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   حميد محوی:يسندهنو
  ٢٠١٣ نومبر ٠٣

 سگ ھای نگھبان نوين
  ھويت اصلی روزنامه نگاران سايت راديو فردا

  
  امريکاۀ در سياست خارجی اياالت متحد ر باب مفھوم تاريخی نافرمانید

  

زخم « ايران را امريکاسنای .  منتشر کرده بودند امريکاروزنامه نگاران راديو فردا، خبری دربارۀ حرف ھای سنای 

  .که ايران نافرمانی می کند. نيز ياد کرده بودند» رمانی ايرانناف«ناميده بود و چند سطر پائينتر از » چرکين

. نظر گاھنامۀ ھنر و مبارزه را به بخش نظريات سايت راديو فردا ارسال کردم که متأسفانه مثل ھيچ گاه منتشر نکردند

ه آنھا پول می روشن است به خاطر ھمين خدمات است که ب.  بو برده اند که بايد جلوی چنين نظرياتی را بگيرندئیگو

 برايشان نوشتم که روزنامه نگاران راديو فردا آدم ھای پست و حقيری ھستند و می خواستم که اين من ھم متعاقباً . دھند

  .ايميلی که برايشان فرستادم در محفل خصو صی باقی نماند و به اين وسيله وجھۀ اجتماعی نيز پيدا کند

  . راديو فردا انتشارش را جايز ندانست در اين جا يادآور شومعالوه بر اين می خواھم مطلبی را که سايت 

و يا اين که . شما تصور کنيد که وقتی به يک ايرانی بگويند از ما بايد فرمانبرداری کنی، عکس العملش چه خواھد بود

  . ، خب اين بيشتر شبيه يک شوخی است» ...ايران نافرمانی می کند«بگويند 

  کمی از روی بی احتياطی انجام گرفته ولی از اين جھت که ما دقيقاً امريکاتيک طبی سنای من فکر می کنم که دياگنوس

  .  مراجعه کنيمامريکا به چه مفھومی است، بايد به تاريخ امريکائیدر گفتمان مقامات » نافرمانی «ۀبدانيم که کلم

 چه موضوعی را در ديو فردا مشخصاً  سايت را و در عين حال خواھش می کنم توجه داشته باشيد که روزنامه نگاران

  .بخش نظريات جايز ندانسته اند

  

   در باب نافرمانی

 در نيويورک و در حضور رئيس John O"Sullivan  روزنامه نگاری به نام جان او سوليوان١٨۴۵ می ٣١به تاريخ 

  اساساً امريکافھوم م«: مطرح می کند » تقدير آشکار« نظريه اش را تحت عنوان James Polkجمھور جيمز پولک 

 بايد به امريکامفھومی است که با رحمت الھی پيوندی ناگسستنی داشته و تقدير آشکار آن بر اين اساس است که تمام 
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 بايد اين نور رحمت الھی و پيشرفت را به تمام امريکاو سپس . تسخير درآيد و در آن آزادی و دموکراسی گسترش يابد

  . حضار از اين سخنرانی به وجد می آيند» ا نيز به عھده گيردجھان گسترش دھد و ھدايت آن ر

چند ماه بعد، جيمز پولک با تکيه به ھمين مأموريت مقدس گسترش نيروھايش را به طرف غرب و تسخير مکزيک 

ھا  امريکائیبسياری از .  باقی مانده استامريکاامروز، ھمين نظريه سنگ بنای اصلی سياست خارجی . توجيه می کند

ی شمالی توسط سفيدپوستان مھاجر يک مشيت امريکاطبق اين دکترين، تسخير .  طرفدار اين نظريه بودند١٨۴٠ر دھۀ د

ھا،  ھا، اليروبی باتالق ھا، کشتار گاوھای وحشی ميش پوستان، تخريب جنگل الھی بوده است؛ در نتيجه قتل عام سرخ 

ھا و شکل دادن به اقتصادی که متکی بر استثمار مدام کارگران و منابع طبيعی باشد  ھای فرعی در رودخانه بايجاد نق

اين وقايع تاريخی  .زيرا خداوند مقدر کرده است .را، جملگی نه محصول آدميان، بلکه که از مقدرات الھی بايد دانست 

 بر جھان به عنوان مشيت الھی، امريکا ئیيعنی فرمانروا[ به جھان پيرامون تکيه دارد امريکاکرد خاص عملکه به 

] شنماز بودن شيعيان اصرار می ورزدژيست ايرانی نيز به دور نيست که روی پييچندان از نظريات حسن عباسی سترات

ئيس با استفاده از دکترين مونرو که از سوی ر.  از جھان، فکر کنيمامريکاما را بر آن می دارد تا دربارۀ طرز تلقی 

 دوباره مطرح گرديد تا نظريۀ ١٨۶٠ و ١٨۵٠ مطرح شده بود، در سال ھای ١٨٢٣جمھور جيمز مونرو در سال 

 روی تمام نيم کرۀ شمالی ، امريکا اياالت متحدۀ  را در حد اعالی آن مورد استفاده قرار دھند و سيطرۀ» تقدير آشکار«

رند و خود را مجاز بدانند تا ھر آن گاه کشوری از اين قاعده سر مرکزی و جنوبی را به عنوان قانونی خدشه ناپذير بپندا

 .  مورد حمله قرار گيردپيچی کرد فوراً 

 در امريکا ۀ، با توسل به ھمين دکترين مونرو بود، که دخالت اياالت متحد)پسر تئودور روزولت( تدی روزولت 

سای جمھور ؤر.  پاناما از کلمبيا را توجيه کردئیکذا» آزادسازیِ «جمھوری دومينيکن، ونزوئال و کلمبيا در دوران 

طور عمده ويليام ھوارد تفت ، وودرو ويلسون و فرانکلين روزولت ــ با استناد به  ، يکی پس از ديگری ــ بهامريکابعدی 

ر قرن نھايتاً، در نيمۀ آخ.  واشنگتن را تا پايان جنگ جھانی دوم گسترش دادندامريکائی ھای پان اين دکترين، فعاليت

بر اساس ھمين انديشه با ديگر کشورھای جھان رفتار کردند و آن » تھديد کمونيسم «ۀبھان  بهامريکا ۀبيستم، اياالت متحد

  .را از جمله در ويتنام و اندونزی به کار بستند

 ئیمانروا عبور کرده اند به فرامريکااگر ويتنام و اندونزی و کشورھای ديگر که از آزمون . حاال نوبت ايران است

 امريکائی الھی سر تعظيم فرود آوردند، ايران ھم ممکن است فرمانبرداری کند و ما ايرانيان از  به عنوان مشيتامريکا

  . ھا فرمانبرداری کنيم

و در  باشيم  توجه داشتهامريکا تاريخی آن در سياست خارجی ۀپايان سخن اين است که به مفھوم نافرمانی توجه و ريش

ار « راديو نمن پيش از اين روزنامه نگارا.  پر رفت و آمد ايرانيان را نيز بھتر بشناسيمیاز سايت ھاعين حال يکی 

تعدادی از آنھا در اين سايت راديو فردا نيز به اين ) ١(سگ ھای نگھبان جديد ناميده بودم را  بخش فارسی »اف ای

  .ی نگھبانی می کنند و سعی در کتمان چه چيزی دارندحرفه ھنوز اشتغال دارند و بدانيم که اين سگ نگھبان از چه چيز

  

  :پی نوشت 
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  . اثر جان پرکينز استفاده شده است» اعترافات جنايتکار اقتصادی«الزم به يادآوری است که در اين نقد از کتاب 

 


