت برخي
  .برداشت  ميان از را فيدل كاسترو دوران مقررات از برخي كاسترو
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 و يرسم مراسمي در، هاوانا به، متحد اياالت خارجه ي امور وزير، كري جان سفر با ،٢٠١٥  اوت ١٤ در
 اين ديپلماتيك بين روابط قطع سال ٥٤ از بيش از پس، كوبا و آمريكا رتبه يعالي هايمقام حضور در
  .شد  بازگشايي كوبا در آمريكا سفارت، كشور دو

 كشور ازين سال ٨٨ گذشت از پس كه بود آمريكا جمهوررئيس اولين اوباما باراك، ٢٠١٦ مارس در
   .كرد مي ديدار

 
 كوبا جمهوررئيس عنوان به و بود جمهوري رياست نامزد تنها كانل -داياز  ميگل ،٢٠١٨ آوريل ١٨ در

 جمهوررئيس مين١٩ رسمي طوربه آوريل ١٩ در بعد روز يك و شد كاسترو رائول جانشين و انتخاب
 شد . كوبا
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  ثالديوار باتيستا فولخنثيو -١٠-٥
  

 كه بود كوبا شيارت فرماندهان از ثالديوار، باتيستا فولخنثيو ژنرال
 هايديكتاتوري ترينهولناك از يكي  او نام سال،٧ مدت به بعدها

 غرب، استعمار همراهي با كه ايديكتاتوري. خورد گره بيستم قرن
 خشم آخر، دست تا گذاشت زيرپا را قانوني و ملي هايارزش تمامي
  .گرفت  را گريبانش كوبا، انقالبي رهبران و مردم

 Fulgencio Batista: اسپانيايي به( ثالديوار اباتيست فولخنثيو

y Zaldívar) ( ١٩٧٣ اوت ٦ درگذشت - ١٩٠١ ژانويه ١٦ زاده ي  (
 مدت به و جمهور رئيس سال ٨ مدت به او. بود  كوبايي سياستمدار

 ديكتاتور) كوبا  انقالب زمان ١٩٥٩ سال تا ١٩٥٢ سال از( سال ٧
 رامون ١٩٣٤ سال در و بود ارتش ژنرال او اين از قبل. بود  كوبا

 رئيس هم او كه را پيشين جمهور رئيس  Ramón Grau گرائو
 سرنگون را Carlos Manuel de Céspedes y Quesada منوئل اسپيدس يعني اشقبلي جمهور

 همان در. مينشاند  او جاي به را Carlos Mendietaمنديئتا  كارلوس و كندمي سرنگون، بود كرده
 Miguel گومز ماريانو ميگل ١٩٣٦ سال در بعد.  دهدمي تشكيل را آئوتيكو حزب گرائو سال

Mariano Gómez فدريكو و بركنار ماه دوازده از بعد را او باتيستا و رسدمي جمهوري رياست به 
 رياست به باتيستا ١٩٤٠ سال در بعد. كندمي او جايگزين را Federico Laredo Brúبرو  الردو

 رياست به Carlos Prío Socarrásسواكاراس  پريو كارلوس ١٩٤٨ سال در. رسدمي جمهوري
 عقب ديگر نفر دو از انتخابات از قبل هفته ٣ در باتيستا ١٩٥٢ سال در. شودمي برگزيده جمهوري

 حزب از اويا آئورليو دكتر بعدي نفر و ارتدوكس حزب از آگرومانت روبرتو دكتر اول نفر. افتاد
 تعدادي و باتيستا ١٩٥٢ مارس ١٠ سحرگاه در.  كند كودتا گيردمي تصميم او ينبنابرا است آئوتنتيكو

 ارتش مهار و شدند كوبا ارتش قرارگاه بزرگترين هاوانا در كلمبيا پادگان وارد همراهش  افسران از
 جمهورآن رئيس( پريو دقيقه ٧٧ كوتاه زمان در ارتش، پشتيباني با باتيستا،.  گرفتند دست به را كوبا

 در. كند ساقط جمهوري رياست از را) رسيدمي پايان به انتخابات از بعد اش زمامداري كه كوبا موقع
 اهميتي نه و دارد توجهي نه تفاوت بي ملت كه رسيدمي نظر به و شدند كشته نفر دو تنها كودتا اين
 ساعت چند.  يشههم مثل بود ماجرايي هم اين شدمي مربوط كوبايي شهروندان به كه آنجا تا دهدمي
  سپارد .ميباتيستا دست به را كوبا سرنوشت و گريزدمي كشور از پريو بعد

 پايان از پس. زد تكيه مسند اين بر سال ٨ تا و رسيد جمهوري رياست به ١٩٤٠ سال در ابتدا باتيستا،
 سال ٨ مدت در. كرد واگذار خود رقيب »گرائو« به را قدرت آميز،مسالمت كامال شكلي به سال، ٨
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 باتيستا ،١٩٥٢ در. آوردمي دست به كوبا در زيادي نفوذ كماكان باتيستا گرائو، پريوو جمهوري رياست
 او. كرد تاسيس را »اكشن يونيتناري-پراگرسيو« نام به جديد حزب يك و شد ظاهر كوبا در دومرتبه

 ادواردو حضور، اعالم ينا به واكنش در. است جمهوري رياست نامزد آينده انتخابات در كه كرد اعالم
 كوشش در بود، برده بو بود كوبا انتظار در كه انگيزيغم سرنوشت به كه ارتودكس، حزب رهبر شيباس
 مشهور برنامه يك در باتيستا، برگشتن از جلوگيري منظور به مردم كردن بيدار براي ايبيهوده

  .شدمي تركنزدي و نزديك كودتا امواج همه، اين با. كرد خودكشي راديويي،

 
  ١باتيستا   

  
  

 كودتا اساسي قانون -١٠-٦

 در را كشور كنترل و زدند عمل به دست دولت عليه باتيستا هوادار كودتاچيان ،١٩٥٢ مارس دهم در
 ١٩٤٠ اساسي قانون باتيستا،. كرد آغاز سرعت به را خود ارتجاعي اقدامات كودتا دولت. گرفتند دست

 به قانون گذاري و اجرايي هايقدرت همه آن طي كه شد نوشته جديدي اليحه. كرد معلق را كوبا
 مانند احزاب برخي. كرد منحل را ديگر سياسي احزاب تمام او. بود  شده داده ديكتاتور شخص
 .گريختند هم مخالفان و پيوستند او به هادموكرات و هاليبرال

. كنندنمي شركت هاسكال در كردند اعالم هاآن نرفتندو كودتا حكومت بار زير اما، كوبايي دانشجويان
 دانشگاه هايپله روي كه تابوتي كنار در روز چهار مدت و كردند دفن را اساسي قانون دانشجويان

 چوب به هم را گروهي و كشت را ايعده، مقابل در هم باتيستا دولت. ماندند بيدار بودند گذاشته
  .بست
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 گردن دور را دستانش هك حالي در را) چپ-آمريكا سفير( گاردنر كه مشهور تصويري

 .دهدمي نشان انداخته) راست -باتيستا هوايي نيروي فرمانده( تابرليال ژنرال

  .شد تبديل آمريكا با باتيستا رژيم پيمانيهم از نمادي به تصوير اين
 مشترك دوستان باتيستا؛ و آمريكا

 از باتيستا. شد تهشناخ رسميت به آمريكا متحده اياالت سوي از روز، ١١ مدت ظرف جديد، رژيم
 -كوبا  در آمريكا سفير – گاردنر كه گويندمي. بود  برخوردار هاآمريكايي روشن و صريح پشتيباني

 و كرد پاچهدست را كوبا ديكتاتور حتي كه كرد افراط و بود غليان در چنان باتيستا ستايش در
  :گفت  بالتيستا

  .نزنند حرف قدراين آن درباره خواستمي دلم اما كندمي تاييد مرا دولت گاردنر، سفير كه خوشحالم 

  
  روزولت كرميت و باتيستا

  
 با خود كه اسميت. تي. ارلي شركت، باتيستا نبود با قبلي سفير از كمتر هم در تملق گاردنر جانشين
 فرصت اولين در، بود يافته دست جاللي و جاه به -ويتني هي جان، آمريكايي بزرگ دارسرمايه حمايت

 قابل مبلغ، اقدام نخستين در او. افتاد  متحده اياالت هايشركت براي مزايا گردآوري دنبال به
 مخالفان كوبيدن درهم در باتيستا. گرفت  كوبا مقامات از »موا  « شركت براي ماليات تقليل ايمالحظه
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 كشورش هب غيرواقعي اطالعات مصرانه كه آمريكا سفير سوي از دولتي تروريسم هرگونه و سياسي
  .شد مي گرفته ناديده كردمي مخابره

 فيدل رهبري به انقالبيون اقدام نخستين، كوبا مردم خاكستر زير آتش و خاموش خشم دنبال به
 اين در كوبايي جوان ١٧٠ و برادرش همراه به كاسترو. شد  عملي ١٩٥٣ ژوئن ٢٦ بامداد در كاسترو

 بر تازه »ژوئن ٢٦ نهضت«. بود  كرده تجلي تازه، امقي معنوي روح اما خوردند شكست نابرابر نبرد
 مردمي هاياعتراض از پس، همه اين با. شدند محكوم زندان به يارانش و كاسترو. بود  افتاده هازبان

 مكزيكو به بالفاصله كاسترو .شد آزاد كاسترو، مدتي از پس، شد تحميل دولت بر كه رواني فشار و
 و گرفتمي دارايي و پول، توانگران از او. كرد  فراهم را بزرگتر و بهجانهمه حركتي، مقدمات و رفت

 اما شد تشكيل نفري ده چند جمعيت يك با انقالبيان گروه اينكه با. داد مي سامان را خود نيروهاي
  .شدند مي ملحق فيدل ياران به و شده جدا او از، باتيستا نيروهاي از بسياري مرور به
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 جنگ در باتيستا از آمريكا حمايت -١٠-٧

 سال در. كرد مي پشتيباني باتيستا ديكتاتوري رژيم از هميشه منازعات اين جريان در متحده اياالت
 مبني كرد صادر دستوري آمريكا خارجه وزارت، گذشتمي جنگ آغاز از سال يك تقريبا كه ١٩٥٨

 در كوبا سفارت وافقتم مهر به بايد رسدمي كوبا از اسلحه صدور براي كه تقاضايي هر اينكه بر
  .شدند  محروم آمريكا كمك به دستيابي از كوبايي مبارزان، ترتيب اين به. باشد واشنگتن

 
  

 اسلحه اهداي كه خواستند آمريكا از صريحا خود هاياعالميه از يكي در، او با موتلف احزاب و كاسترو
 مستشاران. داد  موشك هم اتيستاب به حتي متحده اياالت همه، اين با. كند  متوقف را باتيستا به

 نيروي فرمانده، تابرليال كارلوس سرهنگ و دادندمي تعليم را باتيستا سركوبگر دستگاه، آمريكايي
 سرانجام آمريكا، هايحمايت همه با باتيستا، رژيم .كرد  دريافت لياقت نشان آمريكا از باتيستا هوايي

 مردمي حمايت از او. گرفتند مي فاصله او از روز به روز او، نيروهاي. خورد  شكست شورشيان از
 و گذشته جان از «، كوبايي انقالبيون ديگر، سوي از. كردمي حكومت سرنيزه زور به و نبود برخوردار
 شكست را باتيستا نيروهاي نظامي طريق هيچ به كاسترو نيروهاي « همه اين با. بودند  »خودساز 

 سرانجام » .كند نابود را خويشتن خود، باتيستا تا آورند فراهم مقدماتي شدند موفق بلكه ندادند
 حكومت با و گريخت دومينيكن به ١٩٥٩ سال از روز اولين شب نيمه دقيقه١٠ و٢ ساعت در باتيستا

 اين كه شد كوبا بالمنازع رهبر ساله ٣٢ كاستروي فيدل ترتيب اين به. كرد  خداحافظي هميشه براي
 آمريكا ؛ متحده اياالت همسايگي در فردبه منحصر سوسياليستي تحكوم يك براي بود آغازي

 اسپانيا در  ١٩٧٣ سال در باتيستا. است  نرفته بيرون هاآمريكايي ذهن از هيچگاه كه كابوسي
  .درگذشت 

  
   



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

  كاسترو فيدل -١٠-٨
  

 Fidel: اسپانيايي به ( روث كاسترو آلخاندرو فيدِل

Alejandro Castro Ruz ( ،) ١٩٢٦ تاو ١٣ زاده 
 و مدارسياست)  ٢٠١٦ نوامبر ٢٥ درگذشت  –

 در واقع بيران شهر وي در. بود  كوبايي انقالبي
 دارانزمين از وي خانواده. شد  متولد اولگين استان

 در دبستان گذراندن از بعد او. بودند  نيشكر مرفّه
 از آن از پس و فتر هاوانا سپس و كوبا در سانتياگو شهر در واقع خصوصي ايمدرسه به روستا

 تا ١٩٥٩ سال از، كوبا انقالب رهبري بر عالوه وي .شد  التحصيلفارغ هاوانا دانشگاه حقوق دانشكده
 ٢٠٠٨ تا ١٩٧٦ سال از كشور اين جمهوررئيس عنوان به سپس و وزيرنخست عنوان به ميالدي ١٩٧٦

 سال از است؛ كوبا حزبيتك نظام در سياسي حزب تنها كه كوبا كمونيست حزب. بود  فعاليت مشغول
 ميالدي ١٩٧٦ سال مصوب اساسي قانون اساس بر. شدمي اداره وي رهبري تحت ٢٠١١ سال تا ١٩٦٥

 در كمونيستي انقالب نمادهاي از يكي كاسترو. دارد  دست در را حكومت رهبري، حزب دبيركل
 كرهنيم در را جهان نينيسمل -ماركسيسم  حكومت نخستين او زيرا. رود مي شماربه التين آمريكاي

 ترينطوالني جهان كمونيست رهبران ميان در او. كرد  برقرار آمريكا به فاصله تريننزديك در و غربي
 وي ظاهر ماندگار نمادهاي، زيتوني سبز نظامي لباس و برگ سيگار، ريش. داشت را حكومت دوره

 .هستند 

 در دولت سوسياليستي اصالحات و شد سازييمل تجارت و صنايع كوبا در وي زمامداري دوران در
 .بود  تعهد عدم جنبش دبيركل دوره دو چنينهم  كاسترو. درآمد اجرا به جامعه سراسر

 به الملليبين مختلف جوايز وي. است بوده معاصر جهان برانگيزبحث هايشخصيت از يكي كاسترو
 توانسته كه كسي و بشردوستي و اليسمامپري ضد، سوسياليسم قهرمان را او حاميانش و آورده دست

 يك را وي منتقدانش مقابل ؛ در. دانند مي، كند حفظ آمريكا امپرياليسم برابر در را كوبا استقالل
 از بيش آوارگي، بشر حقوق نقض متعدد موارد بروز باعث دولتش كه دانندمي خواهتماميت ديكتاتور

  .است شده كشور اقتصاد تضعيف و كوبايي ميليون يك
 داده قرار تأثير تحت را او هموطنانش از بسياري شديد فقر با خود زندگي سطح ميان فاحش اختالف

 نام زيرا. بود  ثالديوار باتيستا فولخنثيو حكومت سرنگوني به مصمم او. كرد  تبديل انقالبي يك به و
 بهشت زمان آن در كوبا گردي سوي از. بود  شديد نابرابري و انحطاط سياسي، فساد با برابر او حكومت

 اداره مخدر مواد قاچاق و قمار، فروشيتن تبهكار باندهاي توسط عمالً و بود گذرانخوش ثروتمندان
 .شد مي
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 مبارزه سياسي فساد عليه كه پيوست دانشجويي گروه يك به بود دانشجو كه زماني بنابراين،
 شهرت هم كوبا ارتدوكس حزب به كه شد وباك مردم حزب عضو ميالدي ١٩٤٧ سال در او  .كردند مي

 براي مسلح گروه يك در عضويت داوطلب سال همان و شد حزب چپ جناح رهبر سپس وي. داشت 
 كوبا از نتوانست گروه اين اما شد دومينيكن جمهوري در تروخيو لئونيداس رافائل نظام عليه مبارزه
 نقش امپرياليستي ضد هاينقشه گونهاين اجراي و ريزيطرح در بارها كاسترو فيدل. شود  خارج

 .داشت 

 مكزيك به زندان از آزادي از پس او. افتاد  زندان به نافرجام كودتاي يك در نقش بخاطر ١٩٥٣ سال در
 بيشتر. بازگشت  كوبا به قايق با يارانش از نفر صد حدود و گوارا چه ارنستو همراه به سپس و رفت

شدند  فرار به موفق هاآن از نفر ده حدود فقط و كشته يا دستگير يققا گرفتن پهلو محض به مبارزان
  .شدند  سرازير هاوانا هايتپه به افراد اين. 

 يك با مائسترا سيئرا هايكوه در خود پايگاه از را انقالب همراهانشان و گوارا چه ارنستو، كاسترو
، باتيستا فرار با. شدند  هاوانا وارد ١٩٥٩ ژانويه دوم روز در و كرده آغاز كالسيك چريكي جنگ

 واگذار مردم به را هازمين دادند قول كوبا رهبران. شد مستقر كوبا در جديدي دولت و پيروز كاسترو
  .كنند  دفاع فقرا حقوق از و كنند

  

 
 ١کاسترو و ارنستو چه گوارا  

  :گفت مي و است كوبايي چيز هر از قبل او ايدئولوژي كه داشت تأكيد كاسترو زمان آن در
 خواهيم،مي اجتماعي عدالت و دموكراسي آن جاي به. نيستيم  ماركسيسم يا نيسمكمو دنبال به ما« 

  .»برنامه  با اقتصادي چارچوب در آنهم
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 سرد جنگ -١٠-٩

 آغوش به را او مسئله همين، كاسترو خود گفته اساس بر و نكرد توجهي كاسترو به آيزنهاور دوايت
 يكي به كوبا پس آن از. انداخت ، فخروشچ نيكيتا آن رهبر و شوروي سوسياليستي جماهير اتحاد

 .دانستند  خيانت را كار اين او ليبرال ياران از بعضي. شد تبديل سرد جنگ هايصحنه از

 ١٩٦١ آوريل در، كرد مصادره را كوبا در هاآمريكايي هايدارايي و اموال كاسترو دولت آنكه از پس
 كوبايي، تبعيديان از متشكل خصوصي يارتش بكارگيري با چريكي جنگ ايجاد با كرد تالش آمريكا

 ضمن و كرد حمله مهاجمان به هاخوك خليج در كوبا ارتش اما. كند  سرنگون را كاسترو حكومت
 بدل كاسترو تبليغاتي ابزار به پيروزي اين. گرفت اسارت به را ديگر نفر هزار، آنها از بسياري كشتن

نبود  پذيرفتني آمريكا براي اين و بود انداخته چنگ اآمريك بودن ابرقدرت وجهه به كار اين با او. شد 
.  

 
  

 شناسايي كوبا به انتقال راه در را شوروي ايهسته هايموشك آمريكا تجسسي هواپيماهاي ،١٩٦٢ در
 ايهسته جنگ يك آستانه در جهان زيرا. شد  المللبين جامعه در ترس باعث مسئله اين. كردند 

  : داد  هشدار كوبا به آمريكا وقت جمهوريرئيس كندي،. اف جان .بود  گرفته قرار عيار تمام
. است  ساخت حال در تهاجمي هايموشك شليك هايپايگاه از ايمجموعه محصور، جزيره آن در«

 غربي نيمكره در ايهسته حمله انجام توانايي ايجاد جز چيزي تواندنمي هاپايگاه اين احداث از هدف
خارج كرد  كوبا از آشكار صورت به را هايشموشك شوروي پرده، پشت و دهفشر مذاكرات با. »باشد

اما هنوز هم موشك هاي آمريكايي ، كند خارج تركيه از را هايشسالح مخفيانه بطور آمريكا و قرار شد
 .در تركيه قرار دارند 

 جزيره اين كرش محصول عمده بخش خريدار و كرد قرار بر كوبا با زيادي اقتصادي روابط شوروي اتحاد
 اين، آمريكا تجاري هايتحريم بخاطر اما. داشت  كوبايي كاالهاي برخي به شديدي نياز آمريكا. بود 

  .گرفت  قرار تعهد عدم جنبش رأس در كوبا شوروي حمايت با. شدند مي صادر شوروي به كاالها
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 آفريقا كاسترو در حضور -١٠-١٠

 جنگ و آنگوال داخلي جنگ در را اشنظامي وهاينير و كردمي عمل جانبدارانه آفريقا در كاسترو
  .فرستاد  ماركسيست هايچريك كمك به موزامبيك داخلي

  
 

 شوروي فروپاشي از سپ -١٠-١١

 قطع شوروي به شكر فروش زيرا. بود  بارفاجعه  كاسترو انقالب براي شوروي جماهير اتحاد فروپاشي
، آمريكا هايتحريم وجود خاطر به و شوروي حياتي هايكمك قطع با. شد  تعطيل عمالً كوبا اقتصاد و

 تحمل ميالدي ٩٠ دهه اواسط در بنابراين شد ؛ جدي هايبحران و جانبههمه كمبود دچار كشور
رفتند  آمريكا فلوريدا سوي به دريا طريق از هاآن از نفر هزاران و رسيد پايان به هاكوبايي از بسياري

 براي ايخردكننده اعتماد نماد حركت اين اما، شدند غرق سيرم طول در هاآن از بسياري اينكه با. 
 .بود  كاسترو شخص

 
 پاياني هايسال -١٠-١٢

 از پس او. استشده ترماليم قدري خود مواضع در او كه رسيدمي نظر به حكومت پاياني هايسال در
 ئولرا برادرش رفت كنار قدرت از، ٢٠٠٦ سال در روده سرطان جراحي اضطراري عمل يك انجام

 اعالم ٢٠٠٨ فوريه در. شد  ظاهر عمومي انظار در ندرت به بعد به از آن. گرفت  را وي جاي كاسترو
 كرد سعي بعد هايسال در. پذيرفت  نخواهد را قوا كل فرمانده و جمهوريرئيس سمت ديگر كه كرد

 شوروي اتحاد هايكمك خالي جاي خيزنفت ونزوئالي وقت جمهوررئيس چاوز هوگو با پيوند ايجاد با تا
 .كند  پر را

 قصدها سوء

 مانگوس عمليات آن مورد ترينمعروف كه برساند قتل به را كاسترو كرد سعي بار چند سيا سازمان
موادي بگذارند تا ريش وي بريزد زيرا ريش  فيدل برگ سيگارهاي در بود قرار عمليات اين در. بود 

  وي نماد انقالب كوبا بود .
 قرار. بود  عمومي انظار در او انداختن دست هدف با او ريش ريختن براي طرحي، يگرد موارد جمله از

  شود . انجام زندمي خود هايريش به او كه پودري طريق از كار اين بود
 

 درگذشت -١٠-١٣

 اين شنبه روز بامداد كوبا تلويزيون. درگذشت  سالگي ٩٠ سن در ٢٠١٦ نوامبر ٢٥ در كاسترو فيدل
 جمهوريرئيس، كاسترو رائول كه است حاكي هاگزارش. كرد  اعالم كاسترو ائولر از نقل به را خبر
  : است گفته كشور اين تلويزيون در حضور با، كوبا وقت
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 خبرگزاري گزارش به. »درگذشت  جمعه شامگاه دقيقه ٢٩ و ده ساعت كوبا انقالب كل فرمانده «
  :است گفته كاسترو رائول، فرانسه

 فيدل جنازه تشييع مراسم. شد  خواهد سوزانده شنبه روز وي جسد تروكاس فيدل وصيت طبق 
  .شد برگزار ٢٠١٦ دسامبر ٤ در كاسترو
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 كاسترو انديشه هاي -١٠-١٤

)  Castroism: انگليسي به ( كاستروئيسم عنوان با كاسترو فيدل سياسي و اجتماعي هايانديشه
  .شودمي شناخته
 دين ضد بلكه مذهبي فردي نه كاسترو

 نهاد يك را كاتوليك كليساي و بود
 .آوردمي شماربه داريسرمايه طرفدار
 فيدل مذهبي هايديدگاه اگرچه

 همراه به را متعددي هايبحث  كاسترو
 داده تعميد غسل زيرا است،داشته

 به وابسته يك عنوان به و شده
 استفاده او. شد شناخته اورخداناب يك عنوان به زندگي در بعداً او اما شد، بزرگ روم كاتوليك كليساي

 مسيحيت كه كردمي تشريح اما كردمي نقد را هاآفريقايي و زنان سركوب توجيه براي انجيل از
 عدالت از حسي« و »اخالقي هايارزش« كه كندمي ارائه را »انساني بسيار اندرزهاي از گروهي«

 منظر از نه بدانند، مسيحي يك مرا مردم اگر« كندمي نقل بخشد،مي دنيا به را» )سوسيال( اجتماعي
 بود ايده اين مفسر او»هستم مسيحي يك كه كنممي اعالم من سوسيال، نسخه منظر از بلكه مذهبي

 جمعيت انبوه تغذيه به اشاره با ،))en( مسيحي كمونيسم( استبوده كمونيست يك مسيح عيسي كه
 .كاسترو هگوا عنوان به  ثروتمند جوان مرد و مسيح داستان و 

 هدف و نداشت روشني نظريه يا ايدئولوژي مبارزه شروع در شد، آغاز ١٩٥٣ از كه كوبا انقالبي جنبش
 آن و آمد پديد ١٩٦١ از كمونيسم با چريكي جنبش آميزش. بود باتيستا فاسد رژيم سرنگوني تنها آن

 اهميت. كرد كوبا رسمي ايدئولوژي را آن و آورد روي لنينيسم-ماركسيسم به كاسترو كه بود هنگامي
 پيشاهنگان روش، بنابراين است؛ خاص انقالبي روش يك گرفتن پيش در نظر از بيشتر ايدئولوژي اين

 لنينيستي »ذهني« شرايط و ماركسيستي »عيني« شرايط پيدايش انتظار در كه آن جاي به انقالبي،
 و روستايي مناطقي از چريكي نبشج آغاز با را شرايط اين بايد بنشينند عيار تمام انقالب يك براي

 كاستروئيسم ديگر، عبارت به. آورند وجود به است حاكم رژيم امنيتي چتر از خارج كه كوهستاني
 براي مدل عنوان به، را كشور يك در پيروزمند انقالب يك روش مائوئيسم، و لنينيسم مانند نيز

 و ماركسيستي هايانديشه گوارا، هچ هم و كاسترو هم مدل، اين با. كندمي عرضه ديگر كشورهاي
  .گذارندمي كنار است، آن كنندهتعيين طبقاتي تحول كه را انقالب مراحل درباره ي لنينيستي
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  چگوارا -١٠-١٥
  
  

 “چه” عكس ترين معروف واقعي داستان كسي كمتر
 سال ٤٠ به نزديك از كه عكسي همان. داندمي را

 هنوز و دهبو دنيا عكس فروشترين پر بحال تا پيش
 چرا اما. است كرده حفظ را خود حالت و اصالت هم

 آن خالق كوردا آلبرتو بود؟ نگاهش در حالتي چنين
 كار من”: كندميتعريف چنين فروتني كمال در تصوير
 – غريزي بود اي لحظه – نكردم اي العاده خارق

 زيرا نيست هم روشن بسيار عكس حتي و -اتوماتيك
 بُمبي كه بود روزي. كنم ميزان را دوربين نداشتم وقت

 مهمات محموله اولين حامل كه الكوره كشتي در
. گذاشت جاي به زخمي و كشته زيادي تعداد انفجار آن. شد منفجر -بود انقالب براي شده خريداري

 ها خوك خليج مزدوران تجاوز به توانستميو شدميتر شلوغ روز هر اوضاع -بود ١٩٦٠ مارس
 .بيانجامد

 بعد – داشت قرار اول صف در مراسم طول در “چه”. فيدل  سخنراني آن از بعد و بود تدقين ممراس
 خواستمميو بودم فيدل از انداختن عكس مشغول و لوليدمميجمعيت بين من. شد ناپديد ناگهان

 دوباره ناگهاني “چه” كه بگيرم هائي عكس بودند نزديكي آن در كه دوبوار سيمون و سارتر از بعد
 روي -كرد ميخكوب مرا قصد سوء آن قربانيان براي درد و خشم از سرشار نگاه آن. شودميپيدايش

 – فيدل از هائي عكس با را فيلم باقي.  گرفتم وي از جاودانه عكس دو غريزي بطور و ماندم صحنه
 پچا عكس آن كه بود بعد سال هفت.  كردم تمام كوبا وقت جمهوري رئيس - دورتيكوس و سارتر

 بعد. كرد انتخاب ها عكس ساير ميان از را آن فلترينلي انتشاراتي موسسه مسئول كه قرار بدين. شد
 شايسته عنوان به را آن جهان دانيد،ميكه طوري همان “بوليوي خاطرات” كتاب جلد روي چاپ از

  .  كرد انتخاب گوناگون اشكال در تكثير براي عكس ترين
 يا گوارا چه نامبه تربيش كه) ١٩٦٧ اكتبر ٩ درگذشته ي – ١٩٢٨ ژوئن ١٤ زاده ي( گِوارا چه ارنستو

 ماركسيست انقالبي و جنگي پردازنظريه مدار،سياست چريك، پزشك، شود،مي شناخته چهاِل
 عنوان به فراگير طوربه او ظاهر و چهره. بود كوبا انقالب اصلي هايشخصيت از يكي و آرژانتين زادهي
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 عامه فرهنگ در شده شناخته جهاني نشان يك عنوان به و دوستانه بشر انقالبي نمادهاي از يكي
 .گشت بدل

 مشاهده از پس و كرده سفر را جنوبي آمريكاي سراسر گوارا پزشكي جوان دانشجوي يك عنوان به
 به كمك براي او تمايل كه حالي در .بود گشته پديدار وي در مبارزه روحيه بيماري و گرسنگي فقر،
 دانست،مي آمريكا متحده اياالت توسط التين آمريكاي هايسرمايه استثمار او آنچه كردن گونسرن

 آربنز خاكوبو جمهوري رياست تحت گواتماال اجتماعي اصالحات در تا شد آن بر بود، فزوني به رو
 كي طي در فروت يونايتد كمپاني دستور به سيا سازمان توسط وي كه نكشيد طولي اما شود، همراه
 هايايدئولوژي گيريشكل عطف نقطه به جريان همين و شد گيريكناره به مجبور سمتش از كودتا

 جنبش به و كرد ديدار كاسترو فيدل و رائول با سيتي مكزيكو در آن از پس. گشت بدل گوآرا سياسي
 باتيستا وفولخنثي كوبايي ديكتاتور كردن سرنگون هدف با گِرَنما كشتي با و پيوست هاآن ژوئيه ٢٦
 مشهور ايچهره به زود خيلي گوآرا. شد كوبا به دريايي سفر عازم بود، متحده اياالت حمايت مورد كه

 در كليدي نقش و يافت ارتقاء دوم فرمانده درجه به سپس شد، تبديل هاانقالبي ميان در برجسته و
 سرنگوني به نهايت در كه كرد ايفا باتيستا عليه شورشيان چريكي پيروزمندانه مبارزات سال دو طي

 .انجاميد باتيستا رژيم

 توانمي هاآن از كه شد؛ جديد دولت در متعددي كليدي هاينقش دارعهده گوآرا كوبا، انقالب از پس
 طي در جنگي جنايت جرم به كه افرادي براي تيرباران و نظر تجديد هايدرخواست بررسي به

 صنايع، وزير عنوان به كشاورزي هايزمين ارضي الحاتاص بودند، شده محكوم انقالب هايدادگاه
 آموزشي مدير و ملي بانك رياست سمت دو در فعاليت آموزي، سواد موفق كمپين هدايت و كمك

 كرد، اشاره سوسياليستي كوباي سفير عنوان به الملليبين سفرهاي انجام و كوبا مسلح نيروهاي
 از كه باشد مهم مسائل در محوري نقش دارعهده تا داديم را اجازه اين او جايگاه و موقعيت همچنين

 مسئوليت يا كردند سركوب را هاخوك خليج عمليات كه نظامياني شبه تعليم به توانمي جمله آن
 ميالدي ١٩٦٢ در كوبا موشكي بحران به منجر كه كوبا به شوروي اتمي بالستيك هايموشك آوردن

 راهنماي كتاب به توانمي او آثار از بود، نويسخاطره و فعال يسندهنو يك او اين بر عالوه.كرد ياد شد،
 در سيكلت موتور با سفرهايش درباره ي كه سيكلت موتور خاطرات پرفروش كتاب يا چريكي جنگ

 رسانده باور اين به را او لنينيسم-ماركسيسم هايآموزه و تجربيات. كرد اشاره است، التين آمريكاي
 و نو استعمار امپرياليسم، رويكرد از ناشي صرفاً سوم جهان وابستگي و ماندگي عقب كه بود

 انقالب و انترناسيوناليسم پرولتاريا سوي به حركت آن از رهايي راه تنها و بود انحصاري داريسرمايه
 ابتداً  او تالش كرد، ترك انقالب صدور قصد به را كوبا ميالدي ١٩٦٥ سال در گوآرا چه. است جهاني

 بوليوي نظامي نيروهاي توسط جاهمان در نهايت در و ماند ناكام بوليوي در سپس و كينشازا-كنگو در
 افسري كه او را كشت بعدا اضافه شود.شد تيرباران سرعت به و دستگير سيا سازمان كمك با

 ناي. استمانده باقي كند،مي تداعي را انزجار گاه و احترام گاه كه متناقض تاريخي شخصيت گوآرا از
 و هاآهنگ مستندها، مقاالت، خاطرات، ها،بيوگرافي از بسياري در وضوح به توانمي را تناقض
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 مبارزه براي او شاعرانه نداي باختگي، جان از او درك نتيجه در. كرد مشاهده او با مرتبط هايفيلم
 حركت در مادي تتمايال نه و اخالقيات پايه بر كه »نو انساني« يك از آگاهي ايجاد به ميل و طبقاتي

 تايم نامههفته. استكرده تبديل چپ هايجنبش بخش الهام الگوهاي ترينناب از يكي به را او است،
 عكس انتشار از پس همچنين. است نامبرده بيستم قرن تأثيرگذار فرد ١٠٠ از يكي عنوان به او از

 ترينمحبوب عنوان به آن از لندمري مؤسسه هنر دانشگاه قهرمان، مبارز چريك عنوان با كوردا آلبرتو
  يادكرد جهان عكس

  
 روبرتو، ،)خواهر( سليا ،)مادر( سليا: راست به چپ از او كنار در). ميالدي ١٩٤٤. (اشخانواده كنار در) چپ( نوجوان ارنستوي

  ماريا آنا و ،)پدر( ارنستو مارتين، خوآن،

  
 و باال طبقه از دو هر كه السرنا، ده سليا و لينچ گوآرا ارنستو فرزند پنج از فرزند اولين گوآرا ارنستو
 او پدري جد از. گشود جهان به چشم آرژانتين روزاريو در ١٩٢٨ ژوئن ١٤ در بودند آرژانتيني اشراف

 تبار ديگر طرف از. شودمي ياد جنوبي آمريكاي مرد ثروتمندترين عنوان به لينچ خوليان پاتريسيو
 او خانواده ي. بازمي گشت پرو اسپانيايي فرماندار آخرين وخوساهين اي السرنا ده خوزه به مادرش

 ده با گاهي او رسمي نام اسپانيايي رسوم و آداب برطبق. بودند ايرلندي و باسك تبار با آرژانتيني
 داشت بيان چنين پدرش ارنستو، جوش و جنب پر شخصيت به توجه با شود .مي ذكر لينچ يا السرنا

 ».است ايرلندي شورشيان خون دارد، جريان من فرزند هايرگ در آنچه يدباش داشته ياد به« كه

 با ايخانواده در او. يافت توسعه) شدمي خطاب كه آنطور( ارنستيتو در فقرا به توجه ميل زود خيلي
 هايديدگاه از ايگسترده طيف با نوجوان پسر يك عنوان به حتي اينرو از و كرد رشد چپ هايگرايش

 خانه و بود اسپانيا داخلي جنگ در خواهان جمهوري سرسخت طرفداران از او پدر. شد اآشن سياسي
 .شدمي جنگ در ديده آسيب سربازان ميزبان اغلب او

 او انداخت، سايه اشزندگي دوران تمام در كه حاد آسم حمالت كنندهفلج دردهاي وجود عليرغم
 شود ظاهر تيراندازي و گلف فوتبال، شنا، ظيرن هاييرشته در سرآمد ورزشكار يك عنوان به توانست

 راگبي انگيزه با بازيكنان از او. گردد بدل ناپذير خستگي سوار دوچرخه يك به توانست همچنين و
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 راگبي بازي. استكرده بازي آيرس بوئنس دانشگاه باشگاه براي هاف فالي پست در و بود نفره ١٥
 خانوادگي نام و خشن معناي به El Furibundo از تركيبي كه -) Fuser( فوسر عنوان او براي

 .آورد ارمغان به خشنش بازي سبك براي را - بود السرنا ده مادرش
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  ادبي و فكري هايگرايش -١٠-١٦

  

  
  ١٩٥١ در ساله ٢٢ گوآراي

  
  

. كرد شروع سالگي ١٢ سن از را محلي مسابقات در شركت و آموخت پدرش از را شطرنج بازي گوآرا
 كيتس، جان نرودا، پابلو آثار خصوص به شعر به ايويژه عالقه او اشزندگي طول در و بلوغ دوران در

 گوآرا خانه. داشت ويتمن والت و والخو سزار ميسترال، گابريال لوركا، گارسيا فدريكو ماچادو، آنتونيو
 همه و مشتاق خواني كتاب تا دادمي را امكان اين ارنستو به كه بود كتاب جلد ٣٠٠٠ از بيش داراي

 اميليو فالكنر، ويليام ماركس، كارل به توانمي او عالقه مورد نويسندگان از كه باشد خوان چيز
 نهرو، لعل جواهر نظير نويسندگي كارهاي از اين بر عالوه. كرد اشاره ورن ژول و ژيد آندره سالگاري،

 فرانس، آناتول انگلس، يشفريدر همچنين و سارتر پل ژان و لنين والدمير كافكا، فرانتس كامو، آلبر
  .بردمي لذت فراست رابرت و ولز. جي. اچ
  

 گواتماال -١٠-١٧

 كاستاريكا، پاناما، اكوادور، پرو، بوليوي، همچون كشورهاي به. رفت سفر به دوباره گوارا ١٩٥٣ ژوئيه ٧
 رجمهورئيس كه جايي رسدمي گواتماال به ١٩٥٣ دسامبر در او. ساوادور ال و هندوراس نيكاراگوئه،

 ماند گواتماال در گوارا. داشت را التيفونديا نظام براندازي قصد ارضي اصالحات طريق از آربنز خاكوبو
 .دهد انجام احسن نحو به را شود تبديل »واقعي انقالبي« يك به تا بود الزم آنچه تا

 لحاظ از داهيل. شد آشنا بود پرويي اقتصاددان يك كه آكوستا گادآ هيلدا با گوارا گواتماالسيتي در
 APRA (American »آمريكا خلق انقالبي متحدين« گراي چپ جناح با خوبي به سياسي
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Popular Revolutionary Alliance (مرتبه بلند رسمي مقام چند به را گوارا او. بود ارتباط در 
 فيدل« ژوئيه ٢٦ جنبش به متصل هايتبعيدي از تن چند با گوارا همچنين. كرد معرفي آربنز دولت در

 بود ارتباطات اين طي در. كرد قرار بر ارتباط) كوبا سانتياگو، در خانه سرباز يك به حمله( »كاسترو
 .كرد كسب رودمي كار به »رفيق« مانند آرژانتيني در كه را) che( »چه« معروف لقب گوارا كه

 او مالي يتوضع نتيجه در نبود آميزموفقيت شود پزشكي انترن يك اينكه براي چه تالش و سعي
 از سبك نظامي تجهيزات و اسكودا نظامپياده گروهان يك ١٩٥٤مي ١٥ در. بود تزلزل دچار اغلب
) CIA( سيا توسط كودتا يك تسريع باعث كه شد ارسال آربنز براي چكسلواكي هايكمونيست طرف

 .شد

 توسط كه نظامي كگروه يك به منظور همين براي و بجنگد آربنز پشتوانه به تا بود مشتاق بسيار چه
 پزشكي كار به و شد خسته گروه كارهاي از زود خيلي اما. پيوست بود شده تشكيل كمونيست جوانان

 سفارت در آربنز كه نگذشت چيزي اما شد داوطلب جنگ براي دوباره چه توطئه پي در. برگشت خود
 گادآ هيلدا وقتي. ندكن ترك را كشور تا خواست نيز خود خارجي هايحامي از و شد پناهنده مكزيك
 مكزيك به سپس و ماند آنجا هفته چند تا چه. برد پناه آرژانتين كنسولگري به نيز چه شد دستگير

  .رفت
 قدرت يك متحده اياالت كه آورد بوجود گوارا چه در را ديدگاه اين سيا توسط آربنز رژيم براندازي

 و. باشد آزاد و كند پيشرفت اهدبخو كه است كشوري هر براندازي درصدد كه است امپرياليستي
 توسط كه مسلحانه شورش يك كه آورد ايمان اين به هميشه از بيشتر چه كه اين تا شد باعث همين

 چنين نفع به را شرايط شودمي كه است راهي تنها شودمي حمايت مسلح مردم و جمهوري يك
 .برگرداند كشورهايي

 
  كوبا -١٠-١٨

  
  )سترا سمت نفر( مارچ آليدا و گوارا چه
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 هايتبعيدي بقيهي و »لوپز نيكو« با را خود ارتباط و رسيد مكزيك به ١٩٥٤ سپتامبر اوايل در گوارا
 »كاسترو رائول« به را او ١٩٥٥ سال در لوپز. كرد قرار بر) بود شده آشنا گواتماال در كه( ژوئيه ٢٦

 سعي اكنون كه ژوئيه ٢٦ شجنب رهبر »كاسترو فيدل« بزرگترش برادر به را او هم رائول و كرد معرفي
 مدت طوالني گفتگوي يك از بعد. كرد معرفي داشت باتيستا فولخنثيو ديكتاتوري نظام براندازي بر
 .پيوست جنبش به گوارا چه، كاسترو با

 عنوان به آخر در و كرد شركت نظامي هايتمرين در او. شد انتخاب جنبش پزشك عنوان به چه
 بسيار رزم ناو يك توسط كوبا به حمله كاسترو انقالبي عمليات اولين. شد شناخته پارتيزان بهترين
 سمت به بزرگ مادر وسيلهي به مكزيك از ١٩٥٦ نوامبر ٢٥ روز در. بود »بزرگ مادر« نام به قديمي

 نفر ٨٢ از. گرفتند قرار حمله مورد باتيستا ارتش توسط گرفتن پهلو از بعد كمي اما. افتادند راه كوبا
. كنند فرار توانستند نفر ٢٢ فقط. شدند تبعيد دستگيري از بعد هم بسياري و شدند هكشت بسياري

 براي و گذاشتم كنار را پزشكيم تجهيزات من كه بود خونين مقابلهي همين در«: استنوشته چه خود
 تبديل مبارز پارتيزان يك به پزشك يك از گونهاين و» .برداشتم سالح مبارزان از يكي جسد از جنگ

 .دش

  
  كاسترو و گوارا

 
 مايسترا سييرا هايكوه اعماق در فروپاشيده انقالبي گروه يك عنوان به ماندند زنده كه نفري چند
 حمايت مردمي نهادهاي و ژوئيه ٢٦ جنبش پايس فرانك چريكي گروه طرف از كه جايي گرفتند، پناه

 كه اين تا مرده؟ يا استزنده تروكاس: آمدپيش سؤال اين هاكوه طرف به گروه نشينيعقب با. شدند
 تايمز نيويورك در اش چريكي گروه و كاسترو از عكس يك همراه به مصاحبه يك ١٩٥٧ اوايل در

. برد پي انقالبشان در هارسانه اهميت به بعد هايماه در اما نبود حاضر مصاحبه براي چه. شد چاپ
  .كند ياد روزگار ترينسخت عنوان به روزها اين از چه تا شد باعث مهمات كمبود و نشينيكوه  سختي
 پادگان يك به حمله براي چه اقدام اولين. كرد انتخاب لشكر دوم هنگ رهبر عنوان به را چه كاسترو

 را حمله تنهايي به هم او و نشدند حاضر وقت سر چه افراد. نرفت پيش نقشه مانند درست بيكيتو در
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 به هم او و كرد فرار نگهبان اما كند دستگير را دشمن هاينگهبان از يكي خواست چه. كرد شروع
 طرف به گلوله از باراني زير در او. افتاد كار از تفنگش اما كرد تيراندازي به شروع نگهبان طرف

 در. گرفتند تير رگبار به را پادگان تيراندازي، صداي شنيدن با هم هاآن اما كرد، فرار خودي نيروهاي
 .شد او افراد تسليم كند درست را تفنگش بتواند چه كه اين از لقب تا پادگان صورت هر

 پيش در تربيت براي را تري خشن بسيار رويهي كرد نظر تجديد خود نظامي هايتاكتيك در چه وقتي
. فرستادمي ترورشان براي را هاييگروه چه و شدندمي تلقي خائن عنوان به گروه هايفراري. گرفت

 .ترسيدندمي خشونتش و رحمي بي تعل به او از نتيجه در

 هاآن. كرد درست ١٩٥٨ فوريهي در شورشي راديوي نام به مخفي راديويي مركز يك گروه براي گوارا
 در عضويت خواستار كه افرادي با و كردندمي منتشر اعالميه كوبا مردم براي مركز اين وسيلهي به

 براي سيا راديويي هايفعاليت از چه را، اديويير مركز ايدهي. كردندمي قرار بر ارتباط بودند گروه
 .بود گرفته الهام گواتماال در آربنز دولت براندازي

 افراد از نفر ١٥٠٠ او. كرد ايفا مرسدس الس نبرد در را اساسي بسيار نقشي گوارا ١٩٥٨ ژوئيه اواخر در
 دستگير خود هنگ از ادهاستف با داشتند، را جنبش بردن بين از و كاسترو كشتن قصد كه را باتيستا

. خواند همتابي و عالي را آن و كرد تحليل را چه عمليات اين باكمن لري آمريكايي سرگرد بعدها. كرد
 در تا كرد اعزام غرب به را آن و گرفت عهده بر را ديگر هنگ يك رهبري گوارا جنگ، يافتن ادامه با

 به گوارا ١٩٥٨ دسامبر پاياني روزهاي در .دهند انجام هاوانا سوي به را آخر حملهي موعود لحظهي
 قاطعانهي پيروزي آخرين حمله اين. كنند حمله كالرا سانتا به تا داد دستور خود انتحاري هنگ

 تصرف پيروزمندانه را كالرا سانتا نو سال شب در گوارا هنگ كرد اعالم شورشي راديوي. بود انقالبيون
 در. داشت تناقض بود داده نبرد حين در چه مرگ بر بنا يالمللبين خبرگزاري كه خبري با كه كردند

 هستند هاآن يجبهه در و داشته مذاكره هاشورشي با هايشژنرال كه فهميد وقتي باتيستا حال، هر
 .كرد فرار كوبا از ١٩٥٩ سال روز اولين در

 
 را كوبا كنوني نظام و شدند پيروز خود نبرد در افرادش و كاسترو فيدل ١٩٥٩ سال روز اولين در

 .دادند تشكيل

 
 كوبا در گوارا چه مناصب -١٠-١٩

 در را قدرت ١٩٥٩ سال در جنبش اين. بود كاسترو فيدل ژوئيه ٢٦ جنبش اعضاي از يكي گوارا چه
 و مركزي بانك رئيس سفير، جمله از كوبا جديد دولت در مهم پست چندين وي. آورددستبه كوبا
 از ١٩٥٩ سال در. داشت اساسي نقش هم كوبا خارجي ياستس در او. داشت عهده بر را صنايع وزير

 كشورهاي به كوبا از اقتصادي هيأتي راس در ١٩٦٠ سال در و كرد ديدار آفريقايي و آسيايي كشورهاي
 پونتا« در را كوبا نمايندگي ١٩٦١ سال در گوارا. رفت شمالي كره و چين به سپس. كرد سفر شرق بلوك

 جماهير اتحاد به سفر در را ديگري اقتصادي هيئت رياست ١٩٦٢ سال رد و گرفت عهده به »استه دل
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 سال مارس در و كرد شركت الجزاير در اقتصادي كنفرانس يك در ١٩٦٣ سال در. داشت شوروي
 در آن از پس. يافت حضور ژنو در متحد ملل توسعه و تجارت كنفرانس در كوبا از نمايندگي به ١٩٦٤
 شوروي جماهير اتحاد به بار سومين براي ١٩٦٤ نوامبر در و داشت لجزايرا از رسمي ديداري سال همان
 .رفت

 
 

 ملل سازمان در سخنراني -١٠-٢٠

 و شركت نيويورك در متحد ملل سازمان عمومي مجمع نشست نوزدهمين در ١٩٦٤ دسامبر در گوارا
 :متحد ملل يعموم مجمع در گواراچه سخنان از ايگزيده. كرد سخنراني آن در كوبا از نمايندگي به

 اين و كند اعالم مناقشه مورد مسايل ترينمهم دربارهي را خود موضع تا استآمده اينجا به كوبا.... «
 در و رساند خواهد انجام به تريبون اين از دارد، امكان كه جايي تا و تمام مسووليت احساس با را كار

 به رو حركت و تكانيخانه هدشا بايد …داشت خواهد راستي و صداقت سر از گفتاري حال، عين
 شود برجسته همواره ملل سازمان تاريخ در نوزدهم عمومي مجمع بايد …. باشيم مجمع اين جلوي

 انجام به متعهد و داريم حق كه كنيممي احساس. كنيممي تالش هدف اين براي ما. بماند يادها در و
 استقالل بر حاكم اصول كه جايي. است وزامر جهان اصطكاك پُر نقاط از يكي ما كشور زيرا هستيم، آن

 شروع بقا، براي …آيدمي در آزمايش معرض به دقيقه، هر بلكه روزه همه آن، در كوچك كشورهاي
 نمايندگان. ..... انقالب و كشور كيان از دفاع در قاطعيت و ايمان ملي، وحدت حفظ: هست هم ديگري
 مجمع كه مهمي مسايل از يكي. دارد وجود كوبا در شروط اين كه رسانممي استحضارتان به! محترم

 آميزمسالمت همزيستي بيابيم، حليراه آن براي كه دارد خاصي اهميت ما براي و بپردازد آن به بايد
 »…دارند متفاوتي اجتماعي و اقتصادي نظام كه است هاييدولت بين

 
 به ١٩٦٦ سال در ابتدا وي. كرد ترك را كوبا كشورها ديگر در انقالب برانگيختن اميد با سرانجام
  .كرد سفر بوليوي به سپس و رفت كنگو دموكراتيك جمهوري
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  كنگو -١٠-٢١

  
  ١٩٦٥ سال كنگو در سالگي ٣٧ در گوارا چه

  
 و معلومات تا گرفت آفريقا غرب به سفر به تصميم آميزمخاطره اقدام يك در گوارا چه ١٩٦٥ سال در

 منتقل داشت جريان كنگو در روزها آن كه شورشي به پارتيزان يك عنوان به را خويش تجربيات
 حلقهي يك آفريقا كه كردمي فكر گوارا چه بال؛ بن احمد الجزاير جمهوررئيس گفتهي به بنا. كند

 مصر، جمهوررئيس. دارد خود در را بزرگ انقالب يك توانايي كه است امپرياليسمي نظام در ضعيف
 داشت وي با ايبرادرانه رابطهي ١٩٥٩ سال در گوارا چه با مالقاتش خاطر به كه عبدالناصر جمال

 به تبديل اشچهره اينكه مورد در وي به و ديد ناعاقالنه را كنگو در جنگ مورد در گوارا چه برنامهي
 هشدارهاي رغمعلي اما. دانست  شكست به محكوم را وي و داد هشدار شود تارزاني چهرهي يك
 بحران با زمانهم  كه ماركسيست سيمباي حركت از پشتيباني در وباك اقدامات راهنماي گوارا چه وي

 عهده بر هوارا مايك را رهبريشان كه جنوبي آفريقاي مزدور سربازان. شد بود افتاده اتفاق كنگو
 هاآن. برآمدند گوارا چه هايبرنامه كردن خنثي صدد در كردمي كار كنگو ارتش با و داشت

 وجود با. كنند مختل را وي تداركاتي و ارتباطي خطوط و ببينند را گوارا چه ارتباطات توانستندمي
 مكاني موقعيت از آمريكا دولت بود كنگو در حضورش نماياندن مخفي براي تالش در گوارا چه اينكه

 كه وي خارجي و داخلي هايپراكني سخن تمامي از ملي امنيت آژانس. بود آگاه هايشفعاليت و وي
 روي بر شناور شنيداري پست سيستم يك كه والدز اس ان اس يو مرزي برون زاتتجهي وسيلهي به

 .شدمي آگاه كردمي وآمدرفت منظور اين به دارالسالم سواحل در و بود هند اقيانوس

 مكتب به سيمبا محلي جنگجويان كردن آشنا طريق از كوبا انقالب كردن صادر گواراچه هدف
 .بود پارتيزاني هايجنگ تراتژياس و فوكو نظريهي و ماركسيستي
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  اعدام و دستگيري -١٠-٢٢

  
 كه عملياتي طي بوليوي در گواراچه ١٩٦٧ اكتبر اوايل در

 برخي. شد دستگير بود شده ريزيطرح سيا سازمان توسط
 زنده بازجويي براي را گوارا دادمي ترجيح سيا كه دارند باور
 ارتش وسيلهيبه او صورت هر در اما باشد، داشته دست در

 در ايگرا ال روستاي مدرسه در گراندهوايه نزديكي در بوليوي
 نظامي ديكتاتور نتوس بارريه دستور به رادالسيه كروز سانتا

 .شد كشته

 دهكده( را الايگه نزديكي در ١٩٦٧ اكتبر ٨ بامداد در
 به گواراچه ،)آند هايكوه نزديكي در و بوليوي در كوچكي

 بوليوي ارتش محاصره به چريكي گروه از ديگر چندتن همراه
 از. شدند دستگير و درآمدند -شدمي همراهي آمريكايي افسران و سيا مأموران وسيله به كه-

 و بوليويايي "پردو كوكو" و "اينتي" از بايد بودند گواراچه همراه زمان آن در كه رزمندگاني
 بعد روز چند. برد نام ديگران و" آنيستو لوپاب هوليو" مستعار هاينام با افرادي و كوبا اهل "توماييني"

 .گرددمي اعدام گلوله شليك با تران ماريو بوليويايي سرباز توسط چه

  

  راز هاي دستگيري چه گوارا -١٠-٢٣
 التين امريكاي سرتاسر در چپگرايان هايشورش سازماندهي براي عمرش پاياني روزهاي در گواراچه
 كوبا كه بود معتقد و داشت باور دومينووار سوسياليستي هايانقالب به او. بود كرده سفر بوليوي به

 كشوري هر كه اين به توجه بدون باشد، التين امريكاي كشورهاي ساير بخشالهام تواندمي
 يك تواننمي و است متفاوت ديگر كشور با اشاجتماعي و سياسي و فرهنگي اقتصادي، ساختارهاي

  .نمود اجرايي كشورها ساير يبرا شده تجويز نسخه عنوان به را الگو
 ١٩٥٤ سال اوايل از كه دهندمي نشان شده منتشر محرمانه اسناد. انداخت دام به را او چگونه سيا اما

 ريكاردو«. شد ردگيري و شناسايي سيا سازمان توسط گواراچه گواتماال، به ورود محض به ميالدي
 »چه« به كه آن از پيش مدتها از گواراچه توارنس كه گويدمي كوبا ملي مجلس پيشين رييس »االركون

 گواراچه شعارهاي درباره هاامريكايي نگراني. »بود امريكا اطالعاتي دستگاه توجه مورد شود تبديل
. بود كوبا انقالب گسترش براي اشعملي تالش و گراييوطن جهان يا انترناسيوناليسم پيرامون

 . بايستند التين امريكاي منطقه در آن منافع و امريكا مقابل در تا كردمي تشويق را چپگرايان گواراچه



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

 و برود بوليوي به تا بود تاببي گواراچه كه كندمي اشاره خود نامهزندگي كتاب در كاسترو فيدل
 يك سازماندهي براي چه خواهدنمي بود گفته كه گويدمي كاسترو. كند سازماندهي را انقالبي مبارزه

 او ديد از. يابد سازمان بزرگتري نيروي تا كند صبر خواهدمي بلكه برود وليويب به كوچك گروه
 در پيروزي براي نيرو كافي اندازه به كه شدمي حاصل اطمينان بايد و بود استراتژيك رهبري گواراچه

 . دارد اختيار

 در بوليوي هب گواراچه ورود از پس ماه چند. بود درست كاسترو فيدل هاينگراني رسدمي نظر به
 پشتيباني با بوليوي در سيا حمايت مورد جمهوريرييس بارينتوس رنه ميالدي ١٩٦٦ سال نوامبر

  كه شودمي گفته. كند بازداشت را گواراچه توانست بوليوي ارتش طريق از هاامريكايي اطالعاتي
 او كه بودند خائناني آنان ميان در و كند كسب را بوليوي كشاورزان و دهقانان حمايت نتوانست »چه«
 . دادند لو را

 محاصره بوليوي ارتش توسط هاچريك از متشكل نفره ١٧ گروه و »چه« ميالدي ١٩٦٧ اكتبر هشتم در
 بعد روز يك او. شد بازداشت آن از پس و زخمي سربازان تيراندازي اثر بر پا ناحيه از گواراچه. شدند

 نيز بدنش و شد قطع دستش يك او، عكس نمايش از پس. شد كشته »تران ماريو« سروان دستور به
  شد . سپرده خاك به مخفيانه محلي در

 كاسترو رائول و فيدل ترور درصدد بار چندين نيز آن از پيش گواراچه قتل بر عالوه سيا كه گفتني
 نوانع تحت امريكا خارجه امور وزارت از محرمانه درگزارشي. ماند ناكام مورد دو هر در كه بود برآمده

 آمده شده، منتشر ميالدي ١٩٦٧ اكتبر ١٢ تاريخ در كه التين امريكاي براي آن معناي و گواراچه مرگ
 در ديگر مشابه احتمالي هايانقالب وقوع از جلوگيري براي بازدارنده عاملي گواراچه مرگ كه است

 به كشنده شايد و دهكننفلج ايضربه گواراچه مرگ كه است شده نوشته گزارش اين در. بود منطقه
 زدن دامن براي كاسترو فيدل جدي نشينيعقب باعث تواندمي و است بوده بوليوي چريكي جنبش

 . شود التين امريكاي كشور در آميزخشونت هايانقالب به

 كردن پيدا براي بوليوي ارتش نظامي نيروهاي آموزش مسئوليت كه دهندمي نشان آمده بدست اسناد
 به ميالدي ١٩٦٧ آگوست ٢ تاريخ در كه است بوده سيا عامل »رودريگوئز فليكس« دهعه بر گواراچه

 كاسترو فيدل ترور براي تالش در آن از پيش و بود تباركوبايي امريكايي يك او. بود رسيده بوليوي
 اين در نقشي كه كند وانمود گونهاين تا كرد تالش گواراچه قتل از پس البته او. است داشته نفش

  .است داشته ابطهر
 در، را كوبا در موفقيتش بر طبق شايعات سازمان سيا چه گوارا پس از رسيدن به بوليوي نتوانست

 پيدا نزار و الغر سرانجام كشور، اين هايبيابان در سرگرداني هاماه از پس و بياورد دستبه   بوليوي
 .شد اسير جنگلي راهتنگ يك در و

 »چه« گويندمي هابوليويايي. دارد وجود داغي هايبحث هم هنوز او زندگي لحظات آخرين مورد در
 ساعت چند. است شده آويخته دار به معتقدند ديگران كه حالي در شد، كشته تفنگ با نبردي در

 نزديكي همان در »ولگراند« روستاي به بالگرد يك با بدنش ،)١٩٦٧ اكتبر نهم در( چه مرگِ از پس
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 گواراچه جسد از. بردند بيمارستان خانهرختشوي اتاق به برانكارد، يك روي ار او سربازها. شد منتقل
 جهان سراسر در هاييعكس دارد، وجود بدنش روي خون هايلكه هنوز كهدرحالي لحظات، اين در

 تصميم بوليوي دولت باشد، توجه مورد توانستمي هم گواراچه جسد كهاين به توجه با. شد پخش
 و تجمع براي محلي به ،»چه« مدفن خواستندنمي هاآن. كند دفن مخفي مقبره يك در را او گرفت

 نگه زنده چنانهم انقالبي، قهرمان و افسانه يك عنوانبه را او و شود تبديل طرفدارانش ميتينگ
 در فرودگاهي محوطه يك در مخفي قبر يك در او بدن چه، مرگ از بعد روز دو دليل، همين به. دارد

 اختفاي و مرگ شواهد و مدارك تمام داشتن نگه مخفي امكان وجود، اين با.شد دفن ولگراند نزديكي
 آلفردو« بوليويايي گويند ژنرالميبرخي. نبود هم هاآن صالح به و نداشت وجود شورشيان رهبر بدن

 خود پيش او، مرگ مدرك عنوان به و كنيم جدا بدنش از را گواراچه سر بايد گفتمي ،»كانديا اواندو
 كار اين بودند معتقد ،»رودريگز فليكس« ايآيسي جاسوس جمله از سربازان، برخي اما داريم، نگه

. شود جدا جسدش از او انگشتان از يكي سر، جايبه تا داد پيشنهاد رودريگز. است وحشيانه خيلي
 از هادست اين. شد جدا او بدن از ،»چه« هايدست و رسيدند بنديجمع به مختلف آراي سرانجام،

 خارجي مهمانان و شودمي نگهداري كشور اين انقالب موزه در هم هنوز و كرد پيدا راه كوبا به طريقي
 باقي راز يك صورتبه سال سي تا گواراچه قبر تقريبي محل.كنند بازديد آن از توانندمي رتبه،عالي
 آرژانتين از متخصصيني كشيد، طول سال دو كه تحقيقاتي فرآيند يك طي سرانجام كهاين تا ماند؛

 در دست نداشتن خاطر به. كنند پيدا فرودگاه همان نزديكي در را او قبر هاينشانه توانستند كوبا و
 جاي و صورت هاياستخوان فك، روي هاييآزمايش. بود شناسايي قابل راحتي به او جسد بدن،
 كشته گلوله اصابت اثر بر ،»چه« كه كرد باتاث را موضوع اين داشت، وجود او بدن در كه هاييگلوله
  ...است شده

 گواراچه مرگ خبر او فيدل، تلويزيوني حضور از پس روز چند ميالدي ١٩٦٧ سال اكتبر ١٨ تاريخ در
 گفت و ستود را كوبا براي او خدمات و گواراچه بيننده، ميليون يك حدود به خطاب و كرده تاييد را

 الگويي به كه ما براي الگويي نه گواراچه«: گفت او. باشد هاكوبايي تمام براي الگويي بايد "چه" كه
. است انقالبي مبارزه و انقالبي فداكاري او. است شده تبديل التين امريكاي مردمان همه براي براي
 نيافته ارتقا سطح اين به المللبين پرولتاريايي جنبش در اندازه اين تا ما زمان در ديگري مرد هيچ

  .»ستا
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  تصوير چه گوارا بر روي اسكناس و سكه در كوبا

  
 :گويدمي كاسترو فيدل

 .گواراچه مرگ خبر ديگري و مادرم مرگ خبر يكي شدم؛ ناراحت خيلي خبر دو از زندگي در

 
 به تبديل آورجنگ و جنگي، فنون در متخصص تئوريسين، يك عنوانبه او گوارا،چه مرگ از پس

 كه ستمدعي گواراچه دختر آليدا،. شد جهان سراسر در سوسياليستي انقالبي هايجنبش قهرمان
 .بود كمونيست پدرش

 
 جسد كشف -١٠-٢٤

 در كه بوليويايي ژنرال يك ١٩٩٥ سال در اينكه تا نبود دست در اطالعي گواراچه دفن محل از هاسال
 جايي نزديكي در هفرودگا يك باند كنار در كه را او دفن مكان داشت شركت او دستگيري عمليات

 در و يافت انتقال كوبا به ١٩٩٧ سال در گواراچه جسد بقاياي. كرد افشا بود رسيده قتل به آن در كه
 شد دفن بود كرده كسب كوبا انقالبي هايجنگ جريان در زيادي هايپيروزي كه شهري كالرا، سانتا

 .شد ساخته او افتخار به يادبودي بناي و
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  گواراچه ميراث -١٠-٢٥
 داشتند هايي مالقات او با ارنستو حيات زمان در كه فرهنگي و سياسي برجسته هاي چهره از ياريبس

 پندارند مي مكان و زمان وراي را پرشور و جوان پرداز نظريه و چريك پزشك اين هاي انديشه و افكار

 برناردو و ركزما گارسيا گابريل سارت، پل ژان، بووار دو سيمون، مائو شولوخوف،، عبدالناصر جمال ؛
  . بودند آن دست از برتولوچي

 از خيلي. است جهان در دارادامه هايبحث از يكي گوارا كارهاي چه و زندگي ، امروزه اعدام
 آزادي يدهندهالهام را او و بردمي نام قهرمان يك عنوان به وي از ماندال نلسون جمله از نظرانصاحب

 روشنفكر را وي هم سارتر پل ژان همچنين دارند، دوست را آزادي كه داندمي كساني تمامي براي
 ملي قهرمان يك گوارا چه. كردمي ياد ما عصر انسان كاملترين عنوان به او از هم و دانستمي

 زينت را كوبايي فلزي هايسكه روي وي تصاوير و ماندمي باقي كوبائيان براي داشتنيدوست
 خواهيم چه مثل نيز ما: كه كنندمي آغاز حرف اين با مدرسه در را روز هر آموزان دانش و استداده
 شده اجرا زبان چند به و است محبوب هايترانه از شده ساخته او ياد به كه سيمپره آستا ترانه. شد 

 سپارندمي خاطر به را وي نام دبيرستان ها در كه جايي آرژانتين وي مادري سرزمين در. است
 شهر در او از برنزي يمجسمه يك ٢٠٠٨ سال در و استكرده پر وارا راگ چه از بيشماري هايموزه

 ارنست حضرت به هابوليويايي از بعضي براي گوارا چه اين بر عالوه. گرديد  نصب روزاريو تولدش
   .پرستند مي و دانسته مقدسي فرد را او و است معروف
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 شد كشته آن در كه ايمدرسه. استشده گرفته گوارا چه مرگ مكان در تصوير اين.بوليوي. گوارا چه يادبود مجسمه

 بنا بزرگداشتش براي ديوار بر هاي نقش و مجسمه زيادي تعداد موزه اين اطراف در كه است شده تبديل ايموزه به
  .است شده
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  ١٩٥٢كودتاي  -١٠-٢٦
  

 تشويق كوبا در كودتا به را او و كرده »باتيستا« ژنرال از حمايت به اقدام آمريكا ١٩٥٢ مارس ١٠ در
 خود آمريكا به وابسته، ديكتاتوري گرفت، دست به كشور در را قدرت باتيستا اينكه از پس و كردند

  .گذاشت اجرا به كشور اين در را
خورد .  گره بيستم قرن هايديكتاتوري ترينهولناك از يكي با او كه نام  ثالديوار باتيستا فولخنثيو

 پايان از پس. زد  تكيه مسند اين بر سال ٨ تا و رسيد جمهوري رياست به ١٩٤٠ سال در ابتدا، باتيستا
 سال ٨ مدت در. كرد واگذار خود رقيب »گرائو« به را قدرت، آميزمسالمت كامال شكلي به، سال ٨

 باتيستا ،١٩٥٢ در. آورد مي دست به كوبا در زيادي نفوذ كماكان باتيستا، گرائو پريوو جمهوري رياست
 او. كرد تاسيس را »اكشن يونيتناري-پراگرسيو« نام به جديد حزب يك و شد ظاهر كوبا در دومرتبه

 ادواردو حضور، اعالم اين به واكنش در. است جمهوري رياست نامزد آينده انتخابات در كه كرد اعالم
 شكوش در بود، برده بو بود كوبا انتظار در كه انگيزيغم سرنوشت به كه ارتودكس، حزب رهبر شيباس
 مشهور برنامه يك در باتيستا، برگشتن از جلوگيري منظور به مردم كردن بيدار براي ايبيهوده

 .شدمي ترنزديك و نزديك كودتا امواج همه، اين با. كرد خودكشي راديويي،

 هم او كه را پيشين جمهوررئيس گرائو رامون ١٩٣٤ سال در و بود ارتش ژنرال او اين از قبل
 كارلوس و كندمي سرنگون بود كرده سرنگون را دثسپدس مارتين يعني اشقبلي جمهوررئيس

 سال در بعد. دهندمي تشكيل را آئوتيكو حزب گرائو سال همان در. نشاندمي او جاي به را منديئتا
 فدريكو و بركنار ماه دوازده از بعد را او باتيستا و رسدمي جمهوري رياست به گومز ماريانو ميگل ١٩٣٦
 ١٩٤٨ سال در. رسدمي جمهوري رياست به باتيستا ١٩٤٠ سال در بعد. كندمي او جايگزين را برو الردو

 قبل هفته ٣ در باتيستا ١٩٥٢ سال در. شودمي برگزيده جمهوري رياست به سواكاراس پريو كارلوس
 بعدي نفر و ارتدوكس حزب از آگرومانت روبرتو دكتر اول نفر. افتاد عقب ديگر نفر دو از انتخابات از

 مارس ١٠ سحرگاه در. كند كودتا گيردمي تصميم او بنابراين است آئوتنتيكو حزب از اويا آئورليو دكتر
 ارتش قرارگاه بزرگترين هاوانا در كلمبيا پادگان وارد همراهش ان افسران از تعدادي و باتيستا ١٩٥٢

 دقيقه ٧٧ كوتاه زمان در ارتش، شتيبانيپ با باتيستا،. گرفتند دست به را كوبا ارتش مهار و شدند كوبا
 رياست از را) رسيدمي پايان به انتخابات از بعد اش زمامداري كه كوبا موقع آن جمهوررئيس( پريو

 نه تفاوتبي ملت كه رسيدمي نظر به و شدند كشته نفر دو تنها كودتا اين در. كند ساقط جمهوري
 بود ماجرايي هم اين شدمي مربوط كوبايي شهروندان به كه آنجا تا دهدمي اهميتي نه و دارد توجهي

  .سپاردمي باتيستا دست به را كوبا سرنوشت و گريزدمي كشور از پريو بعد ساعت چند. هميشه مثل
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 كودتا اساسي قانون -١٠-٢٧

 در را كشور كنترل و زدند عمل به دست دولت عليه باتيستا هوادار كودتاچيان ،١٩٥٢ مارس دهم در
 ١٩٤٠ اساسي قانون باتيستا،. كرد آغاز سرعت به را خود ارتجاعي اقدامات كودتا دولت. گرفتند دست

 به گزاردن را قانون و اجرايي هايقدرت همه آن طي كه شد نوشته جديدي اليحه. كرد معلق را كوبا
 مانند احزاب برخي. كرد منحل را ديگر سياسي احزاب تمام او. بود شده داده ديكتاتور شخص

 .گريختند هم مخالفان و پيوستند او به هادموكرات و هالليبرا

. كنندنمي شركت هاكالس در كردند اعالم هاآن نرفتندو كودتا حكومت بار زير اما، كوبايي دانشجويان
 دانشگاه هايپله روي كه تابوتي كنار در روز چهار مدت و كردند دفن را اساسي قانون دانشجويان

 .بست چوب به هم را گروهي و كشت را ايعده مقابل در هم باتيستا دولت. اندندم بيدار بودند گذاشته

 به كه است اين من سرنوشت هستيم ديكتاتور مردم و من: گفت مارس ١٠ كودتاي از بعد باتيستا
 مجلس در باتيستا) كوبا انقالب زمان( ١٩٥٩ سال كريسمس در. بزنم دست خونريزي بدون هايانقالب
  .سپرد انقالبيون به را حكومت و كرد فرار كشور از اشخانواده همراه بعد ساعت ندچ او بود جشن
 از باتيستا. شد شناخته رسميت به آمريكا متحده اياالت سوي از روز، ١١ مدت ظرف جديد، رژيم

 در -كوبا در آمريكا سفير – گاردنر كه گويندمي. بود برخوردار هاآمريكايي روشن و صريح پشتيباني
 بالتيستا و كرد پاچهدست را كوبا ديكتاتور حتي كه كرد افراط و بود غليان در چنان باتيستا يشستا

 حرف قدراين آن درباره خواستمي دلم اما كندمي تاييد مرا دولت گاردنر، سفير كه خوشحالم: گفت
  .نزنند

 
 روزولت كرميت و باتيستا -١٠-٢٨

 
 طرف از آمريكايي هايشركت منافع و طرف يك از باتيستا با قبلي سفير از كمتر هم گاردنر جانشين

 -ويتني هي جان آمريكايي، بزرگ دارسرمايه حمايت با خود كه اسميت. تي. ارلي. نبود نزديك ديگر
 اياالت هايشركت براي مزايا گردآوري دنبال به فرصت اولين در بود، يافته دست جاللي و جاه به

 مقامات از »موا  « شركت براي ماليات تقليل ايمالحظه قابل لغمب اقدام، نخستين در او. افتاد متحده
 آمريكا سفير سوي از دولتي تروريسم هرگونه و سياسي مخالفان كوبيدن درهم در باتيستا. گرفت كوبا

  .شدمي گرفته ناديده كردمي مخابره كشورش به غيرواقعي اطالعات مصرانه كه
 فيدل رهبري به انقالبيون اقدام نخستين كوبا، ردمم خاكستر زير آتش و خاموش خشم دنبال به

 اين در كوبايي جوان ١٧٠ و برادرش همراه به كاسترو. شد عملي ١٩٥٣ ژوئن ٢٦ بامداد در كاسترو
 بر تازه »ژوئن ٢٦ نهضت«. بود كرده تجلي تازه قيام، معنوي روح اما خوردند شكست نابرابر نبرد
 و مردمي هاياعتراض از پس همه، اين با. شدند محكوم زندان به شياران و كاسترو. بود افتاده هازبان

  .شد آزاد كاسترو مدتي، از پس شد، تحميل دولت بر كه رواني فشار
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 توانگران از او. كرد فراهم را بزرگتر و جانبههمه حركتي مقدمات و رفت مكزيكو به بالفاصله كاسترو
 چند جمعيت يك با انقالبيان گروه اينكه با. دادمي سامان را خود نيروهاي و گرفتمي دارايي و پول

 ملحق فيدل ياران به و شده جدا او از باتيستا، نيروهاي از بسياري مرور به اما شد تشكيل نفري ده
  .شدندمي

 به ذوز او، نيروهاي. خورد شكست شورشيان از سرانجام آمريكا، هايحمايت همه با باتيستا، رژيم
 از. كردمي حكومت سرنيزه زور به و نبود برخوردار مردمي حمايت از او. گرفتندمي فاصله او از روز

 به كاسترو نيروهاي« همه اين با. بودند »خودساز و گذشته جان از« كوبايي، انقالبيون ديگر، سوي
 تا آورند فراهم مقدماتي شدند موفق بلكه ندادند شكست را باتيستا نيروهاي نظامي طريق هيچ

  ».كند نابود را خويشتن د،خو باتيستا
 با و گريخت دومينيكن به ١٩٥٩ سال از روز اولين شب نيمه دقيقه١٠ و٢ ساعت در باتيستا سرانجام
 شد كوبا بالمنازع رهبر ساله ٣٢ كاستروي فيدل ترتيب اين به .كرد خداحافظي هميشه براي حكومت

 آمريكا؛ متحده اياالت همسايگي رد فردبهمنحصر سوسياليستي حكومت يك براي بود آغازي اين كه
 اسپانيا در و ١٩٧٣ سال در باتيستا. است نرفته بيرون را هاآمريكايي ذهن از هيچگاه كه كابوسي

  .درگذشت
 و ارتش بوسيله منتقد نيروهاي از بسياري كوبا، در باتيستا نظامي ديكتاتوري سال ٧ دوره ي در

 پليس توسط نيز ديگر بسياري و شدند كشته ماهواپي و تانك جمله از سنگين و سبك هايسالح
 سقوط از جلوگيري براي مستقيماً مورد دو در دستكم متحده ايالت. شدند اعدام يا ترور كوبا مخفي

  .است نموده كوبا مردم كشتن و ارتش فرستادن به اقدام اشنشانده دست حكومت
  
  

 داد آموزش را كوبايي ضدكمونيست هندگانپنا و هاتبعيدي كندي و آيزنهاور اقدامات با سيا سازمان
 بود عملياتي هاتالش اين ترينپيچيده و ترينبزرگ. كند سرنگون را كاسترو فيدل دولت كرد تالش و

  .شد مشهور »هاخوك خليج عمليات« به و انجام سفيد كاخ سطح در كه
  
 

 هاخوك خليج عمليات -١٠-٢٩

 خليج به منطقه اين گذارينام علت) (Bay of Pigs Invasion: انگليسي به( هاخوك خليج عمليات
 La Batalla نام به آن از كوبا در كه.) بود آنجا در -گراز- وحشي هايخوك حضور دليل به هاخوك

de Girón آمريكا مركزي اطالعات آژانس توسط كه بود ناموفق نظامي عمليات يك شود،مي ياد 
  بود . شده طراحي كوبا رد كاسترو فيدل كمونيستي حكومت كردن ساقط براي
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 تاريخچه -١٠-٣٠

 آمريكا خلوتحياط تعبيري به و آمريكا جغرافيايي مرزهاي به كمونيسم گسترش از نگراني دليل به
 در كه سازماني. شد مطرح ١٩٦٠ سال در سيا سازمان توسط ابتدا در كاسترو دولت سرنگوني ايده

 از بود موظف سيا. شد تأسيس ونيسمكم گسترش با مقابله باهدف و سرد جنگ فضاي در و ١٩٤٧
 آمريكا مرزيبرون اهداف كودتا همچون هاييعمليات انجام و اطالعات آوريجمع جاسوسي، طريق

 ملي امنيت شوراي اختيار در سيا سوي از كاسترو عليه كودتا طرح ١٩٦٠ مارس ١٧ در. كند محقق را
 سرنگوني« از بود عبارت طرح اين اول هدف. سدبر جمهوررئيس آيزنهاور، تاييدتابه گرفت قرار آمريكا

 برجسته مداخله اين در متحده اياالت نقش اينكه بدون آمريكا به نزديك فردي جايگزيني و كاسترو
 اجراي براي دالر ميليون ١٣ اختصاص با را خود موافقت آيزنهاور ١٩٦٠ آگوست ١٨ روز».باشد آشكار و

 رياست دوره يافتن پايان دليل به ولي. كرد اعالم نفر ١٥٠٠ حداقل تعداد به خاكي-آبي عمليات يك
 اصلي مسئوالن البته. شد واگذار كندي اف جان به جزئي اصالحات با طرح اجراي عمالً او جمهوري

 حضور خود سمت در همچنان او معاون بيسل، ريچارد و سيا سازمان رئيس دالس، آلن يعني طرح
 آميزموفقيت تجربه. داشتند عهده بر نيز را ١٩٥٤ سال در تماالگوا كودتاي مسئوليت دو اين. داشتند

. بود شده كاسترو عليه كودتا نتيجه از بيسل و دالس خاطر اطمينان موجب گواتماال پروژه اجراي در
 شوراي« آمريكا ميامي در ساكن تبعيدي هايكوبايي  ١٩٦١ سال مارس ماه در سيا سازمان كمك با

 حمله از پس بود قرار. دادند تشكيل را كوبا سابق وزيرنخست كاردونا، خوزه يرهبر به »كوبا انقالبي
 قالب در هاآن دهيسازمان و نيرو كردن اجير بالفاصله. شود كاسترو جايگزين كاردونا كوبا شكست و

 چترباز هاينيروي. شدمي انجام سيا هايپايگاه در نظامپياده چريكي آموزش. شد آغاز ٢٥٠٦ تيپ
 اين چندي از پس. شدند منتقل گواتماال در فرودگاهي به زميني-هوايي عمليات يادگيري براي نيز
 افزايش را خود هماهنگي و آمادگي خاكي-آبي مشترك هايرزمايش انجام با پورتوريكو در گروه دو

 نيز و خلباني تانك، سنگين، هايسالح از استفاده نحوه آموزش سيا فردي، رزم بر عالوه. دادند
 و امكانات نيز نيكاراگوئه و گواتماال. داد قرار كار دستور در را خشكي به دريا طريق از نفوذ عمليات

 طوربه نهايي عمليات در نشدند حاضر ولي دادند قرار كودتاچيان اختيار در را محدودي هايكمك
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 تعداد وباك جديد ارتش گيريشكل به كمك براي نيز شوروي جماهير اتحاد. كنند شركت مستقيم
  .كرد اعزام كشور اين به مستشاري نقش ايفاي براي را خود نظامي فرماندهان از محدودي

 
  

 اشتباه ارزيابي با و آمريكا متحده اياالت جمهور رئيس كندي جان دستور به ١٩٦١ آوريل ١٧ در
 در هاكخو خليج در سيا عوامل كمك با كوبايي انقالبيون ضد از نفري ١٧٠٠ نيروي سيا، سازمان
 سرنگون را آن و مبارزه كوبا رهبر كاسترو فيدل رسيده قدرت به تازه رژيم با تا شدند پياده كوبا جنوب
 .نمايند

 رودمي لو عمليات خليج خوك ها

 آموزش از آمريكايي هايرسانه در كرده درز اطالعات خود، سري شبكه طريق از كوبا امنيتي دستگاه
 برخي نيز حمله آغاز از قبل روز چند. بود شده آگاه كودتا براي نيچيدسيسه از ميامي در نيروها

 به حمله و فروشگاه چند زدن آتش مثل داخلي شورش و ناامني ايجاد هدف با خرابكارانه اقدامات
 الوقوعقريب و كودتا از آمدهدستبه اخبار كه شد انجام شهر سطح در چندين كشتن و خريد مراكز
 دقيق روز جاسوسي و شنود طريق از توانست نيز شوروي اطالعاتي سازمان. كردمي تائيد را آن بودن

 .داد اطالع كاسترو به و كشف را حمله نحوه و

 وقايع جريان در را كاسترو فيدل و شد مطلع نحوي به عمليات نقشه از شوروي جاسوسي سرويس
 .داد قرار

 نيروهاي ساعت، ٤٨ ظرف وبايي،ك انقالبيون ضد كردن غافلگير با كاسترو، طرفدار نيروهاي
 دستگير، كاسترو مخالفين از تن صدها و كردند قمع و قلع را هاخوك خليج عمليات در كنندهشركت
 .شدند اعدام و زنداني

 
 عمليات آغاز -١٠-٣١

 قالب در نيكاراگوئه مقصد از B-26 هوايي جنگنده ٨ كوبا، وقتبه صبح ٦ ساعت، ١٩٦١ آوريل ١٥ در
 كوبا پايتخت هاوانا، نزديكي در فرودگاه دو. كردند حمله كوبا فرودگاه سه به زمانهم طوربه گروه سه

 توسط كه هوايي عمليات اين از هدف. گرفت قرار موردحمله سانتياگو نزديكي در فرودگاه يك و
 حمله براي سازيزمينه و كوبا هوايي نيروي انداختن كار از شدمي انجام كوبايي تبعيدي خلبانان

 شدهمشخص هاييپرچم با هاجنگنده بمباران محل عمليات آغاز از پيش. بود چترباز و زميني ينيروها
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 از تعدادي توانستند بقيه و شد ساقط هوايي ضد آتش با مورد يك تنها B-26 جنگنده ٨ از. بود
 ،ملل سازمان در كوبا خارجه وزير روز همان. ببرند بين از را شدهمشخص تجهيزات و هازيرساخت

 هر تحت ملل سازمان در آمريكا سفير ولي. كرد متهم كوبا دولت عليه كودتا به را آمريكا دولت
 را خود تالش تمام وي دولت گفت و شد منكر را آمريكا نيروهاي توسط كوبا در دخالت شرايطي

 هايصحبت تأييد در نيز كندي. نشود كوبا به آمريكايي شهروندان جانب از تعرضي تا كرد خواهد
  :گفت ملل سازمان در آمريكا سفير

 نيروهاي. است -كاسترو- كشور اين بر حاكم ديكتاتور و كوبايي پرستان ميهن بين درگيري يك اين« 
 كوبايي پرستان وطن با ما موضوع اين در اما. اند نداشته حمله اين در دخالتي وجه هيچ به ما مسلح

   »!همين. كنيمميهمدردي
 همكاري به مشكوك و ضدانقالبي افراد از نفر هزاران كوبا پليس هوايي، حمالت اول دور انجام محضبه
 بين از را داخلي كودتاي يك زمينه تا كرد زنداني كوبا هايقلعه و تئاترها در و دستگير را مهاجمان با

 ١٢ حداقل هاآن. شد آمريكايي هايجنگنده مجدد حمله آماده كوبا هوايي نيروي بعد روز. ببرد
 گيريهدف هوا، به هوا نبرد آماده و كرده مسلح را Sea Furies و T-33،  B-26  نوع از ندهجنگ

 خود هايارزيابي در سيا طراحان. شدند زميني اهداف و تجهيزات و انساني نيروي حامل هايكشتي
 تصور زيرا. دانستندمي محدود را كوبا هوايي هايجنگنده توسط هاتانك و هاكشتي گيريهدف توان

 گرفته صورت هاياغراق. است رفته بين از هوايي حمالت در كوبا هوايي توان اعظم بخش كردندمي
 كندي ولي شد نقض U-2 هوايي هايعكس توسط هرچند اول روز عمليات بودن آميزموفقيت در

 مريكاآ مستقيم نقش ترسيدمي او آنكه دليل به. نداد را آمريكا هوايي حمالت ظرفيت افزايش اجازه
 .بزند غربي آلمان در مشابهي اقدام به دست آن قبال در شوروي و افشا شده عمليات اين در

 مستقرشده كوبا مايلي ٤٠ در كه- ٢٥٠٦ تيپ نيروهاي انتقال دستور سيا آوريل ١٦ روز اواخر هرحالبه
 ١٤٠٠ ونقلحمل وظيفه باري كشتي ٤ شد قرار دستور اين با. كرد صادر را شدهتعيين محل به -بودند

 نيروي هايناوشكن. بگيرند عهده بر را تسليحات زيادي مقادير و گردان ٧ از متشكل نظامي نيروي
 ويژه گروه اين، بر عالوه. كند اسكورت را هاكشتي نامحسوس طوربه بودند موظف نيز آمريكا دريايي

 USS شكاري كوپترهلي ،USS Essex هواپيمابر ناو به مجهز امريكا دريايي نيروي يگان از ٨١,٨

Boxer، هايناوشكن USS Hank، USS John W. Weeks، USS Purdy و USS Wren و 
 شده مجتمع كيمان جزاير در USS Cobbler and USS Threadfin هايزيردريايي همچنين

 .بودند

 چيانكودتا تا شودمي انجام Pinar del Río استان به فريبنده حمالت سيا، طراحي با حمله شب
. كنند آغاز را اصلي عمليات هاخوك خليج منطقه از كوبا انقالبيون و كاسترو توجه از دور به بتوانند

 هاكشتي از تجهيزات و انساني نيروهاي تخليه دستور عمليات صفر ساعت در سيا فرماندهان از تن دو
 جريان در. كنند اجرايي ار كودتا و نفوذ كوبا سواحل به دريا طريق از كردند تالش و كرده صادر را

 عمليات طراحان توسط كه– مرجاني هايصخره با برخورد اثر در هاقايق از تعدادي حمله آغاز
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 بيندراين. شدند عمليات افتادن تعويق به باعث و شده جدي آسيب دچار -.بود نشدهبينيپيش
 و شده مطلع تهاجم برنامه از بود اندك بسيار تعدادشان كه منطقه اين در مستقر كوبايي نيروهاي

 خورشيد دمسپيده با. دادند گزارش خود فرماندهان به راديو طريق از كودتاچيان رسيدن از پيش
. كرد حمله متجاوز نيروهاي حامل هايقايق و هاكشتي به و آغاز را خود عمليات كوبا هوايي نيروي

 ولي. بردند  بين از را آن يحاتتسل اعظم بخش و كرده وارد هاكشتي به جدي آسيب هوايي حمالت
 حمالت از بخشي. شد آغاز B-26 جنگنده ٤ با هوايي حمالت. رسيدند ساحل به درنهايت هاكشتي

 عمليات تسهيل باهدف ديگر بخشي و بود كوبا زميني و دريايي نيروي توان بردن بين از به معطوف
 بر را ٢٥٠٦  تيپ از چترباز C-54 177 يك و C-46 پنج ٠٧:٣٠ ساعت در. شدمي انجام چتربازها

 كه بود استراتژيكي هايجاده چترباز نيروهاي آمدن فرود محل. كرد تخليه هاخوك خليج فراز
 هلي منطقه به نظاميانشبه همراه به كوبا ارتش ٠٩:٠٠  ساعت. باشد كوبا ارتش راه سد توانستمي

 T-33 هوايي حمالت و T-34 هايتانك ،هايزره نيروهاي زميني پشتيباني از هاآن. رسيدند  بورن
 B-26 سري از ديگر هوايي جنگنده ٥ شدند موفق كوبايي نيروي هوايي حمالت در. بودند برخوردار

 هم ماندهباقي جنگنده چند. ببرند بين از را مهاجم نيروهاي هوايي پشتيباني عمالً و كرده ساقط را
 نيز زميني عرصه در. كرد سقوط نامساعد جوي طشراي اثر در هنگامشب مختلف هايگزارش به بنا

 به و كرده پيشروي بودند ديده متجاوزين هايجنگنده از كه صدماتي باوجود كوبايي نظاميانشبه
 به مجبور كودتاچيان آوريل ١٨ در يعني بعد روز. رسيدند متجاوز نيروهاي شدن پياده محل
 در زميني درنبرد كه مهاجمين. شدند متواري هاآن از بعضي و شده حساس هايجاده از نشينيعقب
 كه دادند قرار هدف را شهرها داخل غيرنظاميان هوايي و ايخمپاره حمالت با بودند شكست حال

 با را ٢٥٠٦ تيپ زميني نيروهاي C-46 هواپيماهاي آوريل ١٩ بامداد. شد سنگيني تلفات به منجر
 پرواز به با كيمان جزاير در مستقر آمريكايي نيروهاي روز همان صبح. كرد مسلح تجهيزات انواع

 وحشت و رعب موجب و باالبرده را مهاجم نيروهاي روحيه كردند تالش جنگنده جت چند درآوردن
 ٢٥٠٦ تيپ زميني نيروهاي. كردندمي پرهيز نظامي اقدام از البته. شوند كوبايي نيروهاي جبهه در

 دليل به هم آمريكايي هايناوشكن. كردند آغاز را خود مجدد نظامي عمليات هوايي پشتيباني بدون
 هرگونه زميني نيروهاي عمالً و كرده نشينيعقب كوبايي هايتانك توسط گيريهدف از ترس

 حمله آغاز از پس روز سه يعني آوريل ٢٠ در شد موجب عامل همين. دادند دست از را خود پشتيباني
 مهاجم نيروهاي از نفر ١٠٧ و كوبايي نيروهاي از نفر ١٦١ هروزسه نبرد اين در. شوند محاصره متجاوزان

 از بسياري. بگيرد اسارت به را مهاجم نيروهاي از نفر ١١٨٩ شد موفق چنين،هم كاسترو. شدند كشته
 ازاي در را اسير ١١٦٩ بعدها فيدل. شدند منتقل كوبا هايزندان به و شده بازجويي درمألعام هاآن

 .داد آمريكا متحدهاياالت حكومت تحويل دارو و غذا ر،دال ميليون ٢٥ دريافت
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 عمليات اين شكست علل -١٠-٣٢

 هاوتحليلتجزيه اين در. بود متعصبانه و نادرست هايوتحليلتجزيه از ايمجموعه به متكي نقشه اين
 اند؛آمده تنگ به اقتصادي كمبودهاي و حكومتي هايسركوبگري از كوبا مردم بود شده تأكيد
 بودند داده گزارش سيا خبرچينان. كرد خواهند استقبال بخشآزادي مهاجم نيروي يك از ين،بنابرا

 هيچ كوبا حكومت عليه عمومي قيام به پيوستن در هاآن و هستند تفرقه دچار كوبا مسلح نيروهاي
 ضعف جغرافيايي، موقعيت از نادرست ارزيابي. بود نادرست اطالعات اين اما كرد، نخواهند ترديدي

 نيز و كوبا نظامپياده توان از نادرست ارزيابي عمليات، انجام در كاريكم و ٢٥٠٦ تيپ فرماندهان
 عمليات اين شكست عوامل ديگر از اطالعات وتحليلتجزيه در سيا سازمان ضعف و آن هوايي نيروي
 .بودند

 
 شكست به سياسي هايواكنش -١٠-٣٣

 كه دانست لياقت-بي نهادي را سيا ازمانس كندي اف جان ها،-خوك خليج عمليات افتضاح از پس
 خواستنمي كه آمريكا متحدهاياالت جمهوريرئيس. كرد پخش را آن باد در و شده تكه هزار به بايد

 كاسترو فيدل رژيم براندازي عمليات شد مجبور بيايد نظر به ضعيف سيا و پنتاگون مأموران چشم از
 شدن مسلح با او مخالفت نيز و ماجرا اين در سيا مانساز با كندي اختالف بسياري. (كند تأييد را

 را كاسترو رهبري موقعيت عمليات اين در شكست.) دانندمي او قتل عامل را اتمي بمب به اسرائيل
 كوبا انقالب ارتباط هرگونه كاسترو هرچند. كرد نزديك شوروي به را او اين بر عالوه. كرد مستحكم

. بشود متحد شوروي با آمريكا با مبارزه قبال در بود حاضر ولي كرديم نفي را كمونيستي هاينهضت با
  :كرد اعالم راديو از فراوان خوشحالي با پيروزي از پس كاسترو فيدل

 متحده اياالت امپرياليست حكومت كه را ارتشي ساعت ٧٢ از كمتر در انقالب. شدند نابود مهاجمان« 
  » .كرد نابود بود كرده دهيسازمان ماه چندين طي
 جريان در هاخوك خليج درنبرد هاآمريكايي مفتضحانه شكست از بعد ماه چند هم گواراچه

  : گفت كندي فرستاده به الملليبين كنفرانسي
 را مان انقالب دشوار، بسيار زماني مقطع يك در شديم موفق شما لطف به ما. متشكريم شما از«

 ».كنيم مستحكم
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. كرد حمايت بود شده انتخاب مردم رأي با كه گواتماال دولت براندازي از سيا سازمان ١٩٥٤سال در 
 در سيا سازمان. بود نشسته قدرت منصب به مردمي رأي با گواتماال، جمهور رئيس »آربنز جاكوبو«

 ناگهان اما نشد وي تدول سرنگوني به موفق داد، انجام دولتش و وي عليه كه پنهاني عمليات چند
 .شد زده كنار قدرت از سادگي به او و برگشت او عليه كشورش ارتش

 به اقدام سيا كرد، اعالم ملي را آمريكايي شركت به متعلق هايزمين جديد حكومت آنكه از بعد
 ١٩٥٤ ژوئن ٢٧ در. شدند مستقر نيكاراگوئه در ها افكن بمب كرد؛ تبعديد در مخالفان حمله هدايت

 مناطق و گواتماال پايتخت بمباران به اقدام آمريكا هوايي نيروي هايافكن بمب جنگنده اينكه از پس
. دهندمي انجام كشور اين در را نظامي كودتايي كنند،مي» ٢٦ – ب« هايجنكنده واسطه به آن اطراف
 شدندمي اماعد بايستمي آمريكا هايسياست طبق كه افرادي از نفر چندين فهرست آمريكا سفير

. شد منصوب گواتماال جمهور رئيس عنوان به آرمز ريگان، مستقيم حمايت با سرانجام و كرد تهيه را
 پي در كشته هزار ٢٠٠ به نزديك كه شد كشور اين در داخلي جنگ گيري شكل به منجر امر اين

  .است داشته
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  مقدمه  -١١-١
  

 با غرب و شمال از كه است مركزي آمريكاي رد كشوري گواتِماال جمهوري رسمي طوربه يا گواتِماال
 هندوراس و كارائيب درياي با شرق از، بليز با شرق شمال از آرام، اقيانوس با غرب جنوب از مكزيك،

 . است شده احاطه السالوادور با شرق جنوب از و

١٦ حدود در گواتماال جمعيت  پايتخت و)  مركزي آمريكاي كشور ترينجمعيت پر ( است نفر ميليون ٦
١٠٨ كشور اين مساحت . باشدمي گواتماالسيتي شهر آن  . است مربع كيلومتر ٨٨٩

 مسيحيت آن مردم از درصد ٩٩ دين و كتزال آن پول واحد، اسپانيايي زبان كشور اين رسمي زبان
 درصد ٣ و پروتستان درصد ٤٠، كاتوليك درصد ٥٥ حدود، كشور اين مسيحيان ميان از.  است

 .هستند قيشر ارتودكس

٤٠ و)  اسپانيايي و پوستسرخ دورگه ( مستيزو تبار از آن مردم از درصد ٥٩ حدود  از نيز درصد ٥
 . هستند سفيدپوست نيز گواتماال مردم از درصديك از كمتر هستند، مايا پوستانسرخ

 و دموكراسي آن حكومتي شيوه اينكهم و شد مستقل اسپانيا از ١٨٢١ سال در كشور اين
 . است مورالس جيمي آن جمهورسرئي

 فقيرترين از يكي جمله از كه گواتماال. است  موز و شكر، قهوه گواتماال صادراتي هايفراورده
 بسيار آن در بيسوادي نرخ كه است كشورهايي جمله از، آيدمي شماربه مركزي آمريكاي كشورهاي

 جنايي جرايم شمار. دارد  قرار فشار زير آموزش وضع بهبود براي كشور اين جمهوررئيس و باالست
 .باالست بسيار جهاني سطح در گواتماال در

 كه ديكتاتورهايي توسط هامدت تا و پيوست مكزيك امپراتوري به اسپانيا از استقالل از پس گواتماال
 حكومت شاهد گواتماال تاريخ. شد مي اداره شدندمي پشتيباني »ميوه  متحد شركت « سوي از

، آربنز جاكوبو ١٩٥٠ دهه ي در، حال اين با. استبوده دارانزمين با متحد هايديكتاتور
 بودن كمونيست به وي. كرد  تقسيم روستاييان ميان و كرده مصادره را بزرگ امالك، جمهوريرئيس
 اواخر در، دوره اين از پس. شد  بركنار ارتش دست به آمريكا نظامي كمك با ١٩٥٤ در و گرديد متهم
 در. بود  نفر هزار ٢٠٠ آن جاني تلفات كه شد ساله ٣٦ داخلي جنگ يك درگير گواتماال، ستمبي سده
 هاييقبيله سكونت محل روستاهاي از بسياري گواتماال نظاميان حكومت داخلي جنگ هايسال طول

 بودنا يافتهسازمان شكلي به، رفتمي كشور اين چپگراي نظاميان شبه با هاآن ارتباط احتمال كه را
 آن در نيز دموكراتيك انتخابات و ديده خود به اقتصادي رشد كشور اين، جنگ پايان از پس اما .كرد 

  .است شده برگزار موفقيت با
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  تاريخ

 مكان « معناي به ناهوآتل پوستانسرخ زبان در كه شده گرفته »تِماالن كوآئوه « واژه از گواتماال نام
 و چهارم هايقرن در ماياها و دانست ماياها نوادگان از بايد را االگواتم كنوني مردم. است »پردرخت 

 در درآمد پا از نهم قرن در شهري امپراتوري و تمدن اين اما داشتند عظيم تمدني ميالدي پنجم
 خونريزي سرخپوستان عامقتل و نابودي در و كشف را سرزمين اين اسپانيائي كاشف آلوارادو ١٥٢٣
 امپراتوري ضميمه را آن و خارج سرخپوستش صاحبان چنگ از را گواتماال سرزمين و كرد فراوان
  .نمود  اسپانيا

 
 در اسپانيا مستعمرات اداري مركز و داشت قرار هااسپانيايي حكومت تحت ١٥٢٤ سال از كشور اين

 از بخشي ١٨٢٢ تا ١٨٢١ از كشور اين ولي كرد استقالل اعالم ١٨٢١ سال در. بود مركزي آمريكاي
 ١٨٣٩ در. بود  مركزي آمريكاي اياالت اتحاديه بنام اياتحاديه از بخشي ١٨٣٩ تا ١٨٢٣ از و كزيكم

 سرنوشت. گرديد  تبديل جمهوري به سال آن در سرانجام گواتماال و خورد بهم نيز اتحاديه اين
 .بود  نظاميان دست در كال ١٨٤٤ تا تاريخ ازاين گواتماال

 معاون فرمان به ١٩٣١ در. بردند  ميان از كشور كارهاي در را كليسا نفوذ اعمال نظاميان ١٨٧١ در
 خوزه دون. شدند  عامقتل سرخپوستان از نفر هزار بيست حدود دماتينز گواتماال وقت جمهوررئيس

 فشار اثر بر ١٩٤٤ ژوئن ٢٤ در اما نمود آغاز را خود ديكتاتوري جابرانه حكومت ١٩٣٤ در اوپيكو
 در. گرديد  سرنگون اكتبر بيستم در نيز شورا اين داد نفره سه شوراي يك به را حكومت نظاميان

 اين. رسيد  جمهوري برياست آراء درصد ٨٤ از بيش با والو آره خوزه خوان ١٩٤٤ انتخابات
  : جمله  از چند اصالحاتي والو. شد  روبرو كودتا ٢٨ با حكومت سال ٦ طي جمهوررئيس
 .درآورد اجرا حلهمر به را ارضي اصالحات قانون

 جدا و فئودالي نظام اثر بر كه را كشور رسيد جمهوري رياست به آربنز جاكوبو سرهنگ ١٩٥٠ در
. داد  نجات اقتصادي آشفتگي از حدي تا بود شده نابساماني دستخوش جامعه از سرخپوستان كردن

 نفوذ و خود براي خطري را آن و نبود متحده اياالت پسند مورد چندان گواتماال لزوم مورد اصالحات
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 كنگره تصويب از كه قانوني بموجب ١٩٥٣ مه ماه در. پنداشت مي سرزمين در اين هاكمونيست
 زمينبي دهقانان ميان و سلب شدنمي كشت نيشكر آن در كه كشتزارهايي مالكيت گذشت گواتماال
 شركت چند به لقمتع كه هائي زمين كه نگذشت ديري. گرفت  قرار دولت گرو در زمين و تقسيم

 منتظر و خشم در اقدامات ازين متحده اياالت و گشت مالكيت قانون سلب مشمول بود آمريكايي
 حمله آموزشي دوره هندوراس در كه گواتمااليي تبعيدي نظاميان از ايعده و شد كودتايي انجام

كردند  سرنگون را قانوني حكومت گواتماال ١٩٥٤ كودتاي طي و حمله گواتماال به ١٩٥٤ در ديدندمي
 .گرفت  دست در را قدرت آرماس كاستيلو كارلوس سرهنگ و ؛

 گونزالس خوليوس مجلس رئيس جايش به و كشته جمهوري رياست كاخ در آرماس ١٩٥٧ ژوئن ٢٣ در
 جمهوري به رياست فوئنتس ايديگوراس، انتخابات يك انجام با ١٩٥٨ در. گرديد  كشور اداره مأمور

 جمهوري رياست انتخابات چون و آمد پديد كشور در اعتصاباتي و هاشورش ١٩٦٢ در. گشت  انتخاب
 نظامي كودتايي ١٩٦٤ در كردند كنار بر را فوئنتس نظاميان نگرفت صورت مقرر موعد در ١٩٦٣ در

 مندس سزار خوليوس ١٩٦٦ در. گرديد  اعالم اجرا براي جديد اساسي قانون ١٩٦٥ در. شد  انجام
 رياست مقام به الئوگرود ژنرال ١٩٧٤ در. شد  برگزيده جمهوري برياست خاباتانت در مونتنگرو
 با و آورد ؛ بدست را جمهوري رياست مقام گارسيا رمئولوكاس ژنرال ١٩٧٨ در. يافت  دست جمهوري

گوائوارا  هانيبال « ژنرال ١٩٨٢ مارس انتخابات در داد ادامه خود حكومت به وحشتناكي ديكتاتوري
 برهبري نظامي كودتاي كه بود ماه همين در و شدند بازداشت نامزدها بقيه و جمهوري به رياست »

 اساسي و قانون منحل را مجلس. گشت  كشور اختيار صاحب خود و سرنگون را گوائورا مونته ژنرال
 .كرد  معلق را

.  گرديد چريكي هايارتش ظهور به منجر امر اين و شد سركوب چپ جناح سال، ٣٠ حدود طي در
 در كودتايي طي ١٩٨٢ سال در كه مونت ريوس افراين. شدند  ناپديد يا كشته مخالفان از نفر هزاران

 ١٧٠٠ از بيش. زد  دست كشور اين در »مايا  « قبيله ي افراد جمعي كشتار به، رسيد قدرت به گواتماال
 در. هستند  او عليه شده طرح اتهام موارد جمله از ديگر جرائم و جنسي تجاوز به اقدام، قتل مورد

 قدرت نظاميان ١٩٩٣ در، فزاينده ناآرامي از پس ولي، شد برقرار ديگر بار غيرنظامي حكومت ١٩٨٦
 .گرفتند  دست در را

 دموكراتيك پروژه اصلي پاسدار و طراح گواتماال ارتش كه داشتند اذعان گواتماال سياسي رهبران
 در هم بار دو بلكه گذشتند قدرت از رغبت با تنها نه گواتماال ارشد نظاميان. بود كشور اين در شدن
 .كردند ايستادگي كشور اين در دموكراسي ضد نيروهاي كودتاي برابر در ١٩٨٩ و ١٩٨٨ هايسال

 
 داخلي جنگ -١١-٢

 حاكمان نژادپرستي فرهنگ گواتماال داخلي جنگ ريشه يابحقيقت كميسيون يك تحقيقات پايه بر
 .بود  كشور ينا سفيدپوست و تباراسپانيايي
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  ٦٢٩ به اقدام ميالدي ١٩٨٥ تا ١٩٧٨ هايسال بين ويژه به و داخلي جنگ جريان در دولتي نيروهاي
 توسط نفر هزار ٢٠٠ گواتماال داخلي جنگ در. بودند  كرده هادورگه نيز و مايا قوم بوميان عامقتل فقره

 .بودند هادورگه هاآن درصد ١٧ و مايا قوم از هاآن درصد ٨٣ كه رسيدند قتل به دولتي نيروهاي

 تشكيل دانشجويان و ورانپيشه، كارگران، روستاييان جمله از غيرنظاميان را قربانيان اعظم بخش
 آواره التين آمريكاي كوچك كشور گواتماال داخل در نفر ميليون يك داخلي جنگ اين در. دادند مي

 .شدند  ناپديد نيز ديگر نفر هزار ١٠٠ و شده ندهپناه ديگر كشورهاي به نفر هزار ٢٠٠ از بيش و شده

 ملي انقالبي اتحاد هايچريك و گواتماال دولت ميالدي ١٩٩٦ سال دسامبر ٢٩ روز در، ترتيب اين به
 جنگ سال ٣٦ به رسماً توافق اين. كردند  امضا را نهايي و واقعي صلح يك براي توافق يك گواتماال
 .شيد بخ پايان گواتماال مرگبار داخلي

 كشور اين در را چندزباني و چندقومي خصوصيت گواتماال دولت كه بود صلح توافق اين از پس تنها
 .يافت  خاتمه استعماري دوران از مانده يادگار به نژادپرستي فرهنگ و شناخت رسميت به

 ككم كشور اين دولت به گواتماال داخلي جنگ زمان در سيا سازمان و آمريكايي نظامي مستشاران
 در را خود دولت سياست گواتماال از بازديد در كلينتون بيل جمهوررئيس ١٩٩٩ مارس در. كردند مي

  .داد قرار انتقاد مورد را آن و دانست اشتباه يك كشور اين قبال
  

  جغرافيا -١١-٣
١٠٨ گواتماال كشور مساحت ١٦ برآوردها واپسين برپايه آن جمعيت. است  مربع كيلومتر ٨٨٩ ٦٠٠ ٠٠٠ 

  . است شده دبرآور

  
 

 هايزمين. زيباست  هايدرياچه و خشك صحراهاي و آتشفشانها، انبوه هايجنگل سرزمين، گواتماال
 پنجاه كشور اين. جداست  هم از كوهيرشته وجود با گواتماال در اطلس و آرام اقيانوس سواحل پست
 كوه ٣٠ و آرام قيانوسا كرانه بر ساحلي خط مايل دويست و كارائيب درياي در ساحلي خط مايل
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 ديگر و پايتخت لرزه زمين ١٩٧٦ سال در. است  فعال آتشفشان آن كوه هشت كه دارد آتشفشاني
، اوسوماسينتا كشور اين مهم رودهاي. شدند  كشته نفر ٢٣٠٠٠ و كرد ويران را روستاها و شهرها
 ساحلي ايجلگه گواتماال هواي و آب. است  ارتفاع متر ٤٢٢٠ با تافومولكو آن نقطه بلندترين و موتاگوا

  .است  ترمعتدل كوهستاني مناطق در ولي است استوايي و

 
 در هااسپانيايي هايويرانه و زاكيولئو، نگراس، پيدراس، يوآكساكتوم تايكال در ماياها هايويرانه گواتماالسيتي، در ملي كاخ

  .است كشور اين هايديدني از گوا آنتي
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 سياست -١١-٤

 ساله چهار ايدوره براي مردم رأي با او. است  و دولت كشور رئيس حكومت اين در جمهوررئيس
 براي مردم رأي با نمايندگانش كه دارد كرسي ١٥٨ كشور اين قانونگذاري مجلس. شود مي انتخاب

 .شوند مي انتخاب ساله چهار ايدوره

 برياست انتخابات برگزاري با حاكم حزب طرف از گوئارا هانيبال ژنرال ١٩٨٢ مارس ٧ انتخابات در
 در. كرد  اعالم جمهوررئيس را خود و كودتا مونت ريوس جنرال مارس ٢٣ در اما. كرد اعالم جمهوري

 .گرفت دست در را قدرت ويكتورز اوسكارمجيا ژنرال ١٩٨٣ اوت هشتم كودتاي

 پيروزي به ٢٠١١ سال رنوامب جمهوري رياست انتخابات در گواتماال ارتش پيشين ژنرال، مولينا پرز اتو
 خواهد قاطعي برخورد مخدر مواد قاچاق و آميزخشونت و يافتهسازمان جرايم با كه داده وعده و رسيد

 سمت اين به ١٩٨٦ سال در دموكراسي به گواتماال گذر از پس كه است نظامي نخستين او. داشت 
  .يابد مي دست

  
  

 اقتصاد -١١-٥

 سرزمين اين اقتصاد. است  موز و شكر، قهوه آن صادراتي محصوالت و كوئتزال كشور اين پول واحد
 و پنبه، موز. دهد مي تشكيل را كشور صادرات نصف كه است متكي قهوه توليد كشاورزي، به بيشتر

  .دارد  آن صادرات و ملي درآمد در عمده سهمي نيز شكر

 
 موز،، شكر، گاو، پنبه، قهوه لوبيا،، ذرت: آن عمده محصوالت و درصد ٥٣ كشاورزي در كار نيروي
، پارچه غذاها،: آن  عمده توليدات و درصد ١٢ صنعت در كار نيروي. است  الوار، مخصوص هايروغن

، قهوه: كشور  اين صادرات. است  ميگو و، الوار نيكل،: طبيعي  منابع. دارو، الستيك، ساختماني مصالح
 مواد نقل، و حمل وسائل آالت، ماشين ،زندگي لوازم توليدات: آن واردات و موز، گوشت شكر،، پنبه
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 آلمان، مركزي، آمريكاي ملل متحده، اياالت: ستد و داد عمده هايطرف. است سوخت و، شيميائي
  .هستند ونزوئال و ژاپن،
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  يوزمن آربنز خاكوبو كلونل -١١-٦
 

 Jacobo Árbenz: اسپانيايي به( يوزمن آربنز خاكوبو كلونل

Guzmán) (ژانويه ٢٧ درگذشت - ١٩١٣ برسپتام ١٤ زاده 
 The Big: انگليسي به( گنده بلوند مستعار نام با ،)١٩٧١

Blonde (ارتش افسر سوئيسي، اصالت خاطر به سوئيسي يا 
 ميالدي ١٩٥٤ تا ١٩٥١ تاريخ از كه مترقي سياستمدار و گوآتماال

 از نيز آن از پيش. كرد فعاليت گوآتماال جمهور رئيس عنوان به
 يكي او. داشت فعاليت دفاع وزير عنوان به ١٩٥١ تا ١٩٤٤ تاريخ

  .بود گوآتماال انقالب اصلي هايچهره از
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 مونت ريوس افراين -١١-٧

 
 : اسپانيايي به ( مونت ريوس افراين خوزه

José Efraín Ríos Montt( ؛ )زاده ي 
) ٢٠١٨ آوريل ١ درگذشته – ١٩٢٦ ژوئن ١٦

بود  گواتماال اهل مدارسياست و ژنرال يك
. 

 در ،٢٠١٨ آوريل ١ در مونت ريوس افراين
درگذشت  قلبي سكته اثر بر سالگي ٩١ سن

. 
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  مايا تمدن -١١-٨
  

  
 جنوب در پوست سرخ اقوام از گروهي نام مايا

 تمدّني نام و مركزي آمريكاي شمال و مكزيك
 از كه ماياها. است منطقه همين در قديمي 

 الً معمو، بودند سرخپوست قبايل مشهورترين
 باراني هايجنگل دل در را شهرهايشان

 ماياها فعاليت و زندگي حوزه ي. ساختند مي
 سرتاسر نيز و مكزيك كشور جنوبي حدود

 .شد مي شامل را السالوادر و گواتماال

 بسيار هايتمدن از يكي پديدآورنده ي مايا قوم
، هنر در چشمگيري بسيار آوردهايدست كه، بود پيشاكلمبي دوران در مركزي آمريكاي پيشرفته
 و مكزيك در مايا اقوام از هاييگروه نيز اكنونهم .است داشته رياضيات و شناسيستاره، معماري
 خالل توانستند در اولمك نظير خود گذشته هايتمدن از گيريبهره با ماياها .برند مي بسر گواتماال

 ماياها تاريخ .نمايند  گذاريپايه مركزي كايآمري در را عظيم تمدني ميالد از پس ٩٠٠تا ٢٥٠هايسال
 دوران و ابتدايي زندگي يا پيشاكالسيك هايدوران و استشده بنديبخش مهم دوره ي سه به

 به قوم اين. شود مي شامل را تمدن اين افول يا پساكالسيك دوره ي و طاليي عصر يا كالسيك
 آثاري كه داشتند نيز هيروگليفي ابتدايي خط نوعي و كردندمي تكلم مايايي زبان متعدد هايگويش

 از هااسپانيايي هجوم با سرانجام و شد ضعيف مجاور اقوام دست به مايا تمدن .نوشتند مي آن به را
 دامان به و كردند رها را عظيم شهرهاي و تمدن يكباره به ماياها، اضمحالل اين از پيش. رفت  ميان

 طرح و دوره آن مكتوب آثار رفتن ميان از سبب به رويداد اين دليل كه، بردند پناه هاكوهستان
 نيز كوهستان ماياهاي اقتدار و شد رها مايا تمدن آن از پس. نيست  مشخص هنوز، گوناگون نظريات

 بازماندگان از كه امروزي ماياهاي جمعيت. رفت  ميان از هااسپانيايي سپس و هاآزتك دست به ابتدا
 در بيشتر كه، است نفر ميليون هفت حدود، باشندمي مركزي آمريكاي ستانبا دوران فرمانروايان

  .برند مي سربه بليز و گواتماال كوهستاني نواحي و مكزيك جنوب
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  آمريكا در گواتِماال -١١-٩
 تبديل آمريكا متحده اياالت دولت خلوت حياط به مركزي و جنوبي آمريكاي، سرد جنگ دوران در

 جهاني جنگ از پس. بود  ممكن غير تقريبا منطقه اين در دشمن و رويشو نفوذ احتمال. بود  شده
بود  يافته قوت اتمي بمب وجود واسطه به خصوص به شوروي با جنگ تصور آمريكا مردم بين در، دوم

 و يافتمي افزايش آمريكا مردم ميان در روز به روز دشمن وجود از اضطراب و ترس دليل همين به. 
 هايشركت به كمك خاطر به پيشتر، برنيز ادوارد. بود  شده تبديل دولت ايبر مهم مساله يك به

 اعتقاد ولي. بود  شده معروف متحده اياالت مدارانسياست جامعه در هاخانم كردن سيگاري و تجاري
  . است  الزم، مردم هايتوده بهتر كنترل براي دشمن از ترس اين داشت

 دست در را قدرت، بود معروف) فروش  موز ( بانانا جمهوري به كه فروت يونايتد شركت گوآتماال در
 ژنرال قانوني دولت انتخابات يك پي در ١٩٥٠ سال. كرد مي نفوذ كشور اين هايبخش همه بر و داشت

 ١٩٥٣ سال در و بود كمپاني قدرت كردن محدود دنبال به دولت اين. آمد  كار سر بر آربنز جاكوبو
 شركت اما، كردند حمايت او از گوآتماال مردم. كند مصادره و تصاحب را پانيكم هايزمين تا داد قول

 دشمن نظريه اثبات براي فرصت  بهترين برنيز. ديد مي خود روي پيش در فاجعه يك فروت يونايتد
 شركاي بهترين از يكي دادن دست از حال در ترومن از پس آيزنهاور دولت. ديد  زمان اين خود را

 . نداشتند  را جديد جنگ يك و مستقيم حمله ظرفيت آمريكا مردم اما. بود  خود اقتصادي

 را آربنز دولت، هارسانه واسطه به گرفت تصميم برنيز. شد  عمومي روابط پدر دامان به دست دولت
 قبول قابل خود خلوت حياط تا دشمن نفوذ آمريكا مردم براي. دهد  جلوه شوروي متحد و كمونيستي

  .شد مي خود همسايگي در دشمن حكومت تغيير خواهان عمومي افكار دليل ينهم به. نبود 
 عام سهامي شركت يك) United Fruit Company : انگليسي  به ( فروت يونايتد كمپاني

 آمريكاي و مركزي آمريكاي مزارع در شده كشت) موز باالخص( استوايي هايميوه كه است آمريكايي
 ١٨٩٩ سال در كمپاني اين. رساند مي فروش به اروپا و آمريكا متحده تاياال بازارهاي در را جنوبي
 دبليو اندرو )١بوستون ( ميوه كمپاني و كيت.سي ماينور موز بازرگاني شركت دو ادغام از ميالدي

 هامزرعه از عظيمي بخش و كرد رشد سرعت به بيستم قرن اواسط و اوايل در. گرفت  شكل پرستون
 اختيار در را غربي هند و اكوادور، كلمبيا، كارائيب سواحل، مركزي آمريكاي در نقلي و حمل شبكه و

 بازار سر بر) دُل  موادغذايي كمپاني بعدها ( فروت استاندارد كمپاني با كمپاني اين اگرچه. گرفت
، هندوراس، كاستاريكا مانند مناطق بعضي بازار انحصاري حق توانست اما بود رقابت در موز جهاني

 هايكشمكش فروت يونايتد. بگيرد  دردست را گشتند معروف موزفروش جمهوري به كه، ماالگوات
  . است داشته التين آمريكاي كشورهاي برخي در عميقي و مدت طوالني اقتصادي و سياسي

. بوستون يكي از بزرگترين شهر هاي مهم در ايالت ماساچوست است كه مركز  حركت هاي انقالبي  ١
  جا بود . آمريكا از آن
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 تأثير اوليه نمونه را آن و كنندمتهم مي نو استثمار يا استعمار سياست به را آن اغلب منتقدان
 دوره يك از پس. دانند مي موزفروش هايجمهوري داخلي هايسياست بر چندمليتي هايشركت
 را برند يتديونا شركت و شد ادغام كي ام اي شركت با ١٩٧٠ سال در فروت يونايتد، درآمدها كاهش

 اينترنشنال برند چيكيتا شركت به را برند يونايتد جونيور ليندر كارل ،١٩٨٤ سال در. نمودند  تأسيس
  .كرد  تبديل

  

 شروع كار شركت -١١-١٠

 مبني كاستاريكا دولت با قراردادي، آمريكا متحده اياالت آهنراه مؤسس، ميگز هنري ،١٨٧١ سال در
 خواهرزاده كيت. سي ماينور. كرد  امضا كاراييب در ليمون بندر و خوزه سن بين آهنراه بركشيدن

 اداره ي ١٨٧٧ سال در ميگز مرگ از پس كيت. داشت حضور كاستاريكا در او دستيار عنوان به ميگز
 كارگرانش براي قيمت ارزان غذايي منبع عنوان به موز مزارع از كيت. گرفت  عهده بر را او تجارت
 .كرد  استفاده به شروع

١ كيت كه حالي در زد سرباز هاهزينه پرداخت از كاستاريكا دولت ،١٨٨٢  الس در  به دالر ميليون ٢
 سال در. بود  بدهكار اش پيچيده مهندسي پروژه ادامه خاطر به گذارهاسرمايه و لندن هايبانك

 هايبدهي ازاي در پذيرفت مذاكرات پي در، كاستاريكا جمهوررئيس اوريمونو فرناندز پروسپرو ،١٨٨٤
 به آهنراه امتداد در ماليات از معاف زمين) مربع  كيلومتر ٣٢٠٠٠ ( جريب ٨٠٠٠ به كاستاريكا دولت
 ١٨٩٠ سال آهنراه. سپرد  او به سال ٩٩ قراردادي با رو كاستاريكا آهنراه اداره همچنين، بدهد كيت

 موز رشد ديگر، طرف از. بود ن كافي كيت هايبدهي پرداخت براي، آن از حاصل درآمد اما شد تكميل
 آمريكا متحده اياالت به كشتي با سپس و ليمون بندر به قطار با ابتدا و، بود خوب او هايزمين در

 و مركزي آمريكاي در موز بازار بر كيت سرانجام. بود  خوب بسيار آن از حاصل درآمد. كرد  صادر
 .گشت  چيره كلمبيا كارائيب سواحل امتداد

 
 ١٩٧٠ – ١٨٩٩  وتفر يونايتد -١١-١١

 در و داد دست از دالر ميليون نيم و يك بود نيويوركي دالل يك شركتش كه هنگامي كيت ،١٨٩٩ در
 شركت خود رقيب با تا و رفت ماساچوست در بوستون به سپس.گرفت قرار ورشكستگي آستانه

 كه لوانم يك، بود بيكر داو لورنزو توسط بوستون ميوه شركت مؤسس. بشود شريك فروت بوستون
 وكيل. بود  كرده خريداري جامايكا در را موزش بار اولين ١٨٧٠ در پرستون دبليو اندرو همراه به

 شركت. بود  كرده تنظيم ايبرنامه اجرا و پخش، شراكت مشكالت حل براي، پالمر بردلي پرستونُ
 نيز پالمر. شد  شتهگذا بنيان كيت رئيسي نايب و پرستون رياست به، فروت يونايتد نام با شده ادغام
، كار و كسب ديدگاه از. بود  شركت مدير نيز طوالني ايدوره براي و گشت رئيسه هيئت ثابت عضو

 در بازاري و بخار كشتي ناوگان يك، غربي هند در مزارعش پرستون. بود  فروت يونايتد پالمر، بردلي
 و جنوب در بازارش و يمركز آمريكاي در آهنشراه خطوط و مزارعش كيت آمريكا شرقي شمال
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. داشت  سرمايه دالر ١١٢٣٠٠٠٠، فروت يونايتد ها،آن شركت. گذاشتند  اشتراك به را غربي جنوب
 نمود خريداري را آن از بخشي يا كامل صورت به را رقيب شركت ١٤ پالمر مديريت به فروت يونايتد

 دست خوبي موفقيت به كمپاني. د گرفتن اختيار در را آمريكا متحده اياالت موز بازار ٪٨٠ هاآن و
 مشاور بعدها او. بود  شده تبديل تجارت قواعد متخصص يك به شب يك در پالمر بردلي. يافت 
 را فروت يونايتد  گؤاتماال كشور ،١٩٠١ سال در. شد كنگره نمايندگان از يكي و جمهورانرئيس

 شركت، فروت يونايتد ،١٩١٣ سال رد. بخشد  سامان و سر را كشور اين پستي خدمات تا كرد استخدام
 جذب را رقيب هايشركت از عدد ٢٠ از بيش ،١٩٣٠ سال در. نمود  تأسيس را استوايي تلگراف و راديو

. شد مركزي آمريكاي در كارفرما بزرگترين به تبديل و كرد كسب دالري ميليون ٢١٥ درآمدي و كرد
 فروت يونايتد به را فروت كويامل، خود شركت) موزي  مرد به ملقب ( زموراي سم ،١٩٣٠ سال در

 يونايتد ارزش مديريت سوء اثر بر ،١٩٣٣ سال در. كرد  بازنشست ميوه تجارت از را خود و فروخت
 نيواورلئانز در رئيسه هيئت به زموراي. گرفت  عهده بر را آن مديريت رقيب يك و كرد سقوط فروت
 زموراي سم ١٩٥١ سال در .داد  ادامه زموراي سم تمديري به خود رونق به فروت يونايتد و شد اضافه

 .داد  استعفا فروت يونايتد مديريت از

 
 ١٩٨٤ – ١٩٧٠ برندز يونايتد -١١-١٢

 به تدريج به و كرد خريداري را فروت يونايتد شركت از سهم ٧٣٣٠٠٠ ،١٩٦٨ سال در بلك ام الي
 كي ام اي، شركت با را فروت يونايتد بلك ١٩٧٠ ژوئن در. شد  بدل آن دار سرمايه بزرگترين شركت

 فروت يونايتد. كرد  گذاريپايه را برندز يونايتد و كرد ادغام) مورل جان گوشت بنديبسته شركت (
 بدهي را شركت تا شد باعث نيز بلك مديريت سوء و داشت سود كمتر بود كرده محاسبه بلك آنچه از

 وضعيت فيفي مرگبار طوفان با ندوراسه مزارع از بسياري شدن نابود با ١٩٧٤ سال در. كند  فلج
 و چهل طبقه در خود دفتر پنجره از پريدن با بلك ،١٩٧٥ سال فوريه سوم روز در. شد  بدتر شركت
 بهادار اوراق و بورس كميسيون بعد كمي. كرد  خودكشي نيويورك در اليف مت ساختمان چهارم
١ كه را برند يونايتد طرح آمريكا ، آرالنو لوپز اسوالدو، هندوراس جمهورسرئي به دالر ميليون ٢٥
١ صادرات ماليات كاهش صورت در بود داده قول او به و بود داده رشوه  به نيز ديگر دالر ميليون ٢٥

 يك توسط آرالنو و كرد سقوط برند يونايتد سهام آن از پس. نمود  فاش، كرد خواهد پرداخت او
 .گشت  بركنار نظامي كودتاي

 كارل ميلياردر هايشركت از يكي، اوهايو، سينسينتي در آمريكا مالي گروه، بلك خودكشي از پس
 و گرفت دست در را شركت كنترل ليندنر ،١٩٨٤ آگوست در. خريد  را برندز يونايتد جونيور، ليندنر

 منتقل سينسينتي به مديره هيئت ١٩٨٥ سال در و داد تغيير اينترنشنال برندز چيكيتا به را آن نام
 غذايي شركت اآلن اما بود، كمپاني فروت استاندارد برندز، يونايتد اصلي رقيب هاسال رچهاگ. شد 
 .است  اينترنشنال برندز چيكيتا اين رقيب تريناصلي دل
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 مركزي آمريكاي در تاريخچه -١١-١٣

 با نيز منطقه نقل و حمل بر همچنين. بود  كارائيب هايدشت از عظيمي بخش فروت صاحب يونايتد
 با ١٩١٣ سال در اين بر عالوه. شد  چيره بزرگ سفيد ناوگان بخار هايكشتي و خود آهنراه خطوط

 كسب روش و راه همچنين. كرد  گسترده را هايششاخه استوايي تلگراف و راديو شركت تأسيس
 فروت يونايتد به، محلي هايدولت از امتيازات و مزايا گرفتن و ماليات پرداخت عدم در، شركت درآمد

 شركت گذاريسرمايه آن در كه، نهد بنيان منطقه در را محاصره تحت اقتصاد تشكيالت تا داد هاجاز
 دولت به صادرات عايدات از امتيازي هيچ و شودمي خارجي گذارانسرمايه و خود كارمندان شامل
 هايمزرعه توزيع كردن كنترل، بازار بر تسلط حفظ براي شركت هايتاكتيك از يكي. گيرد نمي تعلق

 هايزمين حفظ به نياز طبيعي مشكالت ديگر و هاآفت، هاطوفان خاطر به كردمي ادعا شركت. بود موز
 به مزارع دادن در دولت كارهاي از تا داشت را قدرت اين فروت يونايتد عمل، در. دارد  رزرو و اضافه

 به فروت يونايتد واقع در. كند  پيشگيري باشند، سهيم موز تجارت در خواستندمي كه روستاييان
 مدتي طوالني عواقب يونايتد طلبي انحصار اين. بود متكي زمين كاربري قوانين در دستكاري به شدت
 بدين اين، داشت دولتي به امتيازات نياز نابرابر هايزمين داشتن نگه براي شركت. داشت  منطقه براي

 شركت يك خودش اگرچه، ودب هادولت بين در سياسي نفوذهاي داراي شركت كه است معني
 به »موزفروش  جمهوري « اصطالح اختراع باعث نفوذها اعمال همين حقيقت، در. بود آمريكايي
 .O: انگليسي به ( هنري. اُ بار اولين موزفروش هايجمهوري  .شد  پست هايديكتاتوري نمايندگي

Henry (  شد برده كار به آمريكايي معروف نويسنده .  
 

 زيستي حيطم بر تأثيرات -١١-١٤

 كار اين تكرار و استبوده موز كشت براي مزارع ساخت مشغول حياتش طول تمام در فروت يونايتد
 مناطق ها،جنگل بردن بين از زيست و محيط ديدن آسيب موجب كرد پيشرفت شركت كه هنگامي
 ساندنر ضرر عوامل ديگر از هم رسانيآب سيستم و كشيسيم ها،فاضالب و شد هادشت و باتالقي

 دست از با. رفت بين از هاگونه تنوع و شد نابود مناطق اين در موجود اكوسيستم. بود زيست محيط به
.  رفتند  بين از بود الزم حيوانات و گياهان براي كه طبيعت هايفعاليت ديگر، هاگونه تنوع رفتن

 بين از با فروت يونايتد. شد  زمين و جانداران تنوع به رساندن ضرر باعث كشاورزي غلط هايتكنيك
 از يكي. كرد مي فراهم را موز رشد براي مناسب هايمحيط هامرداب آب كشيدن و هاجنگل بردن

 منابع عمل اين در. بود  »كشاورزي  مزرعه تغيير « به معروف عملي، فروت يونايتد معمول كارهاي
 شدمي زده آفت مزرعه كه نگاميه و گرفتندمي دراختيار را مكان يك در حاصلخيزي و هيدورلوژيكي

 يك كمپاني كه است معني بدين اين. كردندمي مكان نقل ديگري زمين به نبود حاصلخيز ديگر يا
 .برد مي يورش ديگر زميني به، شد استفاده بي وقتي سپس و كردمي نابود را زمين
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 گواتماال -١١-١٥

، گسترده آهنراه هايخط مركزي ايآمريك در. داد  توسعه را ملل سازمان معيار چند فروت يونايتد
 براي متعددي هايمدرسه شركت همچنين. آورد  وجود به نقل و حمل و شغلي هايفرصت بندرها،
 داد اجازه شركت، ديگر طرف از. كرد  احداث كردند،مي كار يا زندگي شركت هايزمين در كه مردمي

 محلي دولت ديگر جاهاي و گواتماال در و ،بماند باقي او مالكيت تحت زيادي كشتي غير هايزمين تا
 باقي فروت يونايتد واقع در و آهنراه دست در نقل و حمل انحصار تا كرد دلسرد بزرگراه احداث از را

 هنگام را خود خط هزاران از آهنراه يك حداقل همچنين فروت يونايتد. نيابد  كاهش آن سود و بماند
 آربنز جيكوب سرهنگ، گواتماال مردم منتخب جمهوررئيس ،١٩٥٤ سال در. كرد  نابود منطقه ترك

 پشتيباني با و بود كرده حمله هندوراس از كه آرماس كاستيلو كارلوس سرهنگ توسط گوزمان،
 آموزش سيا سازمان در، آيزنهاور مديريت تحت نظامي نيروهاي. شد سرنگون آمريكايي نيروهاي

 آربنز كه كردند متقاعد را آيزنهاور و ترومن هري وتفر يونايتد رؤساي. شدند  تجهيز و شده داده
 تمايالت بحث مورد موضوع از غير به. بپيوندد  شرق بلوك كشورهاي به گواتماال دارد تمايل

 كار قانون و عرضي اصالحات قوانين وضع علت به آربنز دولت توسط فروت يونايتد، آربنز كمونيستي
 تصريح آربنز عرضي اصالحات قانون و بود گواتماال دارزمين بزرگترين فروت يونايتد. شد مي تهديد

 آمريكا منصبان صاحب .نمايد  واگذار را خود هايزمين از درصد ٤٠ بايد فروت يونايتد كه كردمي
 يونايتد و آيزنهاور روابط اگرچه نيافتند آربنز كمونيستي تهديد با ارتباط در استنادي قابل مدرك
. دهد مي نشان متحده اياالت خارجه سياست تشكيالت در را فروت ايتديون نفوذ خوبي به فروت
 John: انگليسي به( دالس فاستر ( جان  دالس فاستر جان آمريكا متحده اياالت خارجه امور وزارت

Foster Dulles) (وزيرخارجه و آمريكايي مرددولت) ١٩٥٩ مه ٢٤ درگذشته - ١٨٨٨ فوريه ٢ زاده 
 خورده قسم ) دشمن .١٩٥٩ تا ١٩٥٣ سال از آيزنهاور.د دوايت جمهوري ترياس زمان در آمريكا

، وي برادر.  كرد بدل فروت يونايتد نمايندگي به كرامول و ساليوان حقوقي شركت كه كسي، كمونيسم
 مدارسياست) ١٩٦٩ ژانويه ٢٩ – ١٨٩٣ آوريل ٧ ؛Allen Dulles: انگليسي( دالس دالس (آلن آلن
 تنها فروت يونايتد. بود  فروت يونايتد مديره هيئت عضو و سيا مدير ) .بود  مريكاآ متحده اياالت اهل

 مسائل در خارجه امور وزير معاون برادر. داشت  سيا در شده شناخته فرد يك كه است شركتي
 دولت در كه كسي بزرگترين وايتمن، اد. بود  فروت يونايتد رئيس مدتي، كابوت مورس جان، داخلي

.  كرد  دواج از آيزنهاور جمهوررئيس شخصي منشي وايتمن، ان با، كردمي البي فروت تديوناي براي
 ارتباط در فروت يونايتد با مستقيم طوربه، داشتند نقش گواتماال وقايع در كه اشخاصي از بسياري

 به شركت سود و سهام. برساند  شركت به سودي نتوانست آربنز، سرنگوني، ترتيب هر به. بوند 
 ١٩٧٢ سال. كرد ١٩٥٨ سال در شركت برابر در رقابتي قوانين اعمال با آيزنهاور. يافت  كاهش عتسر

. فروخت  زيان دهه يك از بيش از پس بود مانده برايش گواتماال در كه كمي هايزمين فروت يونايتد
 وميعم اعتصابي به دست شركت برابر در هندوراس در كارگران اما كرد سقوط آربنز دولت گرچه
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 داراي و رسيدند تري مطلوب شرايط به كارگران گواتماال در و كرد فلج را كشور سرعت به كه زدند
 .شدند بيشتري نفوذ قدرت

 
 هنر در فروت يونايتد -١١-١٦

 به ماليات كاهش و كارگرانش هايجرم، تجارت امتيازهاي براي رشوه دادن به بارها فروت يونايتد
شد  متهم خود، انحصار تثبيت براي ظالمانه كارهاي و داشت تجارت آن در كه كشورهايي هايدولت

 شركت كارگران گراچپ هايدسته و كردند مراجعه شركت به »پولپو  ال « عنوان با خبرنگاران بارها. 
 گفتمان اصلي هايبخش به شركت اصلي منتقدين. كنند  برخورد هاآن با كه كردند تشويق را

 به اغلب شركت هايفعاليت كه جايي، شدند تبديل التين كايآمري كشورهاي برخي در كمونيسم
 از بسياري. شد مي گرفته نظر در لنين والديمير امپرياليست داريسرمايه نظريه از مثالي عنوان

 رامون، كاستاريكا از ليرا كارمن و فاالس لوئيس كالوس جمله از التين آمريكاي گرايچپ نويسندگان
 ماركز گارسيا گابريل، گواتماال از آستورياس آنخل ميگل و مونترسو آگوستو س،هندورا از آمادور آمايا

 فروت يونايتد هايسياست. اند نوشته كمپاني اين عليه آثارشان در شيلي از نرواد پابلو، كلمبيا از
 انتقاد مورد آمريكا متحده اياالت در هنرمندان و مدارانسياست، خبرنگاران توسط بارها همچنين

 آن شعر كه كرد منتشر »تلخ ميوه« نام به آهنگي ١٩٨٧ سال در زندت ون استيون. است گرفته رقرا
 نمايي ويدئو موزيك در و كردمي اشاره دور خيلي جاي يك در شركت يك براي سخت زندگي يك به

 منظره و شعر اگرچه. شود مي نظارت ثروتمند مدير يك توسط كه رنگ نارنجي باغ با روستايي
 .است داشته اشاره) چيكيتا  جانشينش يا ( فروت يونايتد به احتماالً اما، داشتند عمومي عيموضو

  

 هنر در موز عامقتل -١١-١٧

 La Casa: اسپانيايي به ( بزرگ خانه نام با ساموديو كپدا آلوارو كلمبيايي معروف نويس رمان اولين

Grande (استكرده رشد اتفاقات اين نزديكي در اثر اين نويسنده خود. دارد  اشاره موز عامقتل به 
 گابريل نوبل برنده نويسنده نوشته تنهايي سال صد رمان اوج نقطه. دارد اطالع روزها آن از خوبي به و

 او بستگان برخي كرد اشاره بعدها او خود. استشده نوشته اتفاقات اين برپايه نيز ماركز گارسيا
 در. بودند  ناميده خرابكار مشتي را ضعيف روستاييان و بودند گرفته را آمريكايي مالكان طرفداران

 قطار ورود با را آورندمي وجود به دورافتاده شهر اين براي هاخارجي كه هاييبدبختي تمام كتاب اين
  .داند مي زمانهم 

  خوانيم :ميدر قسمتي از كتاب
! كشد مي خود با را ايدهدهك كه آشپزخانه يك شبيه درست! است ترسناكي چيز! آيدمي اينجا به-

 .آورد درمي لرزه به را ماكوندو سراسر، قطار سوت هولناك و بلند طنين لحظه، همان در

  ٣١٢، تنهايي سال صد ، گابريل ماكز، گارسيا  —
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  تروريستي هايسازمان تجهيز و كمك -١١-١٨
 تروريستي ايهسازمان تجهيز و كمك به محكوم چيكويتا آمريكا فدرال دادگاه در، ٢٠٠٧ مارچ در

 ماهانه ،٢٠٠٤ تا ١٩٩٧ سال از آن تابعه هايشركت و چيكيتا، آمريكا دادگستري وزارت گزارش به. شد 
١  پرداخت)  AUC ( خود از دفاع متحد نيروهاي نام به كلمبيايي تروريستي گروه به دالر ميليون ٧

. است شدهمي شناخته يتروريست گروهي عنوان به ٢٠٠١ سال از گروه اين كه حالي در استكرده
 تروريستي گروه قربانيان به را دالر ميليون ٢٥ تا پذيرفت برندز چيكوئيتا، دادخواست شرايط تحت

. بود كرده تأمين منطقه در را شركت منافع تروريستي گروه اين. بپردازد  كلمبيا دفاع متحد نيروهاي
 هايسازمان هايسياست يا هادولت در ذنفو و قدرت اعمال براي فروت يونايتد اقدام جديدترين اين

 صورت الملليبين كشاورزي از بزرگي بخش انحصار گرفتن دراختيار براي كه است ملي شده تشكيل
 قدرت از و جاست آن در هاآمريكايي منافع كه جنوبي يا مركزي آمريكاي از جايي هر در. گيرد مي

، جمهوري رياست هايانتخابات نتيجه براي اهآن هايگيريتصميم توانيدمي برخوردارند كافي
 برندز چيكويتا مورد اين در. ببيند  را كسي عليه يا له بر قوانين اجراي حتي يا محلي هايانتخابات

 به خود محصوالت فروش براي كشاورزان ارعاب و اتحاديه مؤسسين سكوت براي كه كرد اعتراف
 ارائه نيز اسلحه اهدافشان به نيل براي هاآن هب حتي و كرده پرداخت را مبلغي برندز چيكويتا

 نام تواندمي كمپاني اين، برندز چيكويتا و كلمبيا دولت توافق طبق.  )كالشنيكف ٣٠٠٠( استداده
، قرباني خانواده ٣٩٠ تسكين ازاي به را كلمبيا دفاع متحد نيروهاي با واسطه آمريكايي شهروندان

 .كند  حفظ

 قاچاقچي هايگروه ترينبزرگ از يكي و كلمبيا هايعامقتل از بسياري ولمسئ را AUC، فوربس مجله
 خود از دفاع متحد نيروهاي مسلح، نيروي هزار ٢٠ تا ١٥ با. است كرده معرفي كشور اين در كوكائين

، جسمي آزار، قتل تجاوز،، افراد ربودن، شكنجه دزدي،بچه از متعددي موارد به راحتي به كلمبيا
 سال در سازمان اين گسترده عامقتل چندين از يكي. زند مي دست مخدر مواد نقل و ملح و اخاذي

 نيروهاي از نفر ٨٠ ژانويه، ١٧ در بود چيكيتا پول دريافت حال در، AUC وقتي شد، انجام ٢٠٠١
 توسط سرشان جمجمه كردن خرد با را نفر ٢٤ و شدند چنگو شهر حومه وارد AUC نظاميشبه
 كلمبيا كل جمعيت درصد ٤٣ از بيش تا شد باعث ٢٠٠١ سال در AUC. كشتند  سنگي هايپتك

 تبعيد براي AUC قدرت از استفاده به متهم هم كلمبيا دولت ميان اين در البته. شوند خانمانبي
  .است شده دهقانان اجباري
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  تغيير براي مردم سازي آماده و كودتا مقدمات -١١-١٩
 گوآتماال دولت گرفت تصميم. كرد  قبول را آمريكا وقت دولت و فروت يونايتد شركت سفارش برنيز

 دموكراسي براي تهديدي و دشمن را كشور اين كه ايگونه به. كند  نزديك آمريكا مرزهاي به را
 ٢ بين را مساله و گذاشتمي كنار ماجرا طرف يك از را شركت ترتيب بدين. دهد  نشان آمريكايي

 .داد مي نشان، آمريكا خواهي سيدموكرا هايارزش تهديد و دولت

 از گروهي برنيز. نداشت  شوروي با ايرابطه گونههيچ اما بود دموكرات سوسيال يك آربنز كه اين با
 چندان چيز نگارانروزنامه اين اكثر البته. نمود  دعوت گوآتماال به را آمريكايي نفوذ پر نگارانروزنامه
 گروهي با و كرد پذيرايي هاآن از برنيز! دانستند نمي شورك اين در سياست وضعيت خصوص در زيادي

كردند  ديدار، داشتد آربنز بودن كمونيست به باور كه گوآتماالييايي مدارانسياست و دارانسرمايه از
 توانست او. شد  داده ترتيب كشور اين پايتخت در ضدآمريكايي بارخشونت تظاهرات يك حتي. 

 نزديكي در نظامي پايگاه يك ساخت به تصميم گوآتماال طريق از شوروي كه كند متقاعد را هارسانه
 . دارد  آمريكا

 سنديت هنوز! شد  آربنز دولت عليه سيا و آمريكا توطعه قرباني وي، برنيز دوستان از بعضي گفته به
 فراهم را گوآتماال حكومت تغيير براي كافي مقدمات وي، باشد هرچه اما نيست مشخص مساله اين

 .نمود 

 كارلوس سرهنگ و داد آموزش محلي ارتش يك، فروت يونايتد شركت كمك به CIA سازمان
 اياالت هواپيماهاي كه حالي در .نمود  انتخاب گوآتماال بعدي دولت رييس عنوان به را آرماس كاستيلو

 گسترش را خود تبليغات آمريكا هايرسانه در برنيز ادوارد، كردندمي بمباران را گوآتماال شهر متحده
 !نمود  معرفي مردمي انقالب و گوآتماال آزادسازي را عمليات و بود داده

. شد  وارد جديد رهبر عنوان به آرماس و كرد فرار كشور از آربنز ژنرال ١٩٥٤ ژوئن ٢٧ تاريخ در
 كاخ در كمونيستي ادبيات از مداركي شد ادعا و رفت گوآتماال به سفر يك در نيكسون بعد هايماه

 .شد  پيدا جمهوري رياست

 
 :گفت سخنراني اين در نيكسون

 شما به علت همين به و شودمي سرنگون، مردم دست به كمونيستي دولت يك كه است بار اولين اين
 !گويم مي تبريك گوآتماال مردم و

، اامريك يمتحده اياالت در .كرد  سرنگون خاطر موز به را مستقل كشور يك ١٩٥٠ يدهه در امريكا
، كندنمي توليد را آن از كسري هيچ تقريبا و كندمي مصرف موز تن ميليون سه سال هر در كه كشوري

 كشت ترطرفآن كيلومتر هزاران كه است ايميوه براي قيمت اين است ارزان آوريشگفت طرزبه موز
 درب به تا كندمي پيدا انتقال كشور مرزهاي و هاراهبزرگ، هااقيانوس از كاميون و كشتي در و شودمي

 موز ها،امريكايي براي. نيست  آن براي مناسبي لغت اصال قيمت ارزان، واقع در. برسد  شما يخانه
 .است  رايگان عمال
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 مربوط مسائل در ندرت به كه هست هم ديگر دليل يك و، دارد وجود امر اين براي تاريخي دليل يك
، باربري پايين هايهزينه، رشد آسان شرايط كه است اين معمول روش. شود مي ديده پروريميوه به
 .برسيد  پرتقال و سيب مانند ايگلخانه هايميوه به تا بگذاريد ؛ هم كنار را كنندهمصرف يعالقه و

 ١٥٠ محصول، است تركيبي محصول يك موز محبوبيت. است  متفاوت اشداستان موز هااين تمام با
 تقاضايي و وافر محصولي داشتن نگه زنده براي هاارتش و، هاشركت ،هادولت سوي از مهندسي سال

 .رشد  به رو همواره

 در فيالدلفيا در سده جهاني نمايشگاه كردند تست را موز هاامريكايي از بسياري كه بار نخستين
، داشت قدمت قرن يك سال آن در امريكا. است  شده شناخته جهاني نمايشگاه نام به كه بود، ١٨٧٦

 بود تلفن يكي. دادند  توجه جالب تغييري از خبر جديد ابداع ٢ رويداد، اين گرفتن جشن منظور به و
 از  –  خوردن قابل نوظهور يپديده. موز ديگري و، شد معرفي جوان بل گراهام الكساندر توسط كه

 معادل امروز تقيم به، سنت ١٠ كدام هر باالي بسيار نرخ با، فويل در شده پيچيده – گرمسيري نواحي
 .دالر دو

 درنوردند را هااقيانوس كه گشود ايده اين به را هاآدم ذهن فيالدلفيا در گرمسيري يميوه يك خوردن
 به زودهنگام هيجان اين و. كنند  تبديل جهاني يدهكده يك به را دنيا و كنند كوتاه را هامسافت و

 به مركزي امريكاي در بوستون يميوه تشرك آن پي در كه، شد منتهي ١٨٨٥ در درخواستي چنان
 امريكاي هايدولت اين به، ميوه امريكايي هايشركت. كرد  اقدام موز كشت براي زمين خريداري

 كود و جاده مانند چيزهايي براي پول يعالوهبه، دادند شغل صدها اندازچشم و ثروت يوعده التين
 رهبران براي توافق اين زدن هم بر ولي، نبودند يراض توافق و چينيزمينه اين از همه. شيميايي 

 .بود  ممكن غير عمال بلكه  – نبود دشوار تنها دولتي

 براي تقاضا ترويج با. شد  بيشتر استثمار اين و. است درست كامال، آيدمي مخفي استثمار نظر به اگر
 در امريكا متحده اياالت فعاليت ميوه كار و كسب يمجله ١٩٠٧ ينسخه. شد  بيشتر نيز منفعت، موز

 موزهاي، سال آن. ناميد  ‘ثروت انبوه بازده به نسبت قطعي يقين با …ايحرفه’ را مركزي امريكاي
 كه كارگراني حقوق ميان، اين در. بودند  رشد به رو و دالري ميليون ٦٠ كاري و كسب امريكايي

 از ترپايين بسيار ماند، باقي نپايي همچنان داشتند را هادرخواست اين ساختنبرآورده يوظيفه
 .بود  دالر ٤٣٨ معادل مبلغي كه، زمان آن در هاامريكايي حقوق متوسط

 و آمدندمي كار روي به هادولت. ماند پابرجا جهاني، جنگ دو از گذر با ديگر، سال ٥٠ براي مدل اين
 امريكا در موز صنعت اهجايگ توانستنمي مركزي امريكاي رهبران از يك هيچ ولي شدند،مي سرنگون

 در هندوراس و گواتماال در را دولتمردان وظايف فروت يونايتد شركت زمان، آن در. كند  متزلزل را
 تهيه در شاناوليه هدف از تا، شناساند دنيا به موز هايجمهوري عنوانبه را كشور دو هر، گرفت دست

 .كنند  حاصل اطمينان موز مداوم يعرضه و



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

 سر بر كه كسي هر و. بود  وابسته موز ونقلحمل و پرورش به گواتماال اقتصاد از نيمي از بيش ،١٩٥٠ تا
 كنترل تحت مجتمع اين. كرد مي تجربه را موز صنعتي هايمجتمع رقيببي نفوذ گرفتمي قرار راه

 عيزرا هايزمين از) چهارم  سه تقريبا ( جريب ميليون چهار آنها، استبوده فروت يونايتد شركت
 .داشتند  اختيار در را گواتماال

 برابر در مقاومت در اشحرفه و عمر كه مردي، نداند را مورد اين آربنز خاكوبو از بهتر آدمي هيچ شايد
 پويشي گواتماال از نمايندگي به ١٩٥١ در داشت، سال ٣٨ تنها كه، آربنز. شودمي تعريف هاگنده كله
 تصميم او. انداخت  راه اشمردم به گواتماال هايزمين نبازگرداند براي اجتماعي يعرصه يك در

 خاطربه را فروت يونايتد شركت، كارگران براي منصفانه حقوق تضمين و منصفانه ماليات اخذ با داشت
 در كينزر استفن و شلزينگر استفن كه گونهآن ولي. كند  تنبيه بودداده انجام كه هاييعمليات تمام
 هاحكومت بين سرد جنگ سرآغاز امر اين، نوشتند گواتماال در امريكايي كودتاي داستان: تلخ  يميوه

 حاكميتي هايانتخاب براي اندكي شانس مركزي امريكاي يمحاصره تحت كشورهاي و، شد امريكا و
 .داشتند  خود

 انسآژ رهبري به، كودتايي با امريكا يمتحده اياالت جمهوررييس آيزنهاور دوايت ،١٩٥٤ ژوئن در
 قرار و بود مهم بسيار مسئله اين. كنند قدرت خلع را آربنز تا كرد موافقت ،)سيا( مركزي اطالعات

 بزرگترين و، بودشده داده تخصيص عمليات اين براي دالر ميليون ٣ تقريبا: بماند  باقي محرمانه بود
 گذاريهدف امريكا يپا رد كردن رنگكم منظوربه كه بود سياسي عملكرد و رواني جنگ براي هزينه

 ما تالش تمام، كه نوشت آيزنهاور جمهوريرييس به يادداشتي در سيا رييس دالس آلن. بود  شده
 ‘.واقعي نظامي قدرت نه باشيم وابسته رواني تأثيرات بر بيشتر’ كه، است اين

 به بعدها كه، فروت يونايتد براي را موزها بارگيري ايستگاه در كارگران ،١٩٥٣ حدود در، گواتماال در
 .كنند مي بنديبسته، كرد پيدا نام تغيير چيكيتا

 هاخواسته با مطابق جمهوري رييس سيا، رسيد پايان به كودتا وقتي و، رفت پيش خوبيبه ريسك اين
 را او، درآوردند اشتن از را هايشلباس، شد برده فرودگاه به آربنز. آورد  كار سر بر امريكا يسليقه و
 به كه امريكا يمتحده اياالت با او جدال. كردند  تبعيد مكزيك به و، دادند حركت هادوربين مقابل از

 خاطربه، ماجرا بطن در ولي. بود  دستمزد و زمين ماليات، سر بر اصل در بودشده تمام آبرويش قيمت
 .بود  موز

، رهبرش، گواتماال، ميان ناي در. بود  سرگردان فرانسه و سوييس، مكزيك در را بعد يدهه چند آربنز
 ٣٦ نزاع اين. شد  كشيده داخلي هايجنگ يورطه به و داد دست از را اشملي آرزوي و آبرويش،

 قدرت رأس در فروت يونايتد تا شد باعث آن از ناشي اغتشاش و آربنز اخراج. كرد  پيدا ادامه سال
 قيمت و، نماند پاسخ بدون نيز مازاد اضايتق شود، يافت وفور به موز تا شد باعث امر اين. بماند  باقي

 .كرد حفظ صفر از تربيش اندكي تنها حد در امريكا يكنندهمصرف براي را

 خريدمي هيچ با معادل قيمتي به تقريبا را موز يك وقتي، نباشند يا باشند مرتبط موارد اين خواه
 از يك هيچ. آورند برمي سر استثمار هايسياست و نو استعمار اخالقي اصول يزمينه در پرسشي
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 بلند تصميمات و موز ارزان قيمت مورد در علني و عمومي صورتبه تاكنون امريكا جمهور رؤساي
 ١٩٩٩ در كلينتون بيل جمهوريرييس. اندنداده نظري، اندساخته ممكن را امر اين تحقق كه مدتي
 يك ملت توسط شده انتخاب رهبر رشكشو كهاين از پس سال ٥٠ تقريبا كرد، سفر گواتماال به وقتي
 به امريكا’ گفت او. شد  نزديك موضوع اين به ديگران از بيشتر، كرد سرنگون را مستقل كشور

 تكرار دوباره را اشتباه اين نبايد امريكا يمتحده اياالت، استكرده اقدام گسترده سركوبي و خشونت
 .‘كند

 ساخت سرگرم آمريكا دولت كه هنگام آن و، دشومي تربيش اشتباهات ايجاد موجب اشتباه يك
دادند  انجام نادرستي ريسك موز امريكايي هايشركت، بود مركزي امريكاي در اشموزي امپراتوري

، تكثير بار هاميليون با، موز هايگونه بر صرف تمركز به نسبت تصميم اين بيولوژي مورد در بار . اين
 پشه يك چهچنان. دهد مي قرار بيماري خطر در را موز كشت ارساخت تمام بلكه، موز مزارع تنها نه
 مير و مرگ جلوي توانمي سختيبه بياورد، در پا از را موز درخت يك كه باشد قوي قدرآن قارچ يا

  .گرفت را درختان مابقي
  
  

  التين  آمريكاي در واشنگتن نظامي كودتاي گواتماال  : نخستين ١٩٥٤ كودتاي
 سازمان كه اينظامي كودتاي نخستين به اندازيممي نگاهي و گرديمبرمي ديميال ١٩٥٤ ه سالب

  .كرد  سازماندهي التين آمريكاي در) سيا( آمريكا مركزي اطالعات
 سال در سيا سازمان توسط سري عمليات يك مبناي بر كه است كودتايي گواتماال ١٩٥٤ كودتاي

 دموكراتيك انتخابات يك در كه آربنز خاكوبو دولت آن طي كه شد انجام گواتماال كشور در ١٩٥٤
 آمريكا، توسط گواتماال دولت سرنگوني با. گرديد سرنگون بود، شده انتخاب گواتماال مردم توسط

  .يافت  پايان نيز)  ١٩٥٤-١٩٤٤ ( گواتماال انقالب دورهي
  

 كودتا انگيزه -١١-٢٠

 انگيزه، آن مهمترين كه شده اعالم گواتماال كودتاي براي تاريخي منابع در متعددي هايانگيزه
 صاحبان گواتماال مردم از درصد دو تنها زمان ان در. بود  موز تجارت در آمريكا دولتمردان اقتصادي

 كرد اعالم وقت جمهور رئيس .كردند ميكار ها زمين درين كارگر عنوان به مردم ساير و بودند زمين
 از .شد  خواهد واگذار مردم به و خريداري كينمال از شودنمي انجام ان در زراعتي كه هايي زمين
 بودند كرده اعالم پايين بسيار را زمينها اين ارزش بپردازند كمتري ماليات اينكه براي مالكين طرفي

 خريداري شده اعالم مالكين توسط مالياتي هاي برگه در كه قيمتي به را زمينها اين كرد اعالم دولت. 
. شد ميگرفته بودند كرده فرار نيز ماليات دادن از كه سودجوياني ويجل ترتيب اين به و كرد خواهد

 شركت داشت اختيار در را كشاورزي زمينهاي از اي عمده بخش كه هايي شركت بزرگتري از يكي



  اسان قره داغيس AVAYEBUF.com                                                    شورش كاخ نشينان
 

 نمي استفاده نيز خود زمينهاي ظرفيت كل از كه بود United Fruit Company يونايتد جاتميوه
 با لذا باشد نداشته را شركت اين با رقابت امكان كسي تا بود گرفته اختيار در را زمينها تنها و كرد

 خارجه امور وزير يكي كه فاستر برادران. افتادميخطر به شركت اين منافع آربنز دولت جديد طرح
 ارتباطات بودند، زمان آن در) دالس  آلن ( سيا سازمان رئيس ديگري و) دالس  فاستر جان ( آمريكا

 دولت آمدن كار سر با. داشتند  United Fruit Company يونايتد جاتميوه شركت با نزديكي
 دولت تغيير و كودتا براي عامل بزرگترين همين كه بود شده خدشه دچار آنها تجارت، گواتماال جديد

 وخاكوب حكومت واسطهبه كه كشتي زير هايزمين و موز تجارت بتوانند هاآمريكايي تا شد گواتماال در
  .بگيرند  اختيار در دوباره بود مطلوبشان كه صورتي به را بودند داده دست از آربنز

 « دولت چسباندن با كردند تالش رسانه ابزار از استفاده و خباثت با كودتا اين جريان در هاآمريكايي
 موز تجارت در خود منافع تا اندازند راه به او عليه نظامي كودتاي كمونيست و شرق بلوك به »آربنز 

 هاينظام به دادن پايان براي گواتماال مردم مبارزه و تالش هاسال شد موجب كودتا اين. كنند  حفظ را
 و كفايتبي شاهان حاكميت تحت سال چهل مدت به كشورشان ديگر بار و رفته باد بر سلطنتي
  .گيرد  قرار آمريكا استعمار
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  گواتماال سابق ديكتاتورمحاكمه  -١١-٢١
  

  شودمي محاكمه ديگر بار، ماياها كشي نسل دليل به گواتماال سابق ديكتاتور

  
 ديكتاتور( »مونت ريوس افراين خوزه« مجدد محاكمه پروسه محاكمه، ناموفق شروع بار چند از پس

 داشتن دست دليل به »سانچز  رودريگز موريچو خوزه « اطالعاتش، سازمان رئيس و) گواتماال سابق
  .شد  آغاز ٢٠١٦ سال مارس شانزدهم از مايا قوم كشي نسل در

 گواتماال داخلي احزاب سوي از محاكمه پروسه بودن قانوني كه شد برگزار حالي در محاكمه اول جلسه
 سر از   »ريسك  هاي « دو تريبيونال دادگاه در مونت ريوس مجدد محاكمه. گرفت  قرار مجادله مورد

 .داشت  عهده بر »ساتالنوس ك النا ماريا« قاضي را آن رياست و شد گرفته

پرونده هم كه حالي در، داشت غيبت محاكمه اين در اشسالمتي وضعيت دليل به، »مونت  ريوس «
 .شد  حاضر دادگاه در سانچز رودريگز، او اي

 دادگاه جلسه اين در مطبوعات اصحاب و الملليبين بانانديده همراه به نيز كشي نسل اين قربانيان
 بسته درهاي پشت هامحاكمه اين پروسه كه بود شده مقرر ترپيش كه آنجايي از ماا. كردند شركت
 .كنند  ترك را دادگاه جلسه مطبوعات و عادي مردم كه داد دستور پرونده قاضي، گيرد صورت

 يك تريبيونال دادگاه در »باريوس  ياسمين « قاضي رياست به كشي نسل پرونده اين محاكمه اصل
 و مونت ريوس شدن شناخته مجرم حكم با سال همانميدهم در و آغاز ٢٠١٣ سمار ١٩ تاريخ در

 .رسيد  پايان به سانچز رودريگز

 اين با. شد  محكوم زندان سال ٨٠ به ضدبشري جنايات و كشي نسل در شركت جرم به، مونت ريوس
 نقض پروسه اين در مونت ريوس حقوق كه داد دستور گواتماال اساسي قانون دادگاه بعد روز ١٠ حال
 را قضاوت هيئت و خواند اعتبار فاقد را شد دنبال آوريل ١٩ از پس كه ايپروسه جهت بدين و شده
 .كرد  خلع

 سطح در هم و مادي سطح در هم را اساسي قانون دادگاه دستور اين الملليبين و ملي هايسازمان
، دادرسي روند نقض كه داشتند اعتراض اين به، مادي نظر از منتقدان. كشيدند چالش به روندي
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 دست موارد در عليهمحكوم محكوميت لغو به حكم كه ايپرونده هر در و بود شده جبران ترپيش
، روندي لحاظ از منتقدان. انجامد مي ادعا نقض به و است نامناسب بينجامد عظيم جنايات در داشتن

، حكم لغو با دادخواهي در را عادي ايپروسه قوانين اساسي قانون دادگاه كه بودند معترض اين به
 .است  كرده نقض، برود تجديدنظر دادگاه به پرونده آنكه از پيش

 در پرونده اين. شود  واگذار جديدي تريبيونال به پرونده كه كرد مقرر، گواتماال اساسي قانون دادگاه
 پرونده اين به دوباره سيدگير كه كرد تعيين تريبيونال اين. شد  واگذار، دو تريبيونال به ٢٠١٣ اكتبر

 .نشد  انجام تاريخ آن در مجدد محاكمه وجود اين با. شد  خواهد آغاز ٢٠١٥ ژانويه پنجم از

 كردندمي ادعا زيرا، بودند »والدز  ژانت « قاضي تغيير خواستار، گواتماال سابق ديكتاتور مدافع وكالي
باشد  طرف بي پرونده اين در توانستنمي بود نوشته كشي نسل درباره مطلبي ترپيش او كه آنجايي از
، كرد مطرح خود گذاشتن كنار سر بر را هاييبحث والدز قاضي ،٢٠١٥ ژانويه پنجم محاكمه جلسه در. 

 .دادند  راي پروسه اين در او حذف به تريبيونال ديگر قاضي دو اما

 دستور تريبيونال نتيجه در و شد داده تشخيض نامتعادل مونت ريوس رواني سالمت وضعيت عالوه به
 طرف از صادره حكم، شود شناخته مجرم ريوس چنانچه و گيرد صورت بسته درهاي پشت پروسه داد

 .نشود  ابالغ او به دادگاه

 محاكمه برگزاري دستور به آن در كه كردند امضاء را درخواست، داخلي احزاب و كل دادستاني دفتر
 از سانچز رودريگز پرونده كه شدند آن خواهان و دندكر اعتراض بسته درهاي پشت مونت ريوس
گيرند  قرار دادگاه پروسه جريان در كه دارند را حق اين قربانيان و مردم زيرا، شود جدا مونت ريوس

. 

 سابق ديكتاتوري محاكمه برگزاري روند پيرامون مسائل ديگر و مورد اين در نهايي تصميم تاكنون
 تا را مجدد محاكمه آغاز كه داد دستور تريبيونال، قبلي هايمحاكمه رد. است  نشده اتخاذ گواتماال

 اين به ناظران كه شد موجب امر اين و كرد نخواهد شروع نشود، حل پيرامون ايرادات تمام كه زماني
 در كاستالنوس قاضي، هازنيگمانه رغمعلي اما. شد  خواهد لغو نيز مارس ١٦ محاكمه كه برسند گمان

  .شد  خواهد آغاز پرونده اين به دوباره رسيدگي كه كرد اعالم ٢٠١٦ ارسم ١٦ جلسه
  
  

  كرد  صادر را كشور اين سابق رهبر مجدد محاكمه دستور گواتماال عالي ديوان
 دستور و پذيرفته را كشور اين سابق رهبر محكوميت در نظر تجديد درخواست گواتماال عالي ديوان

 .است  كرده رصاد را او پرونده به مجدد رسيدگي

 حكم كشور اين عالي ديوان كه كردند گزارش گواتماال جمهوري خبري منابع، مه ٢١، شنبه سه روز
 غرامت پرداخت و حبس سال هشتاد به كه را سابق ديكتاتور، مونت ريوس افراين عليه بدوي دادگاه

 .است  كرده لغو محاكمه روند به نسبت حقوقي ايرادات دليل به بود شده محكوم
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 بوميان از تن هفتصد و يكهزار از بيش قتل به، ساله شش و هشتاد، مونت ريوس عليه اتهامي پرونده
 اين نهايي مسئول را او، قبلي دادگاه و دارد ارتباط ١٩٨٣ و ١٩٨٢ هاي سال بين نظاميان توسط مايا

 .بود  شناخته كشتار

 روند در كه است داده تشخيص گواتماال عالي ديوان اما شد صادر مه ١٠ روز بدوي دادگاه حكم
 صادره حكم، نتيجه در و نشده رعايت دادرسي آئين، مونت رويس عليه اتهامي پرونده به رسيدگي

 .نيست اجرا قابل

 دستور بدوي دادگاه قضات از يكي كه گرددميباز آوريل ١٩ روز در ماجرايي به عالي ديوان تصميم
 .كند  ترك را محاكمه جلسه متهم مدافع وكيل داد

 تعويض خواستار و ندارند را طرفانه بي قضاوت صالحيت قضات از تن دو كه بود گفته مدافع وكيل
 وكيل دادگاه رئيس. بود  نخواهد منصفانه، تغييرات اين بدون محاكمه كه داشت اصرار و بود شده آنان

 حضور بدون محاكمه و كرد اخراج جلسه از موقت طور به "محاكمه روند در اخالل " خاطر به را مدافع
  .يافت  ادامه مدافع وكيل

  

  
  بودند كرده استقبال قبلي دادگاه حكم از مونت ريوس حكومت قربانيان بازماندگان

  
 را دادرسي آئين اصول از يكي مدافع، وكيل حضور بدون دادرسي ادامه كه است گفته عالي ديوان
 افراين، بدوي دادگاه حكم صدور از پس. ندارد  قضايي اعتبار صادره حكم نتيجه، در و كرده نقض

 .يافت  انتقال بيمارستان به، بعد روز دو اما شد زنداني مونت ريوس

 تمامي به رسيدگي خواستار كه بود شده مواجه كساني استقبال با مونت ريوس افراين محكوميت
 و ادد روي ١٩٩٦ و ١٩٦٠ هاي سال بين گواتماال داخلي جنگ جريان در كه هستند جرايمي

 .گذاشت  برجاي كشته هزار پنجاه و دويست تا شودميگفته

 محاكمه به نسبت دادگاه، برابر در تجمع برگزاري با گواتماال سابق رهبر حاميان از برخي، همانحال در
  .ندارد  صحت او زمامداري دوره در "كشي  نسل " اتهام كه گفتند و كردند اعتراض او
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 بوميان كشتار -١١-٢٢

 روستائيان دولتي نيروهاي ،١٩٨٣ و ١٩٨٢ هاي سال بين، مونت ريوس عليه اتهامي پرونده براساس
 اين در. دادند  قرار تهاجم هدف دولت مخالف ماركسيست هاي چريك از حمايت ظن به را مايا قوم

 نيز تن صدها و گرفتند قرار شكنجه و جنسي تجاوز، بازداشت مورد روستائيان از تن هزاران، حمالت
 .سيدند ر قتل به

 به زور به را بعضي و كردند آواره هايشان سكونتگاه از را روستايي هزاران همچنين دولتي نيروهاي
 .درآوردند  دولت طرفدار نظامي شبه هاي گروه عضويت

 حكومت دوره در كه  "فجايعي  " علت به كه بود داده دستور مونت ريوس به همچنين بدوي دادگاه
  .كند  عذرخواهي گواتماال ملت زا داده، روي مردم عليه او

  
 ديگر كودتاي يك در اما گرفت دست در را قدرت نظامي كودتاي يك به زدن دست با مونت ريوس
  شد بركنار

 و قانوني پيگرد براي كه است شده هايي گروه ناخرسندي باعث گواتماال سابق رهبر زندان حكم لغو
 .كنند ميشتال التين آمريكاي در سابق مستبد رهبران مجازات

 آغاز از جلوگيري منظور به ١٩٨٢ سال در و دارد سال شش و هشتاد، مونت ريوس افراين سابق ژنرال
 .گرفت  دست در را قدرت نظامي كودتاي يك در، گواتماال منتخب جمهوري رئيس زمامداري

 ،١٩٨٣ سال در اما داشت دست در را قدرت، نظاميان رهبري به حكومت راس در ماه هفده مدت به او
 .شد  سرنگون خود كابينه دفاع وزير توسط نظامي كودتاي يك در

 وارد، جمهوري رياست انتخابات نامزد عنوان به بار دو و بازگشت گواتماال سياست صحنه به بعدا وي
 .خورد  شكست خود رقباي از اما شد انتخاباتي مبارزات

 او قانوني پيگرد، پارلماني مصونيت دليل هب و بود مجلس نماينده ٢٠١٢ سال تا مونت ريوس افراين
 سركوب با ارتباط در گواتماال سابق مقامات از برخي، اخير سال چند طي حاليكه در نداشت امكان
 .اند  گرفته قرار پيگرد تحت پيش هاي دهه در جنگي جرايم ارتكاب و مردم
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 كشتار با ارتباط جرم به را سابق نظامي چهار گواتماال هاي دادگاه بار اولين براي ،٢٠١١ سال اوت در
 شصت و هزار شش به مجموع در و شناختند محكوم ١٩٨٢ سال در كشور اين شمال روستاهاي در

  .كردند  محكوم حبس سال
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  جمهوريرياست انتخابات در گوآتماال سابق ديكتاتور دختر نامزدي -١١-٢٣
  
 ريوس زوري "، آسوشيتدپرس خبرگزاري از نقل به

 ديكتاتور، "مونت  ريوس افراين " دختر، "سوسا 
 انتخابات براي نامزدي كه كرد اعالم گوآتماال سابق

 حزب جانب از را ٢٠١٥ اواخر جمهوريرياست
 .پذيردمي را "ارزش با ديدگاه " مسيحي كارمحافظه

  
  :گفت وي

پذيرم مي را سياست صحنه به بازگشت براي من تصميم و گيرممي برعهده را پست اين مسئوليت من 
 .دهممي قرار مردم اختيار در قضاوت براي را خودم. 

 بر برخي و است شده متهم ١٩٨٣ تا ١٩٨٢ كشينسل به گوآتماال سابق ديكتاتور مونت ريوس افرين
 .گذارد مي تاثير جمهوريرياست انتخابات براي دخترش نامزدي بر وي پيشينه كه باورند اين

 داشت سال ١٤ كودتا در پدرش توسط قدرت گرفتن دست به مانز در كه ساله ٤٧ سوسا ريوس خانم
 يا است اثرگذار وي انتخاباتي رقابت بر پدرش حقوقي پرونده آيا كه نكرد صحبت مساله اين درباره

 .خير  يا كنندمي حمايت زن اين از گوآتماال مردم آيا كه نيست مشخص هنوز البته. خير 

 تاثير ما بر زن اين نامزدي: گفت  مونت ريوس محاكمه در انيانقرب سابق نماينده، جرومينو بنيامين
 .كند مي رد را كشينسل او چون گذاردمي

 پدرش اشتباهات مسوول را زن اين ما ندارد ضرورتي كه گفت بشر حقوق فعال، سانتوس خورخه اما
 .بدانيم 

 ٢٠٠٤ سال در ايلينوي از كاآمري كنگره سابق عضو، ولر جري نيز گوآتماال سابق ديكتاتور دختر همسر
 جزئيات افشاي در اينكه درباره تريبون شيكاگو روزنامه تحقيق از پس و ٢٠٠٨ سال در وي. است 

 عضويت پذيرش از، ماند ناكام كنگره به همسرش مالي گزارش ارائه عدم و نيكاراگوئه در زمين معاهده
 .كرد  امتناع كنگره در

 را كنگره سابق عضو اين، واشنگتن در پذيريمسووليت و قياتاخال براي شهروندان بانديده گروه
  .كرد  اعالم آمريكا كنگره اعضاي مفسدترين از يكي
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 هزار ١٥٤ كه انداخت راه به را كشور اين داخلي جنگ يونان در انگيزيفتنه با آمريكا ١٩٤٩ سال در
 دادگاه توسط صادره نظامي احكام موجب به نفر هزار ٦ و زنداني و ازداشتب نفر هزار ٤٠ كشته، نفر

  .شدند اعدام يونان نظامي
  

 كمونيسم راه داشتد گمان ايعده كه يونان مردمي دولت ،١٩٦٧ سال آوريل ٢١ در  يونان  ١٩٦٧
 با ند؛دهمي گواهي كودتا اين در آمريكا داشتن نقش به شواهد بعضي. شد سرنگون بود، گرفته پيش

 در »پانادورئه گئورگيس« يونان ليبرال وزير نخست. كنندمي انكار را آمريكا نقش ايعده وجود، اين
 جمهور رئيس اولين عنوان به فرزندش او از پس. شد ساقط حكومت از ١٩٦٧ سال آمريكايي كودتاي

  .زد تكيه قدرت مسند به ١٩٨١ در يونان سوسياليست
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 مقدمه -١٢-١

 و شده اتخاذ تكنيكي و تأديبي اقدامات تمام كه كرد اعتراف آتن در آمريكا وقت سفير ،»ويگماك«
 مستقيم نظارت توسط ١٩٤٧ – ١٩٤٩ هايسال طي يونان نظامي حكومت توسط شده گذاشته اجرا به
   .بود گرفته صورت سفيد كاخ دقيق ريزيبرنامه و

. است بالكان جزيره شبه جنوب و اروپا شرقي بجنو در كشوري يونان جمهوري رسمي نام با  يونان
 زميني مشترك مرز داراي تركيه با شرق از و بلغارستان و شمالي مقدونيه آلباني، با شمال از كشور اين

 درياي به غرب از و شده احاطه مديترانه درياي وسيله به شرق و جنوب در يونان اصلي سرزمين. است
 آسياي نشينيوناني منطقه ايونيا از نام اين و است كشور اين رسيفا نام »يونان«. است نزديك يونان
 .استشده گرفته صغير

 امپراتوري باستان، يونان دارميراث و استشده واقع آفريقا و اروپا آسيا، قاره سه پيوند محل در يونان
 .است عثماني تركان يسلطه سده چهار نزديك و بيزانس

 المپيك، هايبازي غرب، فلسفه دموكراسي، زادبوم و زمين ربمغ تمدن مهد عنوان به كشور اين
 .است توجه قابل) تراژدي و كمدي نوع دو هر شامل( نويسينمايشنامه سياسي، علوم

 نفوذ داراي توجهي قابل طوربه كه است فرهنگي ميراث دارنده و پرحادثه و ويژه تاريخي داراي يونان
 به امروز آنچه و اروپا فرهنگ براي بنيادي ساختاري و است خاورميانه منطقه و شمالي آفريقاي در

 اروپاي فرهنگ بر بسيار يوناني فرهنگ مجموعا.آيدمي حساب به شود،مي خوانده غرب عنوان
 .ميشود قلمداد گذار اثر امروزي

 اتحاديه عضو ،)ميالدي ١٩٨١ از( اروپا اتحاديه اعضاي از يكي و يافتهتوسعه كشوري يونان امروز
 توسعه و همكاري سازمان ،)ميالدي ١٩٥١ از( ناتو ،)ميالدي ٢٠٠١ از( اروپا اتحاديه پولي و قتصاديا

 .است) ميالدي ٢٠٠١ از( ESA يا اروپا فضايي آژانس ،)ميالدي ١٩٦٠ از( OECD يا اقتصادي

 .روندمي شماربه آن بزرگ شهرهاي از هراكليون و پاتراس سالونيك، و پايتخت آتن

 پارسي زبان از كه بردندمي كار به هايوناني به اشاره براي شرق باستاني مردم كه است نامي يونان نام
. استشده گرفته صغير آسياي غربي كناره در ايونيا شهر از و يوناني زبان از نيز واژه اين و آمده باستان

 خو بود، شده رفتهگ Yavana سانسكريت واژه از كه نام اين با هاايراني تسلط زير هايملت تمام
 Yonaka يوناني و هند در و Yona پالي زبان در سپس و پانيني زبان دستور در آغاز در. گرفتند
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 و مااليي آرامي، ارمني، هندي، عربي، تركي، فارسي، در اكنونهم يونان واژه. استشده ذكر
 .رودمي كار به اندونزيايي

 صنعت .استبوده بيشتر اروپا اتحاديه عضايا از بسياري از يونان داخلي ناخالص توليد رشد
 را داخلي ناخالص توليد سهم از ٪١٥ و است يونان براي درآمدزايي عمده منابع از يكي گردشگري

١٦ مستقيم غير و مستقيم طوربه. شودمي شامل  گرفته كار به صنعت اين در يونان كار نيروي از ٪٥
 .اندشده

 
٤ از بيش يونان كار نيروي  و اقتصادي همكاري سازمان كشورهاي ميان در كه است نفر يونميل ٩
 گرونينگن دانشگاه توسط كه سنجي نظر يك پايه بر.دارد قرار دوم رتبه در جنوبي كره از بعد توسعه

 كشورهاي بين در سال هر در كار ساعات سوم رتبه در ٢٠٠٥ تا ١٩٩٥ هايسال بين يونان شد انجام
١ سال هر در هايوناني ترتيب ناي به. دارد قرار اروپايي  كارگران ٢٠٠٧ سال در. اندكرده كار ساعت ٨١١
 توليد متوسط نصف از بيش كمي و اسپانيا مشابه رقم اين. اندكرده توليد ساعت هر در دالر ٢٠ متوسط

 در كه دهندمي تشكيل خارجي مهاجران را كار نيروي پنجم يك به نزديك. است آمريكا در كارگران
  .اندشده گرفته كار به ساز و ساخت و كشاورزي هايبخش

 توليد از درصد ٢٥ و كشانده كامل ورشكستگي مرز به بارها را يونان اقتصادي، بحران ٢٠٠٨ سال از
 سياست اصلي ستون آن، پي در و برده بين از را شغلي فرصت ميليون يك از بيش و ملي ناخالص
  .استخورده لطمه شدت هب غرب و اروپا به تعلق يعني كشور خارجي

 واقعي بودجه كسري از پرده وزيرينخست مسند بر نشستن از پس ٢٠٠٩ سال در پاپاندرئو جورج
 آمارهاي كليه و خود مالي وضعيت مورد در يورو منطقه به ورود براي اين از پيش يونان. برداشت دولت

 از بيش شدن سنگين با عمالً  كه اروپا در يونان بحران بر بود آغازي اين. بود گفته دروغ آن به مربوط
 داد وعده آن از پس آتن. شدمي روبرو هاوام بازپرداخت براي ناتواني خطر با خارجي هايبدهي حد

 شده ورشكستگي دچار عمالً  كه چرا بود دير خيلي اما گيرد پيش در را اقتصادي رياضت هايسياست
. كنند حمايت يونان از دادند وعده بروكسل در ٢٠١٠ فوريه اوايل اروپا اتحاديه عضو كشورهاي. بود

 دچار مالي بازارهاي است،رسيده درصد پانزده از بيش به يونان هايبدهي اينكه اعالم با بعد اندكي
 يونان اعتباري رتبه تنزل براي را خود مانورهاي اعتبارسنجي مؤسسات دسامبر ماه در و شد آشفتگي

  .كردند آغاز

 قادر ديگر يونان. كرد پيدا افزايش يورو ميليارد پنجاه و سيصد به كشور اين هاييبده ،٢٠١٢ سال در
 يونان ترتيب بدين. كرد كمك درخواست المللبين جامعه و اروپا از و نبود خود مالي نيازهاي تأمين به

 فتدريا يورو ميليارد ده و يكصد ارزش به الملليبين مالي كمك كه بود يورو منطقه كشور نخستين
 در ناتواني خطر با هنوز يونان حال اين با. رسيد راه از نيز كمك بسته دومين بعد سال يك. كرد

 يونان خصوصي طلبكاران از درصد سه و هشتاد از بيش ٢٠١٢ مارس. بود روبرو هاوام بازپرداخت
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 اين سنگين هايبدهي از بخشي بر بود مرهمي اين و ببخشند را خود طلب از بخشي كردند موافقت
  .كشور

 نجات طرح خصوص در مجدد مذاكره وعده با سيپراس آلكسيس رهبري به سيريزا حزب ٢٠١٥ ژانويهِ
 پيروزي اين. رسيد پيروزي به قانونگذاري انتخابات در رياضتي هايسياست به دادن پايان و اقتصادي

 پنج و بيست سقوط جز اينتيجه كه كشور اين گذشته سال پنج هايسياست به بود واكنشي واقع در
 يونان مردم. نداشت همراه به يونان جمعيت از چهارم يك شدن بيكار و داخلي ناخالص توليد درصدي

  رساندند قدرت به را سيريزا حزب اقتصادي، رياضت هايسياست از شدن رها به اميد با
 يونان مردم نهمچني. شد گسترده تظاهرات ايجاد و ها بانك ايهفته چند تعطيلي باعث بحران اين

 خروج احتمال باعث بحران اين همچنين. دارند را هايشانحساب از يورو ٦٠ برداشتن حق فقط روزانه
 پيشرفت جايي تا يونان بدهي بحران همچنين .استشده اروپا اتحاديه و يورو حوزه از يونان دولت

 یاتحاديه مالي نجات طرح پذيرش براي تا كند اندازيراه رفراندوم، يك شد مجبور آن حكومت كه
  .كند نظرخواهي مردم از اقتصادي رياضت هايسياست یادامه و اروپا

  
  

  يونان استقالل جنگ -١٢-٢
 

 بين عثماني امپراتوري ضد يونان انقالبيان توسط كه بود جنگي يونان انقالب يا يونان استقالل جنگ
 يونان انقالبيان. شد منجر راتوريامپ اين از يونان استقالل به و گرفت انجام ١٨٣٠ تا ١٨٢١ هايسال

 .شدند حمايت تونس و مصر يعني خود مستعمرات توسط عثماني دولت و اروپايي كشورهاي توسط

 
 گشت آغاز ١٨٢١ سال مارس ٢٩ در عثماني امپراتوري از يونان جمهوري استقالل اعالم با جنگ اين

  .است شده ثبت امروزه يونان ملي روز عنوان به روز اين و
  
  
  

  ؛ باستان يونان اساطير -١٢-٣
  »هومر ايلياد« قهرمانان، "يونانيان" 

 نفوذ داراي توجهي قابل طوربه كه است فرهنگي ميراث دارنده و پرحادثه و ويژه تاريخي داراي يونان
 به امروز آنچه و اروپا فرهنگ براي بنيادي ساختاري و است خاورميانه منطقه و شمالي آفريقاي در

 اروپاي فرهنگ بر بسيار يوناني فرهنگ مجموعا.آيدمي حساب به شود،مي خوانده غرب عنوان
 .ميشود قلمداد گذار اثر امروزي
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 اتحاديه عضو ،)ميالدي ١٩٨١ از( اروپا اتحاديه اعضاي از يكي و يافتهتوسعه كشوري يونان امروز
 اتحاديه پولي و اقتصادي

 ناتو ،)ميالدي ٢٠٠١ از( اروپا
 سازمان ،)ميالدي ١٩٥١ از(

 اقتصادي توسعه و همكاري
 ١٩٦٠ از( OECD يا

 فضايي آژانس ،)ميالدي
 ٢٠٠١ از( ESA يا اروپا

 .است) ميالدي

 سالونيك، و پايتخت آتن
 .روندمي شماربه آن بزرگ شهرهاي از هراكليون و پاتراس

 پارسي زبان از كه بردندمي كار به هايوناني به اشاره براي شرق باستاني مردم كه است نامي يونان نام
. استشده گرفته صغير آسياي غربي كناره در ايونيا شهر از و يوناني زبان از نيز واژه اين و آمده باستان

 خو بود، شده گرفته Yavana سانسكريت واژه از كه نام اين با هاايراني تسلط زير هايملت تمام
 Yonaka يوناني و هند در و Yona اليپ زبان در سپس و پانيني زبان دستور در آغاز در. گرفتند

 و مااليي آرامي، ارمني، هندي، عربي، تركي، فارسي، در اكنونهم يونان واژه. استشده ذكر
   .رودمي كار به اندونزيايي

 سنتي بگويند، ديگري چيز آنها به ديگران و بدهند نامي خود كشور به كشوري، مردم كه سنت اين
 هالس خود كشور به يونانيان. است يونان آن باستاني نمونه ترين اسسرشن. جهان در گير همه است
 به هخامنشيان زمان در كه آنجا از ايرانيان. ميشناختند هلن نام با را خود فرهنگ و زبان و گفته

 هم اروپا در كه دريافتند سپس و شدند آشنا آنها با و يافتند دست امروزي تركيه در ايوني سرزمين
گفتند (  يوني يا ايوني هم آنها به بنابراين ها، ايوني همين فرهنگ هم و همزبان هستند مردماني

 آن جمع و گفتند )ميايرانيان به تمام كشور ها و سرزمين هاي ناشناس و خارج از قلمرو ايران ايوني
. گشت اطالق سرزمين آن به و شد تبديل يونان واژه به يونيان واژه مرور به. يونيان يا ايونيان ميشود

 جهت بدين و. ماندند باقي بودند، اروپا در كه آنها ولي شدند حل و نابود آسيا در اصلي ايونيان مرور به
 جالب. برند كار به را نام همين كه آموختند ما از هم اعراب و. يونان ميگوييم كشور اين به هم هنوز
 از همه اروپايي زبانهاي چون و .گريس ميگفتند كشورشان به و گريك ميگفتند آنها به ها، رمي آنكه

  .است گريك مردمانش نام و گريس كشور اين المللي بين نام امروز شده، شاخه التين
    

 نونمقهرمانان جنگ تروا: منالئوس ، پاريس ، ديومدس ، اديسه ، نستور ، آشيل ، آگام
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 يونان  تاريخ -١٢-٤

 كه بود اروپا در پيشرفته تمدن نخستين بروز شاهد ايغيرمنتظره طوربه يونان اژه درياي سواحل
 .است غرب در سياسي توسعهي و فرهنگ و ساختار از جدانشدني بخشي) تأثيرش( امروزه

 

 
 او لشكركشي مسير و اسكندر امپراتوري ينقشه

  
 مقدونيه و خرد آسياي در را يونان هاياستان هخامنشيان، امپراتوري ميالد، از پيش ٥٠٠ سال در

 براي كوچك آسياي در يونان شهرهاي از برخي هايتالش. درآورد خود كنترل تحت و تصرف
 يونان اصلي سرزمين كشورهاي به ميالد از قبل سال ٤٩٢ در ايران و خورد شكست ايرانيان سرنگوني

 مجبور ميالد از پيش ٤٩٠ سال در شد، متحمل هاجنگ از يكي در كه شكستي از پس اما كرد حمله
 تحريك با. داد رخ ميالد از پيش ٤٩٣ تا ٤٩٩ سال از نيز) ايونيا( ايونيه شورش. شد نشينيعقب به

 زمان همين در. شد آغاز هخامنشي دولت ضد بر ايونيه طلبانه استقالل جنگ آتش روپا،ا يونانيان
 ( كشور سارد و فينيقيه كه زير سلطه ي دولت هخامنشي بودند ) حمله سارد به يونانيان از گروهي
 پيروزي آن فرجام و كشيد درازا به سال شش ايونيه، جنگ. انجاميد بزرگي سوزيآتش به كه كردند
 از پس. داد رخ ميالد از قبل ٤٨٠ سال در هاايراني توسط دوم حمله. بود بزرگ داريوش قطعي و كامل

 مجبور هاايراني ديگر، شهر چند و ساالمين در ميالد از قبل ٤٧٩ و ٤٨٠ هايسال در يونانيان پيروزي
 از آنها ينهاي خروج از نشان كه كنند، ترك را خود اروپايي هايسرزمين بار دومين براي شدند

 پارس،-يونان هايجنگ در يونان هايپيروزي. بود آنها توسط شده تصرف اروپايي هايسرزمين
  .شودمي ياد جهان تاريخ در مهم بسيار و محوري لحظه يك عنوانبه

   



  وناني  شورش كاخ نشينان

 

 
426 

  
  

  نبرد ساالميس 

  
 نيبه هم يادر تنگه ونانيو  رانيا انيم سينبرد ساالم الديقبل از م ٤٨٠سپتامبر سال  ٢٢ خيدر تار

دو كشور بزرگ عهد باستان بود. بنا به  يخيتار ييارويرو نينبرد از دوم نيسوم نينام رخ داد. ا
و  يمحل رانياماز همه  ارشايخشا س،يساالم يياياز آغاز نبرد در شيپ ،يونانيگزارش هرودت، مورخ 

 يياينبرد در ديياما در تاها تمخواسته بود. پاسخ يياينظرشان را راجع به نبرد در ييايفرماندهان در
شاه به لحاظ  ينبردها يمن كه در تمام«او گفت  س؛يبود، مگر نظر آرتم وناني ييايبا ناوگان در

 ديتلف نكن جهتيخود را ب يروهاياست كه ن نيام، عرضم اكمتر نبوده ياز احد يشجاعت و فداكار
اما » كار است؟ نيدر ا يدارند. چه الزام يتربر ايدر كار در انيوناني رايز دياحتراز جوئ ييايو از رزم در

نبرد باشد. با  انيبه كار بسته شود و خود شاه شخصا ناظر جر تياكثر يفرمان شاه بر آن شد كه را
را برعهده گرفته و در  يجنگ يپنج كشت يفرمانده ه،يرغم مخالفت اولبه زين سيشروع نبرد آرتم

كرده بودند  اريصف را اخت شيكه آرا يوناني يهايف كشتبرخال رانيا ييايدر يروينبرد شركت كرد. ن
دشمن قرار گرفت.  يروهايآتش ن رياقدام به حمله كرد و ناگهان ز يطور ستونجا به يتنگ ليبه دل

 وناني يهايسوم كشت كيو  رانيا يهاياز كشت يمياز ن شيب دنبر نينبرد تا شب ادامه داشت و در ا
خود  يروزيكه ابتدا متوجه پ انيونانيكرد.  ينينشاقدام به عقب رانياسپاه  نينابود شدند و بنابرا

* بعد ستوكلسي! تمستين يخبر يرانيا يهايكه از كشت دنديد ينشده بودند، صبح روز بعد با شگفت
» كند. يو اروپا حكمران ايشاه واحد بر آس كينخواسته كه  انيخدا سادتح«گفت:  يروزيپ نياز ا

  بود. انيوناني يروزيو پ رانيسپاه ا ياكامنبرد ن نيسرانجام ا
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 مناطق اوّلين افراد اين. شدند ساكن يونان اصلي سرزمين در زبان يوناني ميالد مردم از پيش ١٠٠٠
 ٧٧٦ .بود ايران در آرياييان سكونت) از پس يا( با همزمان كار اين. نمودند گذاريبنيان را خود شهري

 از پيش ٧٥٠. گرديد برگزار يونان جنوب در المپيا، شهر در مپيك،ال مسابقات ميالد اولين از پيش
 روي مستعمراتي هاآن. كردند آغاز مديترانه، سرتاسر در را مستعمرات آوردن وجودبه هاميالد يوناني

 سولون، آتني، گذار ميالد قانون از پيش ٥٩٤ .آورند وجودبه ايتاليا، جنوب در و سيسيل جزيره
 يونان به داريوش حمله: ميالد از پيش ٤٩٤. نوشت قضاوت و سياست حوزه در تنآ قوانين نخستين

 تأسيس را آتن دموكراسي كلئيستنس.الده جزيره نزديكي در يونانيان شكست و الده جنگ عنوان با
 در هخامنشي، پادشاه يكم، ميالدداريوش از پيش ٤٩٠.آغازيد را باستان آتن كالسيك عصر و كرده

 ماراتون، نبرد در هاآتني. كندمي يونان روانه را سپاهي آتن، پيشين حاكم پياس،هي از پشتيباني
  .دهندمي شكست را ايرانيان مهاجم ارتش

ترموپيل كه در گردنه ترموپيل رخ  نبرد در خشايارشا پادشاهي به پارس، ميالد لشكر از پيش ٤٨٠
 پارس دريايي ناوگان بعد مدتي. كننديم فتح را آتن سپس و كوبند؛مي هم در را اسپارت، سپاه، داد

 را جنگ صحنه پارس ناوگان درگيري، روز از نيمي از پس. شوندمي درگير ساالميس، جنگ در آتن و
 به پارس زميني ميالد نيروي از پيش ٤٧٩  .گرددبازمي پارس سرزمين به خشايارشا و كرده ترك

 را پارسيان اسپارت، و آتن متحد نيروهاي پسس. كندمي فتح را آتن دوم بار براي مردونيه، رهبري
 عنوان به جنگ اين از يوناني نگارانتاريخ. دهندمي شكست را آنان پالته جنگ در و كرده محاصره

 ژنرال پريكلس، عصر در ميالد آتن از پيش ٤٦٢–٤٢٩ .كنندمي ياد يونان در پارس نظامي حضور پايان
 پارتنون بزرگ معبد جمله از آكروپوليس تپه هايبخش نبهتري. شد شكوفا يوناني، مدارسياست و

 دلوس اتحاديه يونان، اتحاديه ميالد دو از پيش ٤٣١–٤٠٤ .شد ساخته زمان اين در آتنا، ايزدبانو براي
 وارد هم با يونان كنترل گرفتن بدست براي اسپارت رهبري به پلوپونزي اتحاديه و آتن رهبري به

 و قطعي پيروزي با و كشيده طول سال ٢٧ مدت پلوپونز جنگ به مموسو جنگ اين. شوندمي جنگ
. رسيد پايان به بود، برخوردار هخامنشي شاهزاده كوچك، كوروش پشتيباني از كه اسپارت كامل
ميالد  از پيش ٣٣٨ .بود همراه شهر اين دموكراسي نابودي و آتن ديوارهاي تخريب با جنگ اين پايان

 فيليپ، پيروزي. كندمي فتح را يونان سراسر چايروني، جنگ در اسكندر، پدر مقدونيه، اهل] فيليپ[
 كرده تكرار را پدر كار مقدوني، اسكندر او از پس. دهدمي پايان را يونان شهري مناطق استقالل عصر

 هارمي مقدوني، پنجم فيليپ شكست ميالدبا از پيش ١٨٧  .كندمي اطاعت به مجبور را يونانيان و
 دوران طول در يونان شهرهاي ـ دولت فرهنگي دستاوردهاي .گيرندمي يونان در را هامقدوني جاي
. داد قرار تأثير تحت را غرب جهان سال هزار مدت براي) ميالدي ٥٠٠ ـ ميالد از قبل ٥٠٠( قديم

 اداره زمينه در نظرياتي يونان فالسفه. دادند انجام طبيعي امور در اكتشافاتي يوناني دانشمندان
 هايجنگ ميالد از پيش ٨٦ تا ٨٧ سال از .شد شكوفا يوناني درام و هنر و دادند ارائه جهان به معجوا

 اروپا نقاط ديگر و باستان يونان از روميان وسيله به پنتوس ششم مهرداد و شودمي شروع مهردادي
   .شودمي رانده عقب
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 )ميالدي ١٩ تا ١٥ قرن از( عثماني تُركان سيطره تحت يونان -١٢-٥

 روسيه ( به خاطر ارتودوكس بودن ) ويژه به اروپايي، مختلف قدرتهاي ميالدي، هيجدهم قرن در
 از، بودند حاكم يونان بر پانزدهم قرن اوايل از كه عثماني، ترُكان با خود اختالف در تا كوشيدندمي

 بر انقالب وقوع). گرفتند قرار روسيه كنار در نيز فرانسه و بريتانيا نيز بعدآ (كنند  استفاده يونانيان
  .كرد جلب خود به را اروپا سراسر حمايت ميالدي ١٨٢١ در ترُك حكومت ضد

  
  ؛)ميالدي ١٨٣٢ تا ١٨٢١ از يونان انقالب دوران در( يونان» Chios« در عثماني ترُكان چپاول و غارت

 )ميالدي ١٨٦٢ تا ١٨٣٢ از( يونان در بايرني اول اوتو سلطنت

  
 ميالدي ١٨٣٠ در يونان دولت رهبران ،)ميالدي ١٨٣٠ تا ١٨٢١ از( طلبانه استقالل جنگهاي از بعد

 شاه اول لودويك پسر دومين(اول اوتو بنام باواريايي پرنسي سلطنت ولي كردند، داير قانوني نهادهاي
 پايان ميالدي ١٨٦٢ در انقالبي با بود، نشسته تخت به ميالدي ١٨٣٢ در كه ،)امروزي آلمان در بايرن
  .يافت

  
  اِگيس؛ كليساي كنار در) ميالدي ١٨٩٧( كرت جزيره شورشيان رهبر) Akrotiri( »اكروتيري«
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 )ميالدي ١٩٣٥ تا ١٩٢٤ از( يونان جمهوري تشكيل -١٢-٦

 ١٩٣٦ تا ١٨٦٤ از(ونيزلوس تريوس الئو. است بوده كشور اين در بسيار ثباتيبي شاهد بيستم قرن
 ،)ميالدي ١٩٣٥ تا ١٩١٠ از( طلبانسلطنت و ريخواهانجمهو بين رقابت از ايدوره در ،)ميالدي

 يونان شاه(طلب سلطنت اول كونستانتين او، رقيب اقدام. داشت خود تسلط تحت را يونان سياست
 تشكيل و اول كونستانتين نظامي شكست با، تركيه از آناتولي تسخير در ،)ميالدي ١٩٢٢ تا ١٩٢٠ از

  .يافت پايان ميالدي، ١٩٢٤ در يونان جمهوري

 
 اولگا؛ ملكه همسرش با اول كنستانتين

  

 )ميالدي ١٩٤١ تا ١٩٣٥ از( يونان در سلطنت دوباره برقراري -١٢-٧

 يوانيس ژنرال رهبري به پادشاهي اين ولي شد، برقرار دوباره سلطنتي نظام ميالدي، ١٩٣٥ در
 توجيه، براي مكمونيس خطر ادعاي با شخص اين. بود وابسته) ميالدي ١٩٤١ تا ١٨٧١ از( متاكساس

 .داشت وجود ملت در عميقي نظر اختالف و بود حكومت ديكتاتور عمالً

 )ميالدي ١٩٤٩ تا ١٩٤٥ از( يونان داخلي جنگهاي در ها كمونيست بر طلبان سلطنت پيروزي

 طلب سلطنت و كمونيست رقيب هايگروه مقاومت با ميالدي، ١٩٤١ در يونان به هيتلري آلمان تهاجم
. يافت ادامه ميالدي ١٩٤٩ تا ١٩٤٥ از درگرفت هاگروه اين بين كه داخلي جنگ سپس و شد، مواجه

  .شدند پيروز طلبانسلطنت آمريكا، و بريتانيا كمك با ميالدي ١٩٤٩ در
   



  وناني  شورش كاخ نشينان

 

 
430 

  روسيه با روابط -١٢-٨
  

 سياسي علوم صاحب نظر هانتينگتون ساموئل
 تمدن برخورد" عنوان با خود مشهور فرضيه در
 دادمي قرار هاارتدوكس حورم در را يونان "ها
 از بسياري. است روسيه با آن رهبري كه

 رد را فرضيه اين صاحبنظران و پژوهشگران
 قبول را آن هايوناني از بسياري اما كنندمي

 روابط خواهان هميشه يونان مردم. دارند
 پيو مؤسسه طتوس ٢٠١٣ سپتامبر در كه الملليبين سنجي نظر اساس بر. اندبوده روسيه با نزديك

 روسيه به مثبت نگاه اين. داشتند مثبتي ديدگاه روسيه قبال در يونان مردم از درصد ٦٣ شد انجام
 .دارد عميقي هايريشه يونان تاريخ در

 مذهبان هم به معموالً كمك براي هايوناني بود، عثماني امپراتوري از بخشي يونان كه دوراني در) ١
 .آوردندمي روي روسيه در خود ارتدكس

 شد آغاز "دوستان انجمن" نام به زميني زير گروه يك توسط ١٨٢١ سال در يونان استقالل جنگ) ٢
 .بود شده تشكيل سياه، درياي ساحل در روسيه امپراتوري بنادر از يكي، اودسا در كه

 اولين عنوان به ١٨٢٧ سال در روسيه امپراتوري تباريوناني خارجه وزير كاپوديسترياس، لوئانيس) ٣
 .شد انتخاب يونان نوپاي و مستقل حكومت رئيس

 سياسي نيروي ترينقوي اول جهاني جنگ از پس يونان نوپاي حكومت و كشور در "روسيه حزب") ٤
 .بود
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  هابدهي بحران
  

 
 واقعي بودجه كسري از پرده وزيرينخست مسند بر نشستن از پس ٢٠٠٩ سال در پاپاندرئو جورج
 آمارهاي كليه و خود مالي وضعيت مورد در يورو منطقه به ورود براي اين از پيش نانيو. برداشت دولت

 از بيش شدن سنگين با عمالً  كه اروپا در يونان بحران بر بود آغازي اين. بود گفته دروغ آن به مربوط
 داد وعده آن از پس آتن. شدمي روبرو هاوام بازپرداخت براي ناتواني خطر با خارجي هايبدهي حد

 شده ورشكستگي دچار عمالً  كه چرا بود دير خيلي اما گيرد پيش در را اقتصادي رياضت هايسياست
. كنند حمايت يونان از دادند وعده بروكسل در ٢٠١٠ فوريه اوايل اروپا اتحاديه عضو كشورهاي. بود

 دچار مالي ازارهايب است،رسيده درصد پانزده از بيش به يونان هايبدهي اينكه اعالم با بعد اندكي
 يونان اعتباري رتبه تنزل براي را خود مانورهاي اعتبارسنجي مؤسسات دسامبر ماه در و شد آشفتگي

 .كردند آغاز

 قادر ديگر يونان. كرد پيدا افزايش يورو ميليارد پنجاه و سيصد به كشور اين هايبدهي ،٢٠١٢ سال در
 يونان ترتيب بدين. كرد كمك درخواست المللبين جامعه و اروپا از و نبود خود مالي نيازهاي تأمين به

 دريافت يورو ميليارد ده و يكصد ارزش به الملليبين مالي كمك كه بود يورو منطقه كشور نخستين
 در ناتواني خطر با هنوز يونان حال اين با. رسيد راه از نيز كمك بسته دومين بعد سال يك. كرد

 يونان خصوصي طلبكاران از درصد سه و هشتاد از بيش ٢٠١٢ رسما. بود روبرو هاوام بازپرداخت
 اين سنگين هايبدهي از بخشي بر بود مرهمي اين و ببخشند را خود طلب از بخشي كردند موافقت

 .كشور

 نجات طرح خصوص در مجدد مذاكره وعده با سيپراس آلكسيس رهبري به سيريزا حزب ٢٠١٥ ژانويهِ
 پيروزي اين. رسيد پيروزي به قانونگذاري انتخابات در رياضتي هاياستسي به دادن پايان و اقتصادي

 پنج و بيست سقوط جز اينتيجه كه كشور اين گذشته سال پنج هايسياست به بود واكنشي واقع در
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 يونان مردم. نداشت همراه به يونان جمعيت از چهارم يك شدن بيكار و داخلي ناخالص توليد درصدي
  .رساندند قدرت به را سيريزا حزب اقتصادي، رياضت هايسياست از نشد رها به اميد با

 
 پيامدها

 يونان مردم همچنين. شد گسترده تظاهرات ايجاد و ها بانك ايهفته چند تعطيلي باعث بحران اين
 خروج احتمال باعث بحران اين همچنين. دارند را هايشانحساب از يورو ٦٠ برداشتن حق فقط روزانه
 پيشرفت جايي تا يونان بدهي بحران همچنين. استشده اروپا اتحاديه و يورو حوزه از نيونا دولت

 اتحاديه مالي نجات طرح پذيرش براي تا كند اندازيراه رفراندوم، يك شد مجبور آن حكومت كه
 .كند نظرخواهي مردم از اقتصادي رياضت هايسياست ادامه و اروپا
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 يونان كمونيست حزب -١٢-٩
 

 آورددست مثابه به١٩١٨ سال در يونان ونيستكم حزب
 با پيوندهايش و كشورشان كارگر طبقه پختگي و بلوغ

. شد گذاري پايه لنينيسم-ماركسيسم انقالبي دكترين
 حزب پنجمين) ٢٠١٥( يونان فعلي پارلمان در حزب اين

 در را) آراء ٪٥,٥( كرسي ٣٠٠ از كرسي ١٥ و است بزرگ
 سال تا گذاريش بنياد زمان از حزب اين. دارد اختيار
 حزب هاآن طي كه كوتاهي هايزمان مدت جز به ،١٩٧٤

 شرايط در و بود مُنحَله يونان كمونيست حزب بود، قانوني
  .دادمي ادامه خود كار به مخفي

  

 تاريخچه -١٢-١٠

. است داده قرار خود هدف را سوسياليسم ساختن برپا و داري سرمايه نابودي يونان كمونيست حزب
 و صلح ملي، استقالل دموكراسي، براي مبارزه پيشگام يونان كمونيست حزب كنوني ايطشر در

 افزايش براي مبارزات هدايت و دادن سازمان با گذاري، بنياد اوان همان از. است اجتماعي پيشرفت
 به تبديل يونان كمونيست حزب ستمگري، و كشيبهره هرگونه از رهائي و دموكراتيك هايآزادي
 .شد زحمتكشان همه منافع و هاآرمان كارگر، طبقه هايآلايده رايب نمادي

 تجاوز مورد هيتلري نيروهاي سوي از سپس و موسوليني فاشيست نيروهاي سوي از يونان كه هنگامي
 دور هايسرزمين از يا هازندان درون از مخفي، كار شرايط در هاكمونيست گرفت، قرار حمله و

 بودند، زنداني هاآن در ١٩٣٦، اوت ٤ تاريخ در متاگزاس ديكتاتوري رژيم تأسيس پي در كه مهاجرت
 نبرد به يونان سازي آزاد براي و گفتند ”نه“ فاشيست كنندگان حمله به يونان، خلق همراه به

 كليه در چنينهم و) ١٩٤٦-١٩٤٠( ملي مقاومت دوران تمام در يونان كمونيست حزب. پرداختند
 و بريتانيا امپرياليسم نظامي مداخله داخلي، ارتجاع با دوم جهاني جنگ انپاي از پس كه مبارزاتي

 .استبوده خلقي تمام جنبش رهبر و اصلي سازماندهي گرفت، صورت آمريكا آن از پس

 حذف آن، آشكار هدف كه گرفت قرار نكردني باور ابعادي به ايگسترده سركوب و فشار زير حزب
 طرق به را هاآن يا شدند كشته شكنجه زير در حزب كادرهاي و عضاءا از نفر هزاران. بود حزب كامل

 دنيا تمام در را پيشرو نيروهاي همبستگي كشي، چپ گسترده كارزار اين. رساندند قتل به گوناگون
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 ١٩٥٢ سال در كه بود يونان كمونيست حزب از بلويانيس نيكوس آن، مشهور مورد. داشت پي در
  .رسيد قتل به سال همان در و دستگيرشد

 
 با مخالفت در ناتو، و آمريكا نظامي پايگاه به يونان تبديل از گيري جلو براي يونان كمونيست حزب

 و بالكان منطقه در همكاري براي و ايهسته هايسالح با كره، جنگ در يوناني نيروهاي حضور
 كمونيست حزب. ستاكرده مبارزه اروپا اقتصادي جامعه در يونان شركت با مخالفت در چنينهم

 اياالت سوي از ١٩٦٧ آوريل ٢١ تاريخ در كه بود سرهنگان خونتاي رژيم با مبارزه پيشگام يونان
 ١٩٦٨ سال در را حزب كه طلب نظر تجديد گروه انشعاب بر موفقيت با و شد تحميل آمريكا متحده

 .گشت تبديل) داخلي( كمونيست حزب به و آمد فائق كرد ترك

 نقش يونان كمونيست حزب ،)١٩٧٤-١٩٦٧( نظامي ديكتاتوري برابر در قاومتم دوران تمام طي
 ايفاء آتن دانشگاه در ١٩٧٣ نوامبر تظاهرات در دانشجويان، و جوانان خلق، بسيج در ايكننده تعيين

 ،١٩٧٤ ژوئيه در سرهنگان خونتاي سقوط از پس. بخشيد شتاب را سرهنگان خونتاي سقوط كه كرد
 ملي، استقالل براي يونان خلق مبارزه جبهه خطوط نخستين در همواره انيون كمونيست حزب

 اتحاد يونان، كمونيست حزب ابتكار به ،١٩٨٩ سال در. داشت قرار اجتماعي عدالت و دموكراسي
: آن يوناني نام به يا( ”پيشرو چپ نيروهاي ائتالف“ نام زير هاشخصيت و سياسي احزاب

 .گرفت شكل) سيناسپيموس(

 
  معترض دانشجويان و پليس يريدرگ

  
 كه جديدي تالش بر شد موفق يونان كمونيست حزب اروپا، در سوسياليستي نظام پاشي فرو از پس

 كادرها، اين. آيد غالب بود، شده داده سازمان حزب انحالل براي رهبري كادرهاي از گروهي سوي از
 نيروهاي ائتالف“ نام حفظ. هستند فعال سيناسپيموس نادرست نام به جديدي حزب بطن در هم امروز
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 ژوئن در يونان كمونيست حزب كهازآن پس بردهنام ائتالف كه است نادرست جهت اين از ”پيشرو چپ
 روزانه هايفعاليت پرتو در يونان كمونيست حزب. ندارد خارجي وجود ديگر گفت، ترك را آن ١٩٩١

 در زحمتكشان، سنديكاهاي در حلي،م هايگروه در قدرتمندي حضور يونان، كمونيست جوانان
 جوانان، نزد در كلي ايگونه به و آموزان دانش و جويان دانش هايجنبش در كشاورزان، هايانجمن

 گسترش عليه و ماستريخت پيمان عليه يونان در كه بود حزبي تنها يونان كمونيست حزب. دارد
 ارزيابي اروپائي بزرگ قدرت چهار يا سه سلطت زير سرمايه اتحاديه راآن كه داد راي ”اروپا اتحاديه“

 .نمايدمي ايفاء آن در را نخستين نقش آلمان كه كندمي

 از گرفته پيش سياست با را خود مخالفت ايريشه ايگونه به يونان كمونيست حزب پيش، هاسال از
 بنيادهاي بردن بين از به كه هائيسياست با چنينهم و د؛. ان و پازوك يعني قدرت در حزب دو سوي

 حزب امروزه. داردمي اعالم انجامد،مي كاريبي و بسيار مشقت و سختي ايجاد كشور، توليدي
 يونان خلق به اش روزانه عمل و حضور طريق از كه است گذاشته اين بر را خود هدف يونان كمونيست

 راه و رفتبرون اهر است، پذير بازگشت لحظه اين تا يونان توسط شده طي منفي راه كه دهد نشان
 يونان كمونيست حزب ،١٩٩٦ مه ماه در. دارد وجود كشور زحمتكشان براي مثبتي سياسي حل

 تصويب حزب داخلي جديد مقررات چنينهم و حزب نوين برنامه آن در كه را خود كنگره پانزدهمين
 .كرد برگزار شد،
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  يا كودتاي آمريكاييجنگ داخلي يونان  -١٢-١١
 هزار ١٥٤ كه انداخت راه به را كشور اين داخلي جنگ يونان در انگيزيفتنه با آمريكا ١٩٤٩ سال در
 دادگاه توسط صادره نظامي احكام موجب به نفر هزار ٦ و زنداني و بازداشت نفر هزار ٤٠ كشته، نفر

 .شدند اعدام يونان نظامي

 و شده اتخاذ تكنيكي و تأديبي اقدامات تمام كه كرد اعتراف آتن در آمريكا وقت سفير ،»ماكويگ«
 مستقيم نظارت توسط ١٩٤٧ – ١٩٤٩ هايسال طي يونان نظامي حكومت توسط شده گذاشته اجرا به
  .بود گرفته صورت سفيد كاخ دقيق ريزيبرنامه و

بين ارتش دولت يونان (با حمايت بريتانيا و اياالت متحده آمريكا)  ١٩٤٩-١٩٤٦در طول سالهاي 
) شاخه نظامي حزب كمونيست يونان(مخفف DSEفف انگليسي: وارتش دموكراتيك يونان(مخ

  ) (با حمايت بلغارستان، يوگسالوي و آلباني) اتفاق افتاد.KKEانگليسي: 
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  يونان بعد از جنگ جهاني تا كودتا -١٢-١٢
 صلح قرارداد تا هاكمونيست. شد شروع دوم جهاني جنگ پايان از بعد بالفاصله يونان داخلي جنگ

 از جنگ اين منازعه طرف دو. جنگيدندمي طلبانسلطنت و كارانمحافظه دض بر ١٩٤٩اكتبر ٩
 ديگر ازسوي آمريكا و كبير بريتانياي و يكسو از يوگسالوي و شوروي اتحادجماهير هايحمايت

 .بودند برخوردار

 غلتيدن از بايستي آن براساس و رسيد تصويب به آمريكا در ترومن دومينوي دكترين ١٩٤٧ درسال
. شدمي جلوگيري شوروي اتحادجماهير سلطه زير به يونان و تركيه بخصوص كشورها ديگر

 طلبانسلطنت و هاكمونيست بين ١٩٤٩ تا ١٩٤٥ هايسال داخلي جنگ خاطربه را يونان هاآمريكايي
 كشورهاي كمك با ١٩٤٩ سال از يونان ها،درگيري پايان در سرانجام. خواندندمي خطر پر كشور يك

 دوران اين در. بود پادشاه اول پاول زمان اين در. شد راستي دست كارمحافظه دولت يك صاحب غربي
 ،زوفوكليس)Nikolaos Plastiras(پالستياراس نيكوالس چون وزيرانينخست ١٩٦٤ سال تا

 دميتريوس ،)Ioannis Theotokis(تئوتوكيس يوانيوس ،)Sophoklis Venizelos( ونيزالوس
 Konstanktinos( كارامانليس كنستانكتيوس و)Dimitrios Kiousopoulos( كيوسوپولس

Karamanlis (راديكال ملي جبهه حزب با كارامانليس. كردند حكومت )ERE (تا ١٩٥٥ از خود 
 .داد استعفا پادشاه با اختالف دليلبه ١٩٦٣سال در و بود وزيرنخست ١٩٦٣

 تمايل برحسب و درآمد ناتو عضويت به بالكان ستكموني غير كشور تنها عنوانبه ١٩٥٢ سال در يونان
 اول پاول پادشاه ١٩٦٤ مارس ٦ در كهزماني . بماند غرب طرفدار حتماً بايد غربي، كشورهاي ديگر
 . بود دوم كونستانتين اشساله ٢٣ تجربهبي پسر او جانشين كرد، فوت

 به را خود جاي كارامانليس رهبري به راديكال ملي جبهه كار محافظه حزب ١٩٦٣ نوامبر انتخابات در
 پاپاندرو گئورگيوس رهبري به چپي نسبتاً)  Ένωση Κέντρου, EK(  ميانه جبهه دولت

)Georgios Papandreou (بيشتر هاچپي كه بود اين نگران دوم كنستانتين جديد پادشاه اما. داد 
 ١٩٦٥ سال از. آمريكا دهمتحاياالت به تا باشند، داشته USSR شوروي جماهير اتحاد به تمايل
 ترعميق دائماً و شده آشكار سلطنتي خاندان و پاپاندرو گئورگيوس وزيرنخست بين بحران هاينشانه

) پاپاندرو حزب( ميانه جبهه كه كردمي تصور آناماريا بود خود همسر تأثيرتحت كه پادشاه،. شدمي
 نكرد كوششي دربار با رابطه بهبود براي يزن پاپاندرو وزيرنخست اما. دارد را سلطنت سرنگوني قصد

 خبر“  Aspida " به موسوم براندازي توطئه يك كشف از كارمحافظه هايروزنامه اينكه از پس و
 فرزند نقش افشاي آنها و داشتند دست آن در ارتش چپي دست اخراجي افسران ظاهراً  كه ـ دادند

 تحت نيز را دفاعوزارت شد مصمم پاپاندرو ـ دندبو خواستار توطئه اين در را پاپاندرو وزيرنخست
 كار بتواند تا باشد داشته را موقعيت اين خواستمي كار اين با او. درآورد وزيرنخست مستقيم كنترل

 اما برساند؛ انجام به ارتش درون از را) ساالريمردم( ضددموكراتيك عناصر اخراج افتاده ي تأخير به
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 براي را وزيرينخست درخواست اين هم دوم كنستانتين پادشاه و نشده استعفا به حاضر دفاع وزير
 چنين در. نبود او مسئوليت از اساسي قانون نظر حوزه در كه كاري كرد، رد وزيردفاع بركناري
 جديد وزيرنخست يك انتصاب براي پادشاه حركت اين از و كرد استعفا به تهديد پاپاندرو وضعيتي
 .آمد وجودبه بحران و نكرد تأييد را آن انپارلم اما. كرد استفاده

 به و متهم كودتا براي ريزيبرنامه و Aspida گروه با آنها ارتباط جرم به ارتش افسران از تن ٢٨
 به متهم كه هم پاپاندرو اندرآس وزيرنخست پسر. شدند معرفي) جنگي دادگاه( نظامي دادگاه

 متهمين از نفر ١٥. نشد احضار دادگاه به ، پارلماني مصونيت دليلبه بود Aspida توطئه در مشاركت
 .شدند محكوم حبس به و شده شناخته گناهكار

 حمايت در ميتينگ شاهد هرروز يونان بزرگ شهرهاي تمام و آتن ١٩٦٥ سپتامبر اول و جوالي ١٥ بين
 دولت تشكيل زا جلوگيري براي پاپاندرو قصد و تظاهركنندگان تالش اما. بود دموكراسي و پاپاندرو از

 و وعيدها و وعده كمك به درنهايت طلبسلطنت باند. بود ثمربي جديد انتخابات در پادشاه طرفدار
 دوره سومين در تا نمايند “متقاعد" را ميانه حزب از نمايندگاني شد موفق مساعد هايقول و رشوه

 موازاتبه. آورند دستبه را تاكثري اضافي رأي يك با بتوانند پادشاه طرفداران پارلمان در گيريرأي
 طريق از اگر كه كردندمي ريزيبرنامه هاآمريكايي اطالع با، دربار به وابسته هايژنرال و پادشاه آن

 يك برقراري با نمايند، جلوگيري قدرت به پاپاندرو گئورگيوس بازگشت از نتوانستند پارلمان
  .دهند انجام را كار اين نظامي ديكتاتوري

 
 تاكود طرح -١٢-١٣

 متوجه) Giorgios Papadopoulos( پاپادوپولوس گئورگيوس، كودتاچي هايسرهنگ سردسته
 مملكت كه تشكيالتي از كه است اين در قدرت گيريدستبه راه ترينسريع و ترينمطمئن شودكهمي

 تمام مانند او. كند استفاده قدرت گرفتندستبه براي بود، آورده وجودبه براندازي از جلوگيري براي
 رسيدن قدرت به صورت در كه، داشت خبر انگيزشگفت طرح يك وجود از ستادي افسران

 در كارشكني و آفرينيبحران با باشند، رسيده قدرت به روشي چه از اينكه از مستقل ها،كمونيست
 طرح اين و بوده ناتو ١٩٥٩ دستورالعمل براساس برنامه و طرح اين. كنند ايجاد اخالل آنها كار روند
 .شدمي روز به و بازنگري روز شرايط براساس دائماً

 ١٩٦٣ سال در پاپادوپولوس گئورگيوس سرهنگ اسناد، از صحيح مراقبت عدم و انگاريسهل دليلبه
 كوتاهي مدت براي و زمان آن در. بود كرده مطالعه را آنها و يافته دسترسي محرمانه اسناد اين به

 سياستمدار تنها او و كردمي اداره را موقتي دولت) Panagiotis Pipinelis( پيپينليس پاناگيوتيس
 دستبه را خارجهوزارت پست بالفاصله و كرده تأييد را ١٩٦٧ آوريل كودتاي بعدها كه بود يوناني

 همچنين و اجرايي هايروش طرح، مختلف مراحل بنديتقسيم بحران كميته كامل طرح. آورد
 مسئوليت و وزيرنخست نظر زير را آن اجراي هايمسئوليت ارياضطر شرايط در كههاييگروه

 .دربرداشت بود، او اختيار در كه مخصوصي سري كد با و او مستقيم
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 قرص پا و پر طرفداران شدند موفق او دوستان و پاپادوپولوس سرهنگ طرح، جزئيات از اطالع دليلبه
 مراكز در را »يونان هويت و كشور نجات براي« قدرت گيريدستبه طرح هواداران و را خود

. نمايند حاصل اطالع برنامه احتمالي تغييرات از بودند قادر آنها وسيلهبدين. بدهند قرار استراتژيك
 حتي كنند، صادر سادگي به را قدرت تصاحب برنامه اجراي فرمان فقط كودتا زمان در بودند قادر آنها
 كودتا از قبل ماه چند كه است يادآوري به الزم.كردندمي لتعل دقايق آخرين در هاژنرال و پادشاه اگر

 اشخاص فهرست كه بقبوالنند مشترك ستاد به بودند توانسته پاپادوپولوس سرهنگ دوستان
 هايفراكسيون سران مهمترين نام، Bفهرست در كه صورت اين به نمايند، تكميل را بازداشتي

 مراقبت تحت يا و شده اثربي فهرست اين افراد بايد هك كنند، اضافه آن به را پارلمان غيركمونيست
 .گيرند قرار

 
 هوشمند كودتاي -١٢-١٤

 مستقيماً ) Karydas( كاريداس سرهنگ اول رديف در پاپادوپولوس، سرهنگ گروه افراد از تعدادي
 Aspida توطئه اجراي منطقي هاييوناني همه براي اگرچه. داشتند شركت سناريو اين طراحي در

 .بود كودتاچيان براي مناسبي بهانه آن به استناد اما نبود، تصور لقاب اصوالً

 كرده فضاسازي“ Aspida" گروه توسط سلطنت براندازي توطئه طرح براي قدرآن نظاميان تشكيالت
 و براندازي قصد واقعاً دموكراسي هواداران بقبوالنندكه پادشاه به تا كردندمي دنبال جديت با را آن و

 .بينندمي تدارك را جمهوري كومتح يك استقرار

 آمد، آنها كمك به كه شده كشف مناسب كامالً زمان در ظاهراً "مشكوك" توطئه يك اين بر افزون
 در كهآنهايي بخصوص ارتش، راستي دست افسران شد مصمم سرانجام پاپاندرو كه بود زماني اين

 تمايالت آشكارا كه را اداري كاركنان از عده آن همچنين و داشتند، دست ١٩٦١ سال انتخاباتي تقلب
 و بود اقدامات اين خواستار قبل هاماه از افكارعمومي اگرچه. كند اخراج داشتند دمكراسي ضد

 تشكيل و انتخابات در خود بزرگ پيروزي از بعد روز چند بالفاصله بايستيمي پاپاندرو وزيرنخست
 خواستنمي وجههيچ به ميانه حزب پير رهبر اما بگذارد، اجرا مرحله به را آن ١٩٦٤ فوريه در دولت

 ارتش پاكسازي دمكراسي پايداري راه تنها كه شد متوجه او كه زماني. كند تحريك را پادشاه ظنسوء
 .بودند كرده آماده نيز را خود عملياتي برنامه، كودتاچي هايسرهنگ است،

  
 مسلح دندان تا سربازان ١٩٦٧ آوريل ٢١ ازغروب. بود گرفته فرا را جاهمه اضطراب و تشويش و ترس
 تعدادي آنها بين در كه كردند، بازداشت تسالونكي و پاتراس پيراوس، آتن، در را نفر ١٠٠٠٠ از بيش
 دوم جهاني جنگ دوران آلماني اشغالگران ضد بر چريكي هايجنگ سالخورده و بيمار مبارزانكهنه
 هايتشكل كارگري، هاياتحاديه سياسي، احزاب تمام نفعاال و كارگزاران از نفر صدها. داشتند وجود

 از بسياري مجلس، نمايندگان از بسياري حاكم، دولت وزراي اكثر همچنين و هاكلوپ و دانشجويي
 بازيگران و نويسندگان دادگستري، وكالي خبرنگاران، از زيادي تعداد ادارات، شاخص كارمندان
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 حال در شهروندان گوش به شب همان در هابازداشت خبر هاگرچ. بودند شدگان بازداشت جزو سينما
 فلسفه نه و كيست دست در قضيه اين سرنخ كه بگويد توانستمي نه كسهيچ اما رسيد، آتن خواب
 .نبود هم واكنش موقعيت در حتي و بزند تخمين را آن ابعاد توانستنمي و فهميد را آن وعلت

 سانسور، شده، برقرار صحرايي هايدادگاه فوراً هاگسرهن آوريل ٢١ كودتاي از بعد بالفاصله
 نخستين هايماه قربانيان تعداد كهطوريبه شد اجرا كشتار و شكنجه و شتم و ضرب ها،بازداشت

 اين همه بودكه اين شدمي عنوان اعمال اين براي كه توجيهي. شدمي زده تخمين نفر ٨٠٠٠ حدود
  .است بوده ”هاكمونيست رسيدن قدرت به“ از ملت نجات براي اقدامات

 
 .نداشت وجود واكنشي هيچ امكان

 رژيم يك كه بود بينيپيش غيرقابل آوريل، ٢١ در اوليه فشارهاي و آشكاراقدامات خشونت وجود با
 .بماند پايدار بتواند نظامي استبداد برپايه صرفاً جديد

 طوربه توانستندمي كه شدمي نيكسا واكنش مانع كنستانتين، پادشاه شخصي رفتار اين، از گذشته
 حضور به كه كودتاچياني وسيلهبه زود صبح پادشاه كههنگامي: كنند جلوگيري اقدامات اين از مؤثر

 آن از گذشته. كند تصور را ارتش نافرماني توانستنمي ابتدا شد، بيدار خواب از بودند رسيده
 ارتش مشترك ستاد محل زمان آن كه تنآ نزديكي در پنتاگون ساختمان در كه ارتش، هايژنرال

 نظيربي يكدستي نگذارد كه بودند كرده توصيه پادشاه به، بودند كودتاچيان، بودند بازداشت در بود،
 بسيار نظامي، ديكتاتوري حكومت يك پادشاه براي شرايط اين در. برود  سئوال زير ارتش زدنيمثال و

 .رسيدمي نظر به پاپاندرو ديرينه دشمن حكومت از ترمقبول

 پادشاه :  فرمان اولين

 كه مخاطراتي خاطربه داريممي مقرر اساسي قانون ٩١ بند طبق ها،يوناني همه پادشاه عنوانبه ما، "
 اساسيقانون ٩٧ و ٩٥ ،٢٠ ،١٨ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٥ بندهاي كندمي تهديد را عمومي وامنيت نظم

 اجرا و ابالغ را فرمان اين خواهيممي وزيركشور از و كرده اعالم ولغ كشور مناطق تمام براي را جاري
 "اعضا و رئيس: وزيران هيئت رونوشت.هايوناني پادشاه كنستانتين امضاي. نمايد
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  يونان هايسرهنگ كودتاي -١٢-١٥

  
 شدمي پخش راديو از درپيپي كه اياعالميه و نظامي سرودهاي با هايوناني ١٩٦٧ آوريل ٢١ روز  

  ».گرفت دست به كشور در را قدرت ارتش موجود، هايناآرامي دليل به«: شدند بيدار
 كودتا به دست هاكمونيست رسيدن قدرت به از يونان نجات براي كه داشتند ادعا جديد حاكمان

 دوره يك براي تنها و آمده كار روي خيرخواهانه نيت با رژيمشان كه دادندمي وعده هاآن. اندزده
 سر بر سال هفت نظاميان زيرا بود؛ دروغ كامال ادعاها اين البته. بود خواهند كار سر بر انتقالي كوتاه

 .رفتند تبعيد به يا و شدند شكنجه و بازداشت يوناني هزاران و ماندند قدرت

 و ويژه نيروهاي. كرد غافلگير خواب حال در را آن سياسي رهبري و كشور سراسر واقع در كودتا اين
 آفتاب، طلوع زمان تا و كرده ترك را هاپادگان بامداد يك ساعت از پس زماني كوتاه زرهي، ايهيگان
 كرد، چاپ خود عصر شماره در را كودتا خبر كه ايروزنامه تنها. درآوردند خود كنترل تحت را آتن

 گانديد برابر در و صبح ٢:٣٠ ساعت راس تانك واحدهاي«: بود »كاتيمريني« نام به ايروزنامه
 به را پايتخت مركز بودند، هاخيابان در هنوز صبح ساعت آن در كه هاييآتني، معدود زدهشگفت
 كه سربازاني توسط داشت را وزيرينخست مقر به ورود قصد كه خبرنگار يك. درآوردند خود اشغال
 هويت مورد در كسي. شد دور محل از و متوقف داشتند تن به متحدالشكل كامال لباس
 ».دانستنمي چيزي نظامي مانور اين اهداف يا عمليات و مداخله گستره دهندگان،نسازما

 عهده بر گراراست شدت به و باالرده نظامي سه از متشكل گروهي را كودتا اين رهبري واقع در اما
 جورج سرهنگ و ماكارزوس نيكوالس سرهنگ پاتاكوس، استيليانوس سرتيپ يعني داشتند؛

  .شدمي محسوب گروه اصلي رئيس واقع در آخر نفر ينا كه پاپادوپولوس
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 پرومته: عمليات  رمز اسم -١٢-١٦

 اين از بود قرار البته. كردندمي عمل »پرومته« رمز اسم با اينقشه و طرح طبق واقع در كودتاچيان
 بر. شود استفاده شوروي نيروهاي احتمالي مداخله و كمونيستي خيزش يك بروز صورت در طرح

 خودروهاي ديگر از دستگاه ٢٠٠ و تانك دستگاه ١٢٢ زرهي، خودروي دستگاه ٥٠ شهنق اين اساس
 نيز اتفاق همين و كردندمي حركت سلطنتي كاخ و پارلمان دفاع، وزارت چون اهدافي سوي به نظامي

 بازداشت مجلس نمايندگان و مشهور و بلندپايه سياستمداران از شماري وزير،نخست آن از پس. افتاد
 و اختياربي دولت يك ميلي،بي و اكراه نهايت در يونان پادشاه نيز صبح هفت ساعت راس. شدند
پادشاه برخالف گفته خودش كه  .كرد معرفي را حكومت عوامل از شماري از متشكل نشاندهدست

عنوان كرده بود با كودتاچيان همكاري ندارد و اين گفته اشتباه بود  و همين امر باعث خلعيت وي از 
 پادشاهي شد .

 قانون از اصل يازده و گذاشت اجرا مورد به را جنگ دوران قوانين بالفاصله يونان جديد خونتاي
. افتادند زندان به سياسي مخالفان و چپ هايگروه هواداران حال همين در. كرد اعالم باطل را اساسي

 كودتا از پس آغازين هفته نهما در نفر هزار ٨ حداقل المللبين عفو سازمان برآوردهاي اساس بر
 .شدند زنداني

: است آمده ١٩٦٨ ژانويه ١٩ تاريخ به) سيا( آمريكا جاسوسي سازمان هاييادداشت از يكي در
 كار آغاز همان از رژيم اين. رودمي شمار به خونتا رهبري اهداف اولين از يكي سياسي پاكسازي«

. كند پاك ناكارآمد هايسياست و فاسد هايصيتشخ اثر از را كشور سياسي نهادهاي كه دارد تالش
 براي را سياسي فعاليت هرگونه، دارد زاويه فكري مسلك هاي همه سياستمداران با كه يونان خونتاي

 كرده اعالم ممنوع امروز به تا گرايراست سياستمداران حتي و چپ نيروهاي هواداران ها،كمونيست
 را قانون كه كس هر. است داده قرار خانگي حصر در يا و نداختها زندان به را افراد اين از بسياري و

 مطبوعات سانسور دليل به رژيم از انتقاد هرگونه و شودمي مجازات نظامي هايدادگاه توسط كند نقض
 ».است شده خفه عمل در

 ناسانكارش از بسياري نيز امروز به تا حتي كه كرد منتشر را گزارش اين حالي در سيا سازمان البته
 كنندهتعيين نقشي يونان در هاسرهنگ كودتاي در آمريكا وقت دولت و سازمان اين كه دارند اعتقاد

 .اندكرده ايفا

 جنبش اعضاي از يكي زمان آن در يوناني مشهور نگارروزنامه و نويسنده كوروسيس، پريكلس
 يعني يونان گرايچپ حاكم حزب نمايندگان جمله از ٢٠٠٩ سال تا كوروسيس. بود يونان مقاومت

 عنوان به اروپا شوراي نمايندگان برابر در بعدها كوروسيس. بود نيز كشور اين پارلمان در سيريزا حزب
 از بسياري تيتر به كوروسيس گزارش. گفت بود كرده تحمل كه هاييشكنجه از و يافت حضور شاهد
 .شد ترجمه زيادي هايبانز به و درآمد كتاب صورت به بعدها و يافت راه دنيا هايرسانه
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 مركز در پاتيسيا محله در واقع كوچكش آپارتمان در كهنه سفيد كاناپه يك روي امروز كوروسيس
 آرام صدايي با كشد،مي سيگار بسته دو روزي همچنان سن سال ٧٥ وجود با كه او. است نشسته آتن

  .كندمي صحبت هايششكنجه و بازداشت مورد در كوتاه جمالتي و
 خواب در آوريل ٢١ روز صبح شش ساعت. داشت سال ٢٦ كودتا هنگام به و ١٩٦٧ سال در وسيسكور

 پريكلس،«: شد بيدار اشهمسايه فرياد با و شنيد را خانه در به شديد هايضربه صداي كه بود خوش
 نصيحت اين به كوروسيس اما» !شوي مخفي بايد تو و اندرسيده قدرت به هاارتشي! شو بلند

 قرار كه باشد كساني فهرست در هم من نام كه كردمنمي را فكرش اصال«: نكرد توجهي اشههمساي
 كه شديم منتظر و رفتيم شهر مركز به رفقا از تن چند با يازده ساعت حدود. شوند بازداشت بود

 عصبي ماموران با عوض در اما بزنند؛ تظاهرات به دست و رسيده راه از هاتوده و مردم بزرگ جمعيت
 كنم دراز را خود دست است كافي كه آمد نظرم به لحظه آن در. شديم روروبه ارتش سربازان و پليس

 ».بگيرم را هاآن هايسالح و

 آپوستولوس. نشد مردم شگفتي مايه و نبود غيرمنتظره هم چندان هاسرهنگ كودتاي حال اين با
 يك كه بودند نگران و ترسيدندمي اين از همه پيش هاماه از«: نويسدمي يوناني مورخ واكالوپولوس،

 سراسر در و ادارات و هاكافه تا گرفته هاروزنامه از جا همه. بيايد كار روي كشور در نظامي ديكتاتوري
 برابر در مقاومتي گرفت، انجام واقعا كودتا كه زماني اما بود؛ نظامي كودتاي احتمال از صحبت كشور

 ».نداشت وجود آن

  
  
 

 هاسرهنگ نظام اسير -١٢-١٧

 انتصاب آورد، دستبه هاسرهنگ از توانست دوم كنستانتين پادشاه كه امتيازي تنها
 وزيرنخست عنوانبه) Areopag( يونان عالي دادگاه سابق هايدادستان از يكي كولياس،كنستانتين
 ماند اقيب كودتاچيان دست در قدرت چون بود، كم بسيار البته هم انتصاب اين اهميت. بود غيرنظامي

 :ماند باقي ١٩٦٧ آوريل ٢٢ در كودتا دولت اطالعيه فقط كولياس كنستانتين براي و

 و انشقاق. آورد وجودبه هايوناني تمام بين را يگانگي و وحدت دوباره كندمي تالش جديد دولت «
 حكومت ملت بر فاسد هاييوناني و بود داده قرار يكديگر مقابل در حال به تا را هايوناني كه دوگانگي

 همكاري و حمايت خواهان وحدت، و همدلي مجدد برقراري براي دولت. پذيرد پايان بايد كردند،مي
 داشت، نخواهيم چپي و ميانه راستي، هاييوناني پس اين از كندمي عنوان دولت. است دولت با ملت
 .»هايوناني فقط بلكه

 كودتا شروع با.  بود شده شروع سخنراني يك در رسمي اعالن از قبل ساعت ٢٤ اما برنامه اين اجراي
 مختلفي سياسي عقايد يعني ،»بودند يوناني فقط« بودند كرده بازداشت كه را نفري ١٠٠٠٠ نظاميان
  .داشتند



  وناني  شورش كاخ نشينان

 

 
444 

 
 پادشاه دوم فرمان -١٢-١٨

 داد :مي نشان را اجرايي دستورالعمل و بود "پادشاه اوليه فرمان" مكمل دوم محرمانه فرمان

 تمام. است ممنوع شهر در هااتومبيل تمام حركت و پياده اشخاص تمام تردد ثانوي طالعا تا حاال از"
 از پس كه هركسي به. بروند خود هايخانه به بالفاصله و كرده ترك را هاخيابان موظفند غيرنظاميان

 شرايط در فقط دارانداروخانه و پزشكان تردد. شودمي شليك شود، ديده شهر در آفتاب غروب
 .است مجاز هاكالنتري از مجوز دريافت از بعد حاد، هايبيماري و طرارياض

 ثانوي اطالع تا حاال از. هستند تعطيل هافروشگاه و اداره جات همه ثانوي اطالع تا ساعت اين از
 درس هايكالس شروع آوريل ٢١ امروز از. است ممنوع هاالحسنهقرض و هابانك در حساب از برداشت

 .افتدمي تعويق به روز ده

 براي فعاليتي هر. است ممنوع خارجي ارزهاي همه و استرلينگ پوند خريد ثانوي اطالع تا حاال از
 نظامي دادگاه در آن عامالن و شده تلقي خرابكاري عنوانبه انبار كردن كاال و عمومي ارزاق احتكار
 .شوندمي محاكمه اضطراري شرايط

 تا حاال از. دهند اطالع پليس به بالفاصله را كسبه عمومي رارزاقاحتكا انبارهاي موظفند مردم تمام
  ".است تعطيل هادانشگاه و متوسطه ابتدايي، مدارس تمام در تدريس ثانوي اطالع

 
 كودتايي مقابل در تنها و پناهبي را خود هايوناني كودتا از پس روزسه يعني آوريل ٢٤ از ترتيببدين

 در همه اما داشتند، خبر آن دامنه و ابعاد از نه كيست، دست در آن سرنخ دانستندمي نه كه يافتند،
 هاآمريكايي و نظامي نيروهاي سنتي، هايراست دربار، جمعيدسته كار را آن ريزيبرنامه زمان، آن

 .خواندندمي) سيا سازمان بويژه(

 كودتاگران ايدئولوژي

 Ethnosotirios( "ملت نجات يبرا انقالب" عنوانبه را خود كودتاي هاسرهنگ اما

Epanastasis (در كمونيستي توطئه يك از جلوگيري براي كه كردندمي عنوان و كرده توجيه 
 آماده براندازي براي را خود كه ارتش حتي و جمعي ارتباط وسايل آموزشي، نظام دولتي، ادارات

 پاپ، موسيقي خود ضدكمونيستي ايدئولوژي توهم براساس آنها. اندزده كار اين به دست كردند،مي
) هاسرهنگ( آنها. دانستندمي كمونيستي توطئه از قسمتي را الحادگرايي و گراييهيپي نهضت راك،
 هاييوناني خداي مقابل در كه كردند،مي قلمداد كمونيست هايآنارشيست را مترقي نيروهاي تمام

 هايجنگ زمان از كه) Phoenix( ققنوس هاسرهنگ رژيم. اندگرفته قرار خالص مسيحي
 آتش را خود كه ايافسانه پرنده ققنوس( شدمي خوانده هايوناني مجدد رستاخيز نماد طلبانهاستقالل

 آرم عنوانبه را مسلح سرباز يك سايه با همراه) شود زنده جوان دوباره خود خاكستر از تا زندمي
 .برگزيدند كشور جديد
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 رفشا و اختناق داخلي، سياست -١٢-١٩

 وزارت و كشور وزارت مشترك اقدامات ،AFP خبرگزاري ١٩٦٧ آوريل ٢٥ روز در فوري گزارش يك
 بايستي جوان پسران« آن براساس شمارد؛برمي را جوانان انضباطي ترتيبات با رابطه در آموزش
 هايتلب. دارندنگه كوتاه را خود سر موهاي مهمتر همه از و باشند مرتب و تميز داشته، آراسته ظاهري

 ديگر يونان در، است آمريكايي فرهنگ و بيگانه گرايياوباش و گريهرزه مبتذل فرهنگ هايثمره كه
 زيبا پوششي بايد" بلكه ندارند، را كوتاه هايدامن پوشيدن اجازه ديگر دختران. “نيست قابل تحمل

 كليسا به يكشنبه روز هر " شود،مي داده دستور آموزاندانش همه به اين از گذشته. “باشند داشته
 “.كنند شركت رباني دعاي در پاك عيد از قبل درهفته و بروند

 تحصيلي سال شروع. ها بوددانشگاه بيشتر در كودتاچي نظاميان كودتاي دولت اصلي هدف
 ايخودسرانه اقدامات وجود با. هستند روروبه بزرگي مشكل با هاسرهنگ كه داد نشان ١٩٦٧ـ٦٨
 هايكالس در مقاومت دانشجويي هايتشكل انحالل بود، شده انجام دانشجويي هايانجمن ضد بر كه

 .نبود انكار قابل نظامي هايپادگان به مراكز اين تبديل از جلوگيري براي هاآزمايشگاه و درس

 و هانامهشب پخش. كردند تحريم كردندمي همكاري رژيم با كه را اساتيدي كالس دانشجويان،
 .گرفتند جدي را موضوع اين كودتاچي هايسرهنگ شد، شروع كه رژيم به زدنضربه

 حال در يونان در بزهكار جوانان مسئله" كه دهدمي گزارش آتن از فيگارو خبرنگار ١٩٦٧ نوامبر در
 هايروش اتخاذ و اجبار و خشونت بدون دارد سعي نظامي دولت و است نمايان تمام شدت با حاضر
 جوان نسل آمار گذشته تحصيلي نيمسال در كه است اين واقعيت اما. ندك حل را آن گيرانهسخت

  “.است بوده سنگين نيز شده صادر هايمحكوميت احكام و رسيده نفر ٢٠٠ باالي به شده دستگير
 

 گياروس به تبعيد -١٢-٢٠

 گياروس به را زندانيان نظاميان، داشت، ادامه همچنان هابازداشت كهدرحالي ١٩٦٧ آوريل ٢٦ از
)Gyaros (كه است، بزرگ ايصخره جزيره يك گياروس. كردند تبعيد گرفته لقب شيطان جزيره كه 

 بارز خصوصيات از، گرفته قرار اژه درياي در سايروس جزيره شمال مايلي چند در درخت يك مانند
 با آن به دسترسي مواقع اغلب در حتي كه است آن دائمي تندبادهاي و آبيبي خشكي، جزيره، اين

 پرهزينه را مكان اين هم هارومي حتي زندانيان تبعيدگاه براي. شودمي غيرممكن هم وپترهليك
 .بودند داده تشخيص

 ها : زنداني قول از

 هايجزيره از كشتي با ما براي كه را آبي. دادندمي تغذيه براي نان فقط ما به روز چندين درطول"
 هم خود وشويشست و استحمام به قادر ما. نبود شرب قابل غالباً آوردند،مي پياروس يا و سايروس

 آورده را نفر ٦٥٠٠ تا گاهي كه متروكه، مكان اين در. نداشت وجود فاضالب دفع سيستم. نبوديم
 ما بعداً . بود باز فضاي حاجت قضاي مكان تنها. بود شده واگيردار بيماري سرايت براي مكاني بودند،
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 وغيرقابل بو بد كه ريخت،مي دريا به فاضالب بعد به آن از و ديمكر تعمير را فاضالب قديمي هايكانال
 ".كنيم تميز را خودمان دريا آب با توانستيممي بعد به اين از. بود شده تحمل

 ٥٠ باالي هازنداني سوميك از بيش. شدند بيمار گياروس در زنداني مردان و زنان از درصد٣٥ باالي
 .كردند فوت همانجا رد آنها از تعدادي. داشتند سن سال

: داد توضيح گونهاين لوكزامبورگ راديو در ١٩٦٨ ژانويه ٢٣ در پاپادوپولوس گئورگيوس سرهنگ اما
 بدين اصوالً گياروس تبعيدگاه زندانيان براي. ايمكرده محروم عفو از جنايتكاررا هايتروريست ما"

 شده اتهام تفهيم آنها به حتي نه و اندشده محكوم آنها نه چون نيست، مطرح عفو موضوع خاطر
 ".اندشده زنداني جرم از پيشگيري و مراقبت براي كه هستند سرسختي هايكمونيست آنها. است

 و آوريل ٢١ شب جمعيدسته هايبازداشت حقيقت در. بود شده تبديل تبعيدگاه به نيز لروس جزيره
 :كه بود خاطر بدين بعد روزهاي

 مقابل در مقاومت توانايي كه شوند نابود يا و تضعيف قدرآن كارگري يهااتحاديه و سياسي احزاب•
 .باشند نداشته را كودتا

 محض تبعيت حاكمان از آن دنبالبه و شده مستقر ”امنيت و نظم“ بالمنازع حاكميت جو مردم بين در•
 .كنند

  .باشند داشته اختيار در گروگانتوجهيقابل تعدادي•
 

 ميعمو زندگي سازيهماهنگ -١٢-٢١

 پيدا زيادي اهميت حكومتي اعضاي بازديد مواقع و دور هايايالت در بخصوص "خودجوش" تظاهرات
 به تا شدند،مي بسيج دولتي مدارس معلمين و هاروحاني ژاندارمري، محلي، نظامي مسئولين. كرد
 شرايط واقعم برخي در. كنند پر را ملت تفاوتيبي از آمده وجودبه خالي فضاي نظامي، مفهوم و زبان

 برنامه كه) غربي يونان( شهرآگرنيون شهردار سخنان از برداشتي مثالً آمد،مي وجودبه مضحكي
 فوريه ١٩ در پانايتوليك محلي روزنامه در آن كامل متن كه سويتاكيس ژنرال السلطنهنايب از استقبال

 ورود خبر مافوق مقامات دستور به ما": گويدمي آگرنيون شهردار است؛ شرح بدين شده منتشر ١٩٦٩
 ساعت در ١٩٦٩ فوريه ٢٠ پنجشنبه روز در آگرنيون غيرنظامي فرودگاه در را السلطنهنايب عاليجناب

 .كنندمي عزيمت جانينا سمت به زميني طريق از عاليجناب ادامه در. داريممي اعالم ١٠:٣٠

 در بايد زير افراد استقبال مراسم براي. بزنند پرچم را كالويون خيابان مسير تمام دهيممي دستور ما
 :باشند حاضر فرودگاه در ١٠ ساعت

 دادگستري، مقدماتي مرحله دادرسي هايدادستان و كل دادستان آگرنيون، ملي گارد گردان فرمانده
 نشاني،آنش اداره رئيس آگرنيون، ژاندارمري فرمانده آكارينه، ژاندارمري فرمانده شهرداري، كاركنان

 . وكال كانون رئيس و شهر شوراي رئيس

 آن جزبه ادارات، غيرنظامي كاركنان و مدارس دادگستري، كليساها، كاركنان تمام اين از گذشته
 صاحب افراد شهري، هايانجمن كاركنان است ضروري كامالً كار محل در آنها حضور كه كارمنداني
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 ".هاارگان و هاانجمن متما و مطبوعات نمايندگان آموزان،دانش تمام برگزيدگان، و مدال

 
 هاشكنجه -١٢-٢٢

 اند،داشته دست فعال طوربه زندانيان جسمي وآزار اذيت در ١٩٦٧ سال از كه را گرهاييشكنجه تعداد
 سپاه سوم گردان. اندزده تخمين ژاندارمري هايكميته و پليس افسران پاسبان، نفر ٢٠٠ حدود

 اطالعات اداره عضو سمت حفظ با كه بود، رمشهو گرشكنجه كوركاالكوس فعاليت حوزه تسالونكي
 كاراميتسوس، از بودند عبارت تسالونكي سپاه سوم دسته گرانشكنجه ديگر. بود نيز كاالماريا

 .تتراداكوس و ميتروماراس

 آتن منطقه در يقيناً بگيريم، نظر در را هازندان و نظامي مراكز ها،بيمارستان پليس، مراكز تمام اگر
. بود مستقر آن در شكنجه مراكز بيشترين و داشتند حضور ايحرفه گرهايشكنجه ادتعد بزرگترين

 سال تا كه بود ٢١ شماره بوبوليناس خيابان در عموميامنيت پليس اداره فشار و تعدي اصلي مركز
 ديكتاتوري دوران پايان تا المبروبازيل و شدمي اداره پاپاسپيروپلوس سرهنگ سرپرستي به ١٩٦٩

 و هاگروهبان پليس، افسران ها،بازپرس از زيادي تعداد. كردمي فعاليت آن در كل بازپرس انعنوبه
  .بودند او فرمان زير هاخبرچين

 
 يونان به المللبين عفو سازمان ازسوي كه) James Becket(بكت  جيمز آمريكايي دادگستري وكيل

  ”.اندشده شكنجه نفر ٢٠٠٠ حداقل تاطانهمح تخمين با“: نويسدمي ١٩٦٩ دسامبر در بود شده فرستاده
 

 ايمرحله دو سانسور -١٢-٢٣

 "عمومي ابالغ طي" هاروزنامه مسئولين تمام به و تدوين سانسور هايدستورالعمل ١٩٦٧ آوريل ٢٩ در
 آن مورد آخرين كه مورد، ده شامل فهرستي. ندارند را مطالبي نوع چه انتشار حق آنها كه شد اعالم
 ملي دولت نظر مخالف مطبوعات كنترل كل اداره اعتقاد به كه مطالبي تمام انتشار": است چنين
 ".باشد

 و ديگر هايخبرگزاري اخبار به استناد بود آتن خبرگزاري فقط هاروزنامه سردبيران اطالعاتي منبع
 نظامي ديكتاتور حكومت وسيلهبه كه بود دولتي اداره يك "آتن خبرگزاري". بود ممنوع آنها تحليل
 زيرمجموعه مطبوعاتي معاونت از) IPIگزارش براساس( آن مطالب كهطوريبه شد،مي كنترل شديداً

 بودند موظف هاروزنامه موارد برخي در. شدمي ديكته هاروزنامه همه به و شده تدوين دولت كل اداره
 تدوين را آن خودشان مطبوعات، سردبيران گويا كه كنند تنظيم طوري را خبرگزاري اين مطالب

  .اندكرده
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 راديو و فيلم موسيقي، -١٢-٢٤

 موسيقي به وسيع نسبتاً دسترسي اجازه مردم به مدتي از بعد نظامي دولت سانسور اداره اين وجود با
 آلماني فيلم مثالً. باشند نداشته سياسي بوي و رنگ كهدرصورتي البته داد،مي را غربي هايفيلم و

 كهدرصورتي شد، آزاد سالگي ١٣ سن از) گيردمي شكل بشر چگونه ـ Helga هلگا( جنسي آداب
 تمام در ١٩٧٠ سال) Woodstock( چوب انبار فيلم. بود آزاد سالگي ١٦ از آن توليدكننده كشور در

 هم موانعي آنها. شد هابازداشت و ناآرامي باعث آتن در جوانان هجوم اگرچه درآمد، نمايش به يونان
 ايجاد كردند،مي زندگي كرتا جزيره در ماتاال غارهاي در ١٩٦٠ زسالا كه هاييهيپي هايكمون براي

 اوضاع اما كرد،مي پخش نظامي مارش غربي هايموسيقي روي بر ابتدا در راديو كهدرحالي. نكردند
 طرفدار راديو از شده پخش يوناني پاپ و راك موسيقي بعدها. شد آرام حدي تا سانسور نوع اين

  .كرد پيدا زيادي
 

 خارجي استسي -١٢-٢٥

 دول با يونان خاطرهمسايگيبه و سرد جنگ متحد عنوانبه را هانظامي حكومت سروصدابي آمريكا
 اما شد، تبديل ملت آمريكايي ضد موج به بعد دوران در كه چيزي كرد،مي حمايت شرقي اروپاي
 از و بوده مخالف كودتا دولت با هلند و اسكانديناوي هايدولت. بود متفاوت غربي اروپاي دول مواضع

 و كرده پيشدستي يونان اما كردند، شكايت اروپا جامعه بشر حقوق دادگاه به ١٩٦٧ سپتامبر در آنها
 رعايت اگرچه آلمان و انگليس. كرد اعالم را اروپا جامعه از خود خروج محكوميت، از جلوگيري براي

 و اروپا جامعه در كشور آن حضور از يونان استراتژيك اهميت خاطربه دادند،مي تذكر را بشرحقوق
  .كردندمي حمايت ناتو

 
 كشور از خارج ترورهاي -١٢-٢٦

 "آزاد يونان" مهم جمعيت متفاوت روش دو به گازانبري مكانيسم يك با كردندمي سعي كودتاچيان
 عملياتي، نيروهاي وسيلهبه مستقيماً: كنند وادار سكوت به بود شده تشكيل خارج هاييوناني از كه را
 كه خارجي اطالعاتي هاياداره غيررسمي كمك با و KYP مخفي اطالعات اداره و رسمي داراتا

سياستمداران،  و خبرنگاران، روشنفكران دانشجويان، كارگران، آنها اصلي هدف. كردندمي همكاري
 .بودند پناهندگان و جهاني جنگ از بعد مهاجر مردان و زنان

 غالباً  آنها كه چرا دادند،نمي اهميت جهاني، جنگ از قبل يقديم مهاجرين ،”پيران“ به هاسرهنگ
  .كردندنمي شركت دموكراتيك تشكيالت مبارزات در و بوده تفاوتبي و اطالعبي
 

 اقتصادي سياست -١٢-٢٧

 وجود بيكاري آمار كاهش و پائين تورم با همراه باال اقتصادي رشد كه ١٩٧٣ تا ١٩٦٧ بين هايسال
 و دولتي هايهزينه صرف توريسم، صنعت وسيلهبه ملي ناخالص دتولي افزايش شد موجب داشت
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 معتبر هايشركت سرمايه ورود باعث كهطوريبه آيد، دستبه خارجي و داخلي گذاريسرمايه تشويق
 .شد كشور به الملليبين

 سيعو طوربه زيربنايي و ارتباطي هايراه ساخت و انرژي تأمين هايپروژه اجراي شاهد اين از گذشته
 ملقب خاطربدين ،) Stylianos Pattakos( پاتاكوس  استيليانوس ژنرال جمهوررئيس معاون. بوديم

 ماله يك با هميشه سينماها پردهپيش تبليغاتي هايفيلم در كه بود شده »يونان بنايي ماله اولين« به
 .شدمي ديده هاافتتاح برنامه در خندان چهره با و بنايي

 پديده دولتي مالي منابع گسترده حجم با اما شد، انجام توريسم صنعت امر در عيوسي گذاريسرمايه
 به بزرگ هايهتل ساخت براي قيمتارزان وام زيادي تعداد. داشت وجود هم خواريرشوه و رانت

  .شدند تبديل ايمتروكه ساختمان به عمالً و نداشته توريستي توجهقابل اهميت كه شد داده مناطقي
 

 كشاورزي -١٢-٢٨

 كسب كشاورزان بين در زيادي محبوبيت و حمايت بود، روستايي ايخانواده از خود كه پاپادوپلوس
 .كردمي تشويق را روستايي توسعه حمايت براي كشاورزي وام پرداخت او. كرد

 مليجبهه و تئودوراكيس ميكيس: مقاومت

 تئودوراكيس ميـــكيس آهنگسازمعروف،

)Mikis Theodorakis (او. كرد مقاومت به دعوت را مردم و شده مخفي كودتا از بعد بالفاصله 
 ١٩٦٧ آگوست در وليكرد،مي مبارزه كودتا برضد »مليجبهه« گذارپايه عنوانبه تمام چهارماه

 اوروپوس اردوگاه به بعداً  و شد محبوس زاتونا كوهستاني روستاي در و شده شكنجه و بازداشت
  .شد فرستاده
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 دوم كنستانتين دشاهپا دوم كودتاي -١٢-٢٩

 تمايل دوم كنستانتين جوان پادشاه كهدرحالي نبود، حسنه هم ابتدا از هاسرهنگ و پادشاه بين روابط
 كافي نظامي دولت يك رئيس نقش نمايش او براي باشد، داشته كشور سياست در مؤثري نقش داشت
 .نبودند او با خود قدرت تقسيم به حاضر كودتاچيان اما نبود،

 در كاواال شهر سمت به كولياس وزيرنخست همراه به سلطنتي خانواده ١٩٦٧ دسامبر ١٣ بحص در
 طرفدار ارتش و خود ژنرال دوستان كمك و حمايت به پادشاه اينجا در. كردند پرواز تسالونكي شرق

 و داده تشكيل تسالونكي در سايه دولت يك آنها كمك با خواستمي پادشاه. بود اميدوار سلطنت
 .كند مجبور گيريكناره به را نظامي تدول

 هاسرهنگ طرفدار پايين رده افسران وسيلهبه پادشاه طرفدار هايژنرال و خورد شكست كودتا
 دستگيري از قبل دسامبر ١٤ صبح در كولياس وزيرنخست همراه به سلطنتي خانواده. شدند دستگير

 .كردند فرار رم، خود تبعيدگاه سمتبه

. كردند تعيين السلطنهنايب عنوانبه را زويتاكيس گئورگيوس ژنرال كودتاچيان، دشاهپا فرار از بعد
 وزيرنخست عنوانبه را پاپادوپلوس سرهنگ و كردمي كار كشور رئيس عنوانبه پادشاه غياب در او

 جوالي اول در اما بود، دولت رئيس رسماً پادشاه و داشت وجود كشور در هنوز سلطنت. كرد معرفي
  .شد جمهوررئيس پاپادوپلوس سرهنگ و شده برچيده سلطنت ١٩٧٣

 
 پاپادوپلوس سرهنگ نافرجام ترور -١٢-٣٠

 پاپادوپلوس سرهنگ) Alexandros Panagoulis( پاناگوليس الكساندروس ١٩٦٨ آگوست ١٣ در
 واركزا نزديكي در را ديكتاتور اتومبيل بمب، يك پرتاب با داشت قصد او. قرارداد سوءقصد مورد را
 به نظامي دادگاه در و دستگيرشده پاناگوليس و ماند نافرجام قصدسوء. بكشد را او و فجركردهمن

 پاناگوليس. شد تبديل ابد حبس به او اعدام حكم خارجي دول گيريموضع دليلبه. شد محكوم اعدام
 .گرفت قرار جسمي و روحي هايشكنجه مورد زندان در

 ايتاليايي خبرنگار با آشنايي از بعد و شده آزاد زندان زا ١٩٧٣ سال در عفوعمومي چارچوب در او
 ـ ميانه حزب از نماينده عنوانبه دموكراسي دوباره استقرار از بعد. رفت رم به او با فاالچي اوريانا
 .يافت راه پارلمان به.) E.K.-N.D( جديد نيروي

 اول در كند، افشا را )ESA( نظامي پليس آرشيو دارد قصد كرد اعالم پاناگوليس آنكه از بعد
 و عمدي تصادفي را آن يونان افكارعمومي بيشتر كهچيزي شد، كشته تصادف يك در ١٩٧٦ميماه

 يك بيوگرافي« باعنوان كتابي در را پاناگوليس با خود خاطرات اوريانافاالچي. دانستمي قصدسوء
 .كرد منتشر »مرد
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 با مردم گسترده مخالفت موج اپادوپلوسپ سرهنگ جان به نافرجام قصدسوء از بعد هفته چند
 تشييع را) سابق وزيرنخست( پاپاندرو جنازه نفر هزاران كه بود هنگامي اين شد، آشكار پاپادوپلوس

  .دادند نشان را ديكتاتور با خود مخالفت قدرت وسيع، تظاهرات اين با و كرده
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 )ميالدي ١٩٧٤ تا ١٩٦٧( يونان در ها سرهنگ نظامي كودتاي -١٢-٣١

  
 كشمكش ؛ دوم كونستانتين تبعيد
 دولت ؛ ترُكيه با قبرس بخاطر

 به تا ١٩٧٤ از( يونان در غيرنظامي
 دهة در يونان ثباتيبي تداوم )امروز 
 كودتاي به منجر ميالدي ١٩٦٠

گشت كه  ميالدي ١٩٦٧ در نظامي
البته كنستاتين با كودتاچيان 

 ديكتاتوري«. همكاري كامل داشت 
 كه هنگامي »ها سرهنگ

 يونانيهاي كودتاي براي تشويقشان
 با جنگ آستانة به را يونان قبرسي،

 ميالدي ١٩٧٤ در كشاند تركيه
 .يافت  خاتمه

. شد تصويب جمهوري جديد اساسي قانون ميالدي ١٩٧٥ در و. آمد سركار ديگر بار غيرنظامي دولت
 اروپاي با ترينزديك روابط زمان آن از ،)ميالدي ١٩٨١(اروپا جامعة در عضويت طريق از ويژه به يونان،
، مقدونيه شدن شناخته رسميت به مانع يونان مخالفت ميالدي ١٩٩٢ در. است ساخته برقرار غربي
يونان يكي از مخالفان ورود تركيه  .گرديد  اروپا جامعه سوي از، سابق يوگسالوي جمهوريهاي از يكي

 به اتحاديه اروپا است .

   

 ؛يالديم ١٩٧٣نوامبر  ١٧آتن در  يابانهايخ 
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 ١٩٧٣ نوامبر در كتكنيپلي دانشگاه قيام -١٢-٣٢

 ديكتاتوري به اعتراض براي آتن) Polytechnions( تكنيكپلي دانشجويان ١٩٧٣ نوامبر ١٤ در
 را مردم راديويي فرستنده يك با و كرده سنگربندي دانشگاه محوطه در آنها. كردند اعتصاب نظامي

 نوامبر ١٧ روز صبح ابتداي در. پيوستند آنها به جوانان و كارگران از نفر هزاران. فراخواندند مقاومت به
 با بود، مطلق تاريكي در محوطه و شده خاموش شهري هايروشنايي تمام دولت دستور به كهدرحالي

 وسيلهبه دانشگاه و بودند آويزان در به زيادي افراد كهدرحالي و شكستند را دانشگاه در تانك يك
 .شد تسخير سربازان

 شد گفته بعدي تحقيقات در. اندشده كشته نوامبر ١٧ قيام در رنف چند كه نشد مشخص كامالً هرگز
 قيام سركوب عمليات در غيرنظامي نفر ٢٤ اما است، نشده كشته دانشگاه در دانشجويي هيچ كه

 .اندشده كشته

) Dimitrios Ioannidis(يوانيديس ديميتريوس دستبه ايبهانه »امنيت و نظم مجدد برقراري«
 و كرده خـــلع قــدرت از را پاپادوپلوس ديگـر كودتاي يك با تا داد دولت در افراطي نظامي يك

 .كند او جانشين را) Phaidon Gizikis( گيزيكيس پـــايدوس خود دوست

 تاريخ براساس را خود نام بود، داده انجام را انفجارهايي ٢٠٠٣ تا ١٩٧٥ از كه زيرزميني سازمان يك
  .گذاشت »نوامبر ١٧ انقالب سازمان« تكنيك،پلي دانشگاه قيام

 
 رژيم پايان -١٢-٣٣

 پاپادوپلوس دولت در سياسي باز فضاي براي تالش

 خارجي سياست شدنايزوله و اقتصادي هايپيشرفت كاهش نظامي، دولت از فزاينده نارضايتي اثر در
 ستتواننمي كه چيزي داد،مي مردم به را ساالريمردم بازگشت قول پاپادوپلوس ١٩٧٣ سال از رژيم

 كرده صحبت يوناني شهروند سويبه "سياسي تغيير" از قبالً كهدرحالي او اما باشد، او دستاوردهاي از
 .كرد شروع آراميبه را كار اين بود،

 سياستمدار يك موافقت توانست تنها اما بود، قديمي سياسي هايگروه تمام حمايت دنبالبه او
 به را او و كرده جلب را) Spyros Markezinis(نيس ماركزي اسپايروس نامبه قديمي كارمحافظه
 زندانيان و كمتر مطبوعات سانسور لغو، جنگ زمان قانون و نظامي حكومت. برگزيند وزيرينخست
 جزبه سياسي، احزاب تمام. بود رياستي جمهوري يك فكر در پاپادوپلوس. شدند آزاد سياسي

 دانشجويان قيام با دنبالبه .شدمي برگزار آزاد انتخابات و يافتندمي فعاليت اجازه دوباره ها،كمونيست
 زير هاافراطي و شده متوقف ناگهان به سياسي باز فضاي ايجاد ١٩٧٣ نوامبر در تكنيكپلي دانشگاه

  .گرفتند دستبه را قدرت يوانيديس ديميتريوس نظر
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 فروپاشي -١٢-٣٤

 يك تدارك بود رژيم قدرتمند مرد پاپادوپلوس بركناري از بعد كه يوانيديس، ١٩٧٤ جوالي ١٥ در
 ماكاريوس اعظم اسقف دولت بركناري براي را قبرس در مستقر ملي گارد وسيلهبه نظامي كودتاي

 ارتش نيروهاي حمله باعث بعد روز چند و برانگيخت نو از را قبرس بحران وسيلهبدين. داد  سوم
 ساالريمردم به بازگشت و يونان در نظامي حكومت فروپاشي موجب كه چيزي شد، قبرس به تركيه

 .شد

 در. گذاردبازنمي هرگز قبرس كردنضميمه براي را آنها دست غرب كه آموختندمي بايد هاسرهنگ
 بعد كه را كارامنليس كنستانتيوس شد مجبور گيزيكيس پايدون پرزيدنت غربي هايدولت فشار زير

 با كه كارامنليس. فراخواند كشور به بود كرده مهاجرت پاريس به ١٩٦٤ سال انتخاباتي شكست از
 همان در و گرفت قرار مردم نظيربي استقبال مورد بود، رسيده آتن به فرانسه جمهوررئيس هواپيماي

  .كرد ياد سوگند وزيرنخست عنوانبه ١٩٧٤ جوالي شب
 

 سياسي تغيير -١٢-٣٥

 يك او. شد شروع Metapolitefsi"« آن يوناني به يا و واقعي »سياسي تغيير« كارامنليس دوران در
. كرد تأسيس را كارمحافظه ـ ليبرال سياسي حزب ١٩٧٤ پاييز در و داد تشكيل ملي وحدت دولت

 و تصويب را جديدي اساسيقانون و كرده برگزار آزاد انتخابات يكسال طول در او دولت و كارامنليس
. شدند محكوم اعدام به انتخي جرم به كودتا اصلي سركرده. كردند بازداشت را كودتايي افسران

 :كامانتوس گئورگيوس از گفتاري اما و شد تبديل ابد حبس به بعداً آنها احكام

 هايزيان آنها بدترين آورد، همراه به خود با را ايفتنه چه ديكتاتوري كه بود شده گفته هميشه"
 دادند، انجام خوب كار يك باشند، خودخواسته كهاين بدون كودتاگران،. بود قبرس در جبران غيرقابل

 در جديد احزاب ايجاد سلطنت، نظام بساط برچيدن لغو: بخشيدند سرعت را تاريخ جريان آنها اينكه
 طول به سال هاده صورت اين غير در شايد كه تغييراتي سياسي، احزاب تمام فعاليت يونان،

 .انجاميدمي

. كنندمي خارج سياست گردونه از را خود وسيلهبدين و شكنجه، و است خشونت ديكتاتورها ابزار
 چرايي و چون هيچ بدون بايد ديكتاتوري حكومت يك. كند تحمل را آنها ندارد اجازه هرگز انسان

  .شود نفي
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  ليست كودتاهاي انجام شده توسط آمريكا در صد سال اخير :
  

 

 توضيحات محل كودتا سال 

 روسيه 1918 1

وودرو «با مخالفت آشـــكار دولت  ١٩١٧ انقالب حزب بلشـــويك روســـيه در ســـال

، نيروهاي متحدين از ١٩١٨در سال . ، رئيس جمهور وقت آمريكا روبرو شد»ويلسون

 .جمله آمريكا به روسيه لشكركشي نظامي كردند

 يونان 1949 2

ـــال  نه ١٩٤٩در س با فت به راه آمريكا  ـــور را  انگيزي در يونان جنگ داخلي اين كش

ـــته،  هزار نفر ١٥٤انداخت كه  ـــت و زنداني و  ٤٠كش هزار نفر به  ٦هزار نفر بازداش

 .موجب احكام نظامي صادره توسط دادگاه نظامي يونان اعدام شدند

تأديبي و »ماكويگ» مات  قدا ـــفير وقت آمريكا در آتن اعتراف كرد كه تمام ا ، س

هاي تكنيكي اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده توسط حكومت نظامي يونان طي سال

سط ١٩٤٧ – ١٩٤٩ ستقيم نظارت تو  گرفته صورت سفيد كاخ دقيق ريزيبرنامه و م

 .بود

 سوريه 1949 3

كوتايي نظامي را در ) ســيا(آژانس اطالعات و جاســوســي آمريكا  ١٩٤٩مارس  ٣در 

گذارد كه برنامه اين انقالب تماماً به اجرا مي "حســني الزعيم"ســوريه و به فرماندهي 

 .ا در دمشق ريخته شده بودو كامالً در سفارت آمريك

شماري از افسران سوريه به دستور سفارت آمريكا در دمشق و  ١٩٤٩آگوست  ١٤در 

ــفارت هدايت ميدر حالي ــط اين س ــره خانه كه توس ــدند، اقدام به محاص ــني «ش حس

كردند كه خود كودتاي آمريكا را رهبري كرده بود، و پس از اينكه الزعيم » الزعيم

 .ها تن دهد، او را به قتل رساندندات آنحاضر نشد به دستور

 كوبا 1952 4

ــتا«آمريكا اقدام به حمايت از ژنرال  ١٩٥٢مارس  ١٠در  كرده و او را به كودتا » باتيس

در كوبا تشــويق كردند و پس از اينكه باتيســتا قدرت را در كشــور به دســت گرفت، 

 .گذاشت ديكتاتوري وابسته به آمريكاي خود را در اين كشور به اجرا

 ايران 1953 5
ست  ١٩در  سيا كودتايي را عليه دولت  ١٩٥٣آگو صدق«سازمان  اندازد به راه مي» م

ـــت» مرداد ٢٥«كه به كودتاي  ريز اين كودتاي طراح و برنامه. در ايران معروف اس
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هاي كه طي ســـال» تئودور روزولت«، نوه »كيم روزولت«آمريكايي كســـي نبود جز 

 .رياست جمهوري آمريكا را برعهده داشت ميالدي ١٩٠٩تا  ١٩٠١

 آلباني 1953 6

دولت آمريكا و بريتانيا در اقدامي مشــترك دولت قانوني  ١٩٥٣تا  ١٩٤٩بين ســالهاي 

ــكنندهآلباني كه كوچك ــرقي بود را ترين و ش ــتي در اروپاي ش ترين دولت كمونيس

 .ساقط كردند

 گواتماال 1954 7

ــيا از براندازي دولت گو ــازمان س ــده بود حمايت س اتماال كه با رأي مردم انتخاب ش

رئيس جمهور گواتماال، با رأي مردمي به منصب قدرت نشسته » جاكوبو آربنز«. كرد

ـــيا در چند عمليات پنهاني كه عليه وي و دولتش انجام داد، موفق به . بود ـــازمان س س

ادگي سرنگوني دولت وي نشد اما ناگهان ارتش كشورش عليه او برگشت و او به س

 .از قدرت كنار زده شد

شركت آمريكايي را ملي اعالم كرد، بعد از آنكه حكومت جديد زمين هاي متعلق به 

ـــيا اقدام به هدايت حمله مخالفان در تبعديد كرد؛ بمب افكن ها در نيكاراگوئه  س

هاي نيروي هوايي پس از اينكه جنگنده بمب افكن ١٩٥٤ژوئن  ٢٧در . مســتقر شــدند

هاي به بمباران پايتخت گواتماال و مناطق اطراف آن به واســـطه جنكنده آمريكا اقدام

ســفير آمريكا . دهندكودتايي نظامي را در اين كشــور انجام مي كنند،مي »٢٦ –ب «

شدند بايست اعدام ميهاي آمريكا ميفهرست چندين نفر از افرادي كه طبق سياست

ـــتقيم ريگان با حمايت مس ـــرانجام  به عنوان رئيس جمهور را تهيه كرد و س ، آرمز 

شد صوب  شد . گواتماال من شور  اين امر منجر به شكل گيري جنگ داخلي در اين ك

 .هزار كشته در پي داشته است ٢٠٠كه نزديك به 

   تايلند 1957 8

 الئوس 1958 9

ســيا حداقل مهندســي و طراحي ســه كودتا را براي دور  ١٩٦٠تا  ١٩٥٨هاي بين ســال

ســيا حامي رهبر دســت . هاي چپ گرا از قدرت را بر عهده داشــتنگه داشــتن گروه

نوســاوان . بود» فومي نوســاوان«راســتي و ســركرده باند مواد مخدر در الئوس ژنرال 

ـــار انتقال مواد  دالل مواد مخدر ميان برمه، الئوس و ويتنام بود و آمريكا نيز از انحص

شخص حمايت مي سط اين  سال . كردمخدر تو هزار  ٣٠ا گرد آوري سيا ب ١٩٦٢در 

ـــبه نظاميان تحت فرمان خود در تايلند، كره، ويتنام و فليپين عليه گروه هاي نفر از ش

چپ در الئوس وارد نبرد شــد كه درنهايت پس از آشــكار شــدن ضــعف آمريكا در 
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هايي چپ گرا، اين كشوراقدام به تخليه دو ميليون تن بمب بر سر مردم مقابل الئوسي

 .ردبي گناه الئوس ك

 لبنان 1958 10

لبنان عمالً به واســـطه ناوگان شـــشـــم نيروي دريايي آمريكا به  ١٩٥٨جوالي  ١٥در 

كميل "آيد تا كاخ ســـفيد رســـماً حمايت خود از اشـــغال نظامي اين كشـــور در مي

ـــمعون ـــور  "ش روي ) عراق(را به دنبال انقالب عراق كه روز پيش از آن در اين كش

 .داده بود، اعالم كند

 عراق 1958 11

سط  ١٩٥٨در  شاهي تحت حمايت بريتانيا در عراق تو سم«پس از اينكه پاد » عبدل قا

ســاله اي را مأمور كرد كه اين رئيس جمهور جديد را ترور  ٢٢فروپاشــيد ســيا جوان 

سين جوان . كند شت با حمايت  ٢٢صدام ح ساله اي كه مأموريت چنين اقدامي را دا

ـــف قاهره س به بيروت و  كا  هاي مالي آمري به يكي از نيرو يل  بد جا ت ند و در آن ر ك

 .اطالعاتي مصر شد

 كوبا 1959 12

ها و پناهندگان ضـــدكمونيســـت ســـازمان ســـيا با اقدامات آيزنهاور و كندي تبعيدي

ترين بزرگ. كوبايي را آموزش داد و تالش كرد دولت فيدل كاسترو را سرنگون كند

عمليات «ر ســطح كاخ ســفيد انجام و به ها عملياتي بود كه دترين اين تالشو پيچيده

 .مشهور شد» هاخليج خوك

 كنگو 1960 13

اش راه را هنگامي كه پاتريس لومومبا كه با مبارزات ضــد اســتعماري ١٩٦٠در ســال 

هاي داخلي اي از بحرانبراي استقالل كنگو از بلژيك فراهم كرده بود، براي حل پاره

دولت آيزنهاور و آمريكا عصـــباني  از شـــوروي طلب كمك نظامي كرد باعث شـــد

شدار داد كنگو نيز در تالش است تا به . شوند سيا در آن زمان ه سازمان  رئيس وقت 

ــد تا از پديد آمدن كوبايي  ــت به كار ش ــود و بايد دس ــتي تبديل ش حكومتي كمونيس

آيزنهاور به ســازمان ســيا اجازه داد تا با ريختن ســم در غذا يا . ديگر جلوگيري شــود

ستعمارگر . ندان وي او را ترور كندخميرد ست او را ترور كند اما ا سيا نتوان سازمان 

 .سابق كنگو يعني بلژيك را ياري داد تا لومومبا را عزل و او را مجبور به فرار كند

   تركيه 1960 14

   اكوادر 1961 15

   ويتنام جنوبي 1961 16
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17 1963 
جمهوري 

 دومينيكن

ـــيا از براندازي ـــازمان س ، ديكتاتور جمهوري دومينيكن حمايت »رافائل تروخيو« س

 .كرد و سرانجام وي را كشتمي

 كنگو 1963 18

سربازان بلژيكي در امور كنگو مداخله كرد و  ستقيم و با همكاري  امريكا بطور غير م

) پاتريس لومومبا(، رئيس جمهور كنگو )موسي چومبه(با كمك عوامل داخلي چون 

 .دولت كنگو را سرنگون كردندرا به قتل رسانده و 

 عراق 1963 19

عبدالكريم «، آمريكا كودتايي عليه دولت عراق طراحي كرد كه ١٩٦٠در فوريه سال 

گراي عراق را سـرنگون رئيس جمهور آن بود و دو سـال قبل پادشـاهي غرب» قاسـم

ـــم عراقي در . كرده بود، طراحي كرد ـــترش نفوذ حزب كمونيس دولت عراق از گس

» سنتو«خارج شدن عبدالكريم قاسم از پيمان . است جمهوري وي نگران بودزمان ري

و خريد اسلحه از شوروي اقداماتي بود كه آمريكا و سيا را به براندازي حكومت وي 

 .موفق شد ١٩٦٣اين كودتا سرانجام در سال . ترغيب كرد

   ويتنام جنوبي 1963 20

 برزيل 1964 21

با رأي مردم روي كار آمده بود را در » والرتگ«آمريكا رئيس جمهور برزيل،  كه 

ــتلو برانســو«ژانرال  ١٩٦٤در . ســرنگون كرد ١٩٦٤مارس  ــت با كمك و » كاس توانس

ـــال  ـــت س حمايت اياالت متحده آمريكا كودتايي را بر پا كند كه در نتيجه آن بيس

 .حكومت ظالمانه بر اين كشور حاكم شد

   بوليوي 1964 22

 اندونزي 1965 23

سي آمريكا د سو سازمان اطالعات و جا سال   رهبري به نظامي كودتايي سيا –ر اين 

ـــوهارتو« ـــوكارنو« عليه »س  اجرا به و ديده تدارك اندونزي وقت جمهور رئيس ،»س

ــوكارنو گذارد؛مي ــپس و هاژاپني چنگ از ابتدا را اندونزي س  و رهانيده هاهلندي س

بيش از يك ميليون شـــهروند اندونزيايي  يكودتا اين اجراي دنبال به. بود كرده آزاد

در اندونزي در ابتدا » ســوهارتو«ژنرال  ١٩٦٥نقش آمريكا در كودتاي . قرباني شــدند

كه سوهارتو هم تقريباً به اندازه مردم عراق از مردم اندونزي رغم اينمخفي ماند، علي

تخار اين بعد از پايان ماجرا بود كه مقامات آمريكا براي شــريك شــدن در اف. كشــت

 .عام سوهارتو آشكار كردندكودتا نقش خود را در كمپين قتل

 زئير 1965 24
پاتريس لومومبا رهبر جنبش ملي اين كشور كه نبرد مردم اين كشور را براي دستيابي 

اولين نخست وزير منتخب مردم اين كشور  ١٩٦٠به استقالل را رهبري كرد، در سال 
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ـــد ـــد» جوزف موبوتو« اما او طي كودتاي آمريكايي. ش موبوتو با . از قدرت خلع ش

خود را به عنوان رئيس جمهور زئير اعالم كرد و براي  ١٩٦٥ انحالل انتخابات در سال

 .سال ديكتاتور مآبانه در اين كشور حمكراني كرد ٣٠مدت 

 كودتا شكست خورد عراق 1966 25

 يونان 1967 26

سال  ٢١در  سم عده ، دولت مردمي يونان كه١٩٦٧آوريل  شتد راه كموني اي گمان دا

بعضــي شــواهد به نقش داشــتن آمريكا در اين كودتا . پيش گرفته بود، ســرنگون شــد

ـــت وزير . كننداي نقش آمريكا را انكار ميدهند؛ با اين وجود، عدهگواهي مي نخس

ـــال » گئورگيس پانادورئه«ليبرال يونان  از حكومت  ١٩٦٧در كودتاي آمريكايي س

از او فرزندش به عنوان اولين رئيس جمهور سـوسـياليسـت يونان در  پس. سـاقط شـد

 .به مسند قدرت تكيه زد ١٩٨١

   پاناما 1968 27

 غنا 1969 28

ـــتي به نام  ١٩٦٠تا  ١٩٥٠در دهه  ـــد امپرياليس كه در دوران » كوام نكرومه«چهره ض

ستقالل از انگليس به عنوان ر ست وزير بود با كسب ا ستعمار بريتانيا نخ ئيس جمهور ا

را » آخرين مرحله از امپرياليسم: استعمارنو«كتاب  ١٩٦٥او در سال . غنا برگزيده شد

هر چند دولت . طي يك كودتاي آمريكايي ســرنگون شــد ١٩٦٩نوشــت و در ســال 

ـــا آمريكا دخالت در اين كودتا رانفي مي كند اما بعدها يكي از جرايد انگليس افش

ــيا به ٤٠كرد كه  ــران س ــلحه و حمايت از مخالفان مخفي نكرومه  نفر از افس توزيع اس

 .ها تقدير كردكردند كه درنهايت نيز با موفقيت اين عمليات دولت آمريكا از آن

 كامبوج 1970 29

سال  ستور به بمباران پنهاني و غير قانوني كامبوج در  سون د داد،  ١٩٦٩زماني كه نيك

هاي آمريكا يچ ردپايي از جنايتهواپيماهاي اين كشور به گونه اي عمل كردند كه ه

ـــور باقي نماند ها نيم ميليون نفر از مردم كامبوج بر اثر طي اين عمليات. در اين كش

هاي فروريخته شده بر سر مردم ها بيش از تعداد بمبهايي كه عدد آنپرتاب موشك

در سال » كومر راگ«زماني كه . آلمان و ژاپن در جنگ جهاني دوم بود كشته شدند

ــت، در  ١٩٧٣ ــت گرفت و حداقل دو ميليون نفر از مردم خود را كش قدرت را به دس

اما اياالت متحده از طريق . نهايت توســـط ارتش ويتنام مجبور به ترك كشـــور شـــد

 .هاي همه جانبه از راگ و سربازانش كردسفارت خويش در بانكوك به حمايت

   تركيه 1971 30
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 .ا از كودتاي بوليوي حمايت و آنرا رهبري كرد، امريك١٩٧١در سال  بوليوي 1971 31

 شيلي 1973 32

شكل از  ستاد تا  ١٠٠دولت كندي تيمي مت شيلي فر سيا و وزارت خارجه را به  مأمور 

سال  سرخ«كمپين . نتيجه را عوض كند ١٩٦٤در انتخابات  صاوير تيرباران » ترس  با ت

ساندن زنان، توليد برناافراد و تانك شوروي براي تر سيا، مههاي  سط  هاي راديويي تو

ستا بود، و در نهايت  شابه همه در همين را ساختگي، و موارد م ادواردو «پخش اخبار 

رغم همــه امــا علي. را از آلنــده برد ١٩٦٤بــا رأي اكثريــت زنــان انتخــابــات » فري

ـــال كمپين ـــادي و كمپين رغم تحريمعلي ١٩٧٠هاي آمريكا، آلنده در س هاي اقتص

دفتر زندگي آلنده در نهايت به . ريكا دوباره در انتخابات پيروز شــدســازي آمثباتبي

ست ارتش ژنرال  شه«د شد» پينو سته  سيا و ارتش آمريكا ب سپتامبر  ١١در . با حمايت 

سي آمريكا كودتايي عليه  ١٩٧٣ سو ، رئيس »سالوادور آلنده«سازمان اطالعات و جا

شيلي به اجرا مي شته ميگذارد كه در نتيجه آن جمهور وقت  شود كه نه تنها آلنده ك

شدن  ٣٠اين كودتا اعدام  شت و زنداني  شيلي به  ١٠٠هزار نفر و بازدا هزار نفر را در 

بال دارد تامبر  ٨در . دن ـــپ يام كولب« ١٩٧٤س ـــازمان اطالعات و »ويل ، مدير وقت س

 روپيش از جهت جاســوســي ســازمان اين اســاســي نقش از ســيا –جاســوســي امريكا 

 كه كرد يادآوري و برداشت پرده شيلي وقت جمهور رئيس آلنده، دورسالوا برداشتن

ــون دولت ــال طي نيكس هاي را به فعاليت دالر ميليون ٨ از بيش ١٩٧٣ تا ١٩٧٠ هايس

سر راه دولت آلنده و فعاليتش  صاص داده بود تا موانعي بر شيلي اخت سيا در  سازمان 

 .در اين كشور ايجاد كند

 .با اجراي كودتاي نظامي در اروگوئه، دولت اين كشور را سرنگون كردامريكا  اروگوئه 1973 33

 آرژانتين 1976 34

ـــيا در  ـــازمان س  ١٩٧٦مارس  ٢٤دولت دموكراتيك آرژانيتين با كودتاي نظامي س

شد سال . سرنگون  شده آمريكا در  سناد طبقه بندي ن ساس ا سال ٢٠٠٣بر ا ، در اكتبر 

كا و آرژا ١٩٧٦ جه آمري خار ـــينجر«نتين يعني بين وزراي  »  گوزيتي«و » هنري كس

بالفاصله پس از اينكه دولت نظامي و كودتا در اين كشور به قدرت رسيد گفتگوهاي 

در اين ســخنان به صــراحت كســينجر از دولت كودتا حمايت . صــورت گرفته اســت

نا عادالنه اي كه در آن  اند ها جوان بودههزار نفر كه اكثر آن ٣٠كرده و بر جنگ 

 .كودك نيز به سرقت رفتند صحه گذاشته است ٤٠٠شده و كشته 

   پاكستان 1977 35
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 تركيه 1980 36
ــال  ــيا به انجام كودتايي در تركيه در س ــازمان س ــد س  ١٩٨٠پاول هنز، از مديران ارش

 .اعتراف كرد

 .، امريكا در كره جنوبي كودتاي نظامي كرد١٩٨٠در سال  كره جنوبي 1980 37

 سيلجزاير سي 1981 38

سوسي آمريكا  ١٩٨١نوامبر  ٢٦در   سازمان مشاركت با سيا –سازمان اطالعات و جا

سي و اطالعات سو سيا حمايت مالي  (DONC) جنوبي آفريقاي آمريكا جا سط  كه تو

شيل ميمي سي كند و اين تيم شود، مزدوران خود را در قالب تيم راگبي راهي جزاير 

 .امي بزنددر آنجا مأموريت داشت دست به كودتاي نظ

 چاد 1982 39

را  "حسين حبري"شود، دست نشانده خود دولت آمريكا موفق مي ١٩٨٢ژوئن  ٧در 

ــت زدن به قتل ١٠پس از هزينه كردن بيش از  ــتارهاي عامميليارد دالر و دس ها و كش

 .گسترده در چاد به قدرت برساند

 گرنادا 1983 40

ـــور  ١٩٨٣اكتبر  ٢٥در  حملـه كردنـد كـه  "گرانـادا"نظـاميـان آمريكـايي بـه كش

گري تمام به نظاميان آمريكايي با وحشي. آيدترين كشور جهان به شمار ميكوچك

سته بودند،  شان برخا شور ساكنان آن را كه به دفاع از ك شور كوچك حمله و  اين ك

ــتار در معرض . قتل عام كردند ــتاويز آمريكا براي اين حمله و اين همه قتل و كش دس

شور بود خظر قرار گرفتن شجويان آمريكايي مقيم اين ك شور در آن زمان . دان اين ك

علت اين حمله جلوگيري از قدرت يافتن حكومت طرفدار . درگيرانقالب مردمي بود

 .شوروي و كوبا در گرانادا بود

   گينه 1984 41

   بوركينافاسو 1987 42

 پاناما 1989 43

، رئيس »جرج بوش«اناما را به دستور نظاميان آمريكايي كشور پ ١٩٨٩سپتامبر  ٢٠در 

، رهبر وقت »مانوئل نوريگا«جمهور وقت آمريكا به اشـــغال خود در آوردند تا ژنرال 

ـــت و در آمريكا محاكمه كنند ـــغال، بيش از دو هزار نفر . پاناما را بازداش در اين اش

 .كشته شدند

   پاراگوئه 1989 44

 فيليپين 1990 45
 ايي به سود حكومت در برابر كودتاتشكيل دادندهاي آمريكايي پوشش هوجت

كا نقش مهمي در وارد آوردن فشــــار بر  لت آمري ماكروس«دو ند  نا ، رئيس »فردي
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ـــت؛ دولت آمريكا پيش از اين جمهور وقت فيليپين براي كناره گيري از قدرت داش

 .ها از فرديناند ماركوس حمايت كرده بودبراي دهه

 نيكاراگوئه 1991 46
ــازمان ســ در » ســاندينيســتا«قصــد براندازي دولت  ١٩٩٠تا  ١٩٨١يا بين ســالهاي س

 .نيكاراگوئه را داشت

 السالوادور 1990 47

ـــت، قيام مردمي عليه  ١٩٨٠جنگ داخلي كه در دهه  ـــور به وقوع پيوس در اين كش

در اين جنگ . كردحكومتي بود كه با نهايت ســنگدلي و قســاوت عليه مردم ظلم مي

. هزار نفر از مردم السالوادور كشته وهزاران نفر نيز ناپديد شدند ٧٠داخلي نزديك به 

كميته حقيقت ياب ســازمان ملل پس از جنگ تشــكيل شــد و به اين نتيجه رســيد كه 

. اندتوســط شــبه نظاميان كشــته شــده %٥از كشــته شــدگان توســط دولت و تنها  %٩٥

ل از سوي سيا تأسيس، نيروهاي نظامي دولت كه مسئول اين كشتار بودند به طور كام

 .آموزش و مجهز و هدايت شدند

 هائيتي 1991 48

شد و  ٢٠٠بيش از  شكل گيري ملت هائيتي  شورش بردگان كه منجر به  سال بعد از 

بر نظاميان ناپلئون غلبه كردند مردم زجر كشيده اين كشور درنهايت توانستند در يك 

ـــتيد« انتخابات يك حكومت دموكراتيك واقعي را تحت رهبري » جين برتراند آرس

ماه دوام، در يك  ٨اما حكومت آرستيد تنها پس از . بر سر كار بياورند ١٩٩١در سال 

هر چند دوباره آرستيد با حمايت . كودتاي نظامي مورد حمايت آمريكا سرنگون شد

سال  ست در  سر كار بيايد ٢٠٠٠مردمي توان سال . دوباره بر  كه با  ٢٠٠٤اما كودتاي 

ــي و  ــد تا بهانه براي اردوكش ــاند، باعث ش ــونت هائيتي را به بي ثباتي كش ايجاد خش

 .آمريكا براي خارج كردن آرستيد از قدرت ايجاد شود

 هائيتي 1994 49
سربازان رئيس جمهور  سال بعد از كودتا  سه  صره عليه حكومت نظامي؛  اعمال محا

 .آريستيد را دوباره به دفترش بازگرداندند

 كامبوج 1995 50

ل كارگيري دو به  گان در پي  گان«ت ري به جنبش» دكترين ري مك  هاي براي ك

شور كامبوج  ست به حمايت از جبهه آزادي ملي خلق در ك شوروي د ضد  مقاومت 

 .رژيم كمونيستي كامبوج را از قدرت ساقط كرد ١٩٩٥زد و سرانجام در سال 

   اوگاندا 1996 51

 كلمبيا 1997 52
و همدسـتانش پس از دخالت نظامي آمريكا » بجارانو -دياگو موريلو« ١٩٩٧در سـال 

ــرنگوني  ــكوبر«براي س اگر چه بهانه آمريكا براي دخالت . بر روي كار آمد» پابلو اس
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نظامي عليه اسكوبر مبارزه عليه مواد مخدر بود اما در عوض اين كشور از گروهي در 

سال بعد مسئول  نه مردم كلمبيا هاي وحشيااز قتل %٧٥كلمبيا حمايت كرد كه طي ده 

 .بود

 پاكستان 1999 53
ها و در پاكســتان، حمايت» پرويز مشــرف«، در جريان كودتاي نظامي ١٩٩٩در ســال 

 .نقش آمريكا در حذف تحريم اقتصادي عليه پاكستان كامالً محسوس بود

 ونزوئال 2002 54

رئيس ) زهوگو چاو(كابينه بوش انجام كودتا را در ونزوئال بر عليه  ٢٠٠٢در آوريل 

ماه اعتصابات سراسري مردم در طرفداري از  ٢بعد از . جمهور اين كشور صادر كرد

ـــدن كودتا از طرف  ـــور امريكاي التين، كودتا با  ١٩هوگو چاوز و محكوم ش كش

ــت ــد و چاوز به قدرت بازگش ــت مواجه ش ــيني كرد، ولي به . شــكس امريكا عقب نش

يكي از كارتل هاي ) پدرو كارمونا(هاي مالي خود به مخالفان چاوز به رهبري كمك

 ١٥اين رفراندم در . (و خواستار رفراندم براي تائيد و يا نفي چاوز شد. نفتي، ادامه داد

 .)مردم دوباره چاوز را تائيد كردند %٥٨برگزار شد و  ٢٠٠٤اوت 

 گرجستان 2003 55
ن به پيروزي را در گرجستا) انقالب نارنجي(، امريكا با حمايت خود، ٢٠٠٣در نوامبر 

 .حمايت كرد» ساكاشويلي«را سرنگون كرد و از » شواردنادزه«رساند و دولت 

   هائيتي 2004 56

 اوكراين 2005 57

سال  شور در  ستقالل اين ك شنگتن در اوكراين هم از زمان ا براي حكومت  ١٩٩١وا

ل سا» انقالب نارنجي«احزاب و كانديداهاي طرفدار غرب تالش كرد و نقطه اوج آن 

 .بود ٢٠٠٤

 ازبكستان 2005 58

هايي را ، اياالت متحده در ادامه پروســه مداخالت آشــكار خود، ناآرامي٢٠٠٥ميدر

شور را نيز همانند نمونه) انديجان(در ايالت  ستان ايجاد كرد تا دولت اين ك هاي ازبك

بيش ها و كشته شدن قبلي سرنگون كند، اما با برخورد نظامي شديد دولت با ناآرامي

 .از هزار نفر از مردم بيگناه، امريكا در اين براندازي ناموفق شد

 قرقيزستان 2005 59
و در ادامه انقالب اوكراين، آمريكا در قرقيزســتان نيز انقالب رنگين  ٢٠٠٥در مارس 

 .ايجاد كرد و دولت اين كشور را نيز سرنگون كرد

 هندوراس 2009 60

از ابعاد سياسي آن تلفات جاني فراواني را به در هندوراس جداي  ٢٠٠٩كودتاي سال 

اين كشور وارد كرد كه طي آن بسياري از مخالفان سياسي، روزنامه نگاران و فعالين 

ـــت دادنداتحاديه در زمان وقوع كودتا دولت آمريكا هر گونه . ها جان خودرا از دس
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ــ. دخالت خود را انكار كرد ــد س ــا ش ــنادي كه در ويكي ليكس افش فارت اما طي اس

آمريكا در هندوراس، دالل اصلي انتقال قدرت دراين كشور بود كه مديريت شرايط 

ـــكيل دولتي كه منافع آمريكايي ـــته پس از كودتا وتش ها را محقق كند بر عهده داش

 .است

 مصر 2013 61

ـــال  ـــال بعد از انقالب س ـــر و روي كار آمدن دولت مردمي  ٢٠١١دو س محمد «مص

ديدند با روي كار آمدن عضوي از اعضاي ميآمريكا كهرژيم صهيونيستي و » مرسي

اخوان المسلمين منافع شان در منطقه با خطر رو به رو شده است ، از ارتش مصر براي 

ـــيد كه ميآمريكا البته در ابتداي امر به نظر. انجام كودتاي نظامي حمايت كردند رس

صر بعد ا شد اما بهبود روابط غرب با م سميت مخالف اين كودتا با ز اين كودتا و به ر

 . شناختن دولت جديد توسط آمريكا نشان داد اين كودتا نيز آمريكايي بوده است

 اوكراين 2014 62

شچنكو«هاي دولت شنكو«و » ويكتور يو شت » يوليا تيمو سرنو هم با حمايت غرب به 

ـــدند و دولت ـــيده ش ـــاد كش ويكتور «هاي ديگر تحت حمايت غرب گرفتار و به فس

سال نخست» يچيانوكوو سابق اين كشور در  جمهوري انتخاب به رياست ٢٠١٠وزير 

سال آمريكا دوباره از تاكتيك. شد ستفاده كرد و كودتاي  سنتي خود ا را  ٢٠١٤هاي 

 .رقم زد
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