
  1    تاريخ آمريكا چكيده

  
  

  چكيده تاريخ آمريكا
  منتشر شده توسط بخش فارسی تارنمای وزارت امور خارجه امریکاکتاب 

  freeman625277توسط   www.Zandiq.com برای کتابخانه زندیق DFPنسخه طراحی 
  

  فھرست

 2  آمريکاى اوليه: بخش اول 

 11  عصر مستعمرات: بخش دوم 

 17  راھى بسوى استقالل: بخش سوم 

 25  شکل گيرى دولت ملى: بخش چھارم

 36  اى گسترش به سوى غرب و اختالفات منطقه :بخش پنجم

 44  منازعات منطقه اى:بخش ششم 

 56  رشد و دگرگونى:بخش ھفتم 

 64  نارضايتى و اصالح: مبخش ھشت

 71  جنگ ، رونق و کساد: بخش نھم 

 76  جھانى و جنگ (New Deal) نيوديل:بخش دھم

 84  آمريکاى پس از جنگ: بخش يازدھم

 93  دھه ھاى تغيير: بخش دوازدھم

 102  21بسـوى قـرن : بخش سيزدھم

  112  باره تاريخ آمريکا ليست مختصر خواندنى ھا در :بخش چھاردھم

http://www.zandiq.com/


  2    تاريخ آمريكا چكيده

  
  

 آمريکاى اوليه: ول بخش ا
 

 
جــان ." گزيــدن نــوع بشــر در توافــق نبــوده انــد ھرگــز آســمان و زمــين بــيش از ايــن بــراى ســکنى"

  آمريکائيان اولين  John Smith 1607اسميت
 
 

ميالد، اکثريت آبھاى زمين در قعر قاره ھاى عظـيم يخـى نھفتـه  سال قبل از 30000و  34000در اوج عصر يخ، بين 
 صدھا متر از سطح کنونى خود پـايين تـر بـود و يـک پـل خشـکى، بنـام (Bering Sea) برينگ رياىدر نتيجه د. بود

برينجيـا، در منتھـى اليـه  تخمـين زده مـى شـود. بين آسيا و آمريکاى شمالى پديدار شده بود (Beringia) برينجيا
درخت پوشيده شده از  مرطوب و بى) ھموار دشتئ(يک تندرا. کليومتر داشته است 1500خود، عرضى نزديک به 

حيوانات غول آسا شد که انسانھاى اوليه جھت بقـا بـه شـکار آنھـا مـى  سبزه زارھائ فراوان و نباتات باعث جلب
 .پرداختند

آنھـا . گذاشتند بدون آنکه بدانند قدم بـه قـاره اى نـوين مـى گذاشـتند اولين انسانھايى که پا به آمريکاى شمالى
و از فـراز پـل خشـکى  سال پيش دنبال ميکردنـد و از سـواحل سـيبرى عبـور کـردهطى ھزاران  رسم اجداد خود را

 .گذشتند
سپرى شد تا اين نخستين اتبـاع آمريکـاى شـمالى راه خـود را بـه  پس از رسيدن به آالسکا، ھزاران سال دگر نيز

 ناميده ميشود ( United States) جنوب باز کرده تا به نقطه اى که اکنون اياالت متحده دھانه کوھھاى يخى عظيم
کمى از اين شواھد  مقدار. امروزه نيز شواھد زندگى نخستين و بدوى در آمريکاى شمالى يافت مى شود. برسند

ساخت؛ اخيرأ يک برج ديده بانئ درشمال آالسکا  سال قبل از ميالد مربوط 12000را ميتوان بطور موثق به پيش از 
نيومکزيکـو  (Clovis) نيـزه ھـايى نيـز در نزديکـى کالويـس. ه ميرسـددور کشف شده که قد مت آن تقريبأ به ھمان

 .است يافت شده
ديگر آمريکـاى شـمالى و جنـوبى کشـف شـده کـه دال بـر ايـن  عالوه بر آن مصنوعات مشابھى نيز در برخى نقاط

 .ودسال پيش از ميالد کامال شکل گرفته ب 10000نيمکره غربى تا قبل از  است که حيات احتماأل در اکثر
منبع اصلى تغذ يـه و ) گاو ميش وحشى آمريکاى شمالى ( بايسون  آن زمان، ماموت ھا شروع به انقراض کرده و

چـه از طريـق شـکار  - -به مرور زمـان، گونـه ھـاى بيشـتر و بيشـترى . ھاى اوليه شدند پوست خام اين آمريکائى
آمريکـائى  ه ھا بخـش مھمـى ازخـوراک روزانـهگياھان و دان. منقرض مى شد ند - -حد و يا بداليل طبيعي بيش از

 8سـرخ پوسـتان حـدود . يـدار گشـت بتدريچ، گله ھا و نخستين آثار کشاورزى پد. ھاى اوليه را تشکيل مى دادند
خوانده ميشود، پيشرو اين کار شدند و شروع به کشت  ھزار سال قبل از ميالد، در آنچه که اکنون مکز يک مرکزى

 .اين مھارت ھا به سوى شمال کشيده شد بتدريج،. ندذرت، کد و و لوبيا کرد
سپس اولين نشانه . ذرت در دره ھاى نيومکزيکو و آريزونا رشد يافت سال قبل از ميالد، نوع ابتدايى 3000تا حدود 

 .قبل از ميالد، نخستين اثر حيات روستايى پديدار گشت 3000شد و تا سال  ھاى آبيارى پديدار
، آريزونـا ناميـده مـى  (Phoenix) حوالى آنچه که امـروز فينـيکس در (Hohokum) ھوھوکومھاتا قرن اول ميال دى، 

مشغله آنھا ساختن تلنبارھاى ھرم شکل به فرم آنچه که در مکزيک يافت مـى شـد و  .شود، سکنى گزيده بودند
  .سيستم ھائ آبيارى و کانال ھاى آب بود تاسيس

 
  تلنبار سازان و دھکده ھاى سرخپوستى

 
ھـرم شـکل در آنچـه کـه اکنـون ايـاالت متحـده ناميـده ميشـود  اولين گروه سرخ پوستان که به ساختن تلنبارھاى

سال قبل از ميالد ساختن نقاط خاکى زير زمينى و سـنگر  600اين گروه حدود . بودند (Adenans ) پرداختند آدنانھا
مارھا ھستند که احتماال معناى  به شکل پرند گان و يا بعضى از اين تلنبارھاى باقيمانده از آن دوره. آغاز نمودند را

 .است مذھبى داشته ولى تا کنون کسى به آنھا پى نبرده
خوانده ميشوند، شـده و يـا بـه نقـاط  (Hopewellians) ھوپ ويليانھا ظاھراً جذب قبايل ديگر که (Adenans) آدنانھا

 يافـت شـده کـه آثـار ھـزاران (Ohio ) ھا در جنوب اوھايويکى از مھم ترين مراکز فرھنگى آن .ديگر نقل مکان کردند
مـاھرى بودنـد بـه داد و سـتد  که بازرگانـان (Hopewellians) ھوپ ويليان ھا. مورد از اين تلنبارھا ھنوز پا برجاست

 .کيلومتر مى رسيد مى پرداختند کاال و اجناس گوناگون در منطقه اى که شعاع آن به صدھا
، نيز ناپد يد شده و بتدريج راه براى تشکيل قبايل گوناگون ديگـر (Hopewellians) ويليانھا تا حوالى قرن پنجم ھوپ

باشند، گشوده  مى (Temple Mound)يا تمدن تمپل موندMississippians) ) مرسوم به مى سى سى پى ھا که
است، به گفته اى  ميسورى واقع ايالت (St. Louis) که در سمت شرق سنت لوييز (Cahokia) شھر کاھوکيا. شد

در مرکـز ايـن شـھر، تنلبارخشـتى . نفـر داشـته اسـت در اوايل قرن دوازده ميالدى جمعيتى قريب به بيست ھـزار
. که ارتفـاع آن سـى متـر و بنيـاد آن سـى وھفـت ھکتـار بـوده اسـت عظيمى که نوک آن مسطح بود قرار داشته

 .ھمان حوالى کشف شده است ھشتاد تلنبار ديگر نيز در
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. خود، به شکار، دامدارى، بازرگانى و کشاورزى متکـى بودنـد ايى ھمچون کاھوکيا جھت تامين غذا و آذوقهشھرھ
پيشرفته تر جنوبى، بشکل جوامع سلسله مراتبه اى قبيله اى در آمـده کـه بـرده دارى  اين افراد تحت تاثير جوامع

 .آنھا رايج و به قربانى کردن انسان مى پرداختند در
امـروزى در آنچـه کـه  ( Hopi Indians) نياکان سرخپوستان ھـوپى ،(Anasazi )ميالدى، آناسازيھا 900حدود سال 

جنوبى خوانده مى شود، شروع بـه سـاختن دھکـده ھـاى سرخپوسـتى خشـتى و سـنگى  امروزه اياالت متحده
قصـر  " تـرين آنھـامعروف . بناھاى آپارتمان گونه عجيب ويکتا اغلب در نوک صخره ھا ساخته مى شد اين. نمود ند
ديگـر، خرابـه ھـاى پوئبلـو  از بناھـاى. اتـاق داشـت 200در ايالـت کلـرادو اسـت کـه حـدود  (Mesa Verde) "صخره
 .اتاق داشت 800نيو مکزيکو است که  (Chaco) در نوار مرزى رودخانه چاکو (Pueblo Bonito)بونيتو

منطقـه شـمال غربـى پاسـيفيک زنـدگى مـى از کلمبـوس در  شايد دولت مند ترين سرخ پوستان آمريکايى پـيش
. تھيـه آذوقـه و مسـکن از طريـق وفـور مـاھى و مـواد خـام ميسـر ميشـد سـال قبـل از مـيالد 1000حـدود . کردند

نظيـر  اين جامعه بعنوان معياری براى زياده روى، جشن وسرور ھنوز نيز پابرجاسـت و (Potlatch) سرشارى پاتالچ
  .نمى شودآن در تاريخ آمريکاى اوليه يافت 

 
  فرھنگ آمريکاى بومى

 
امـروزه اعتقـاد بـر . بسيار بيشتراز يک بيابان خشک و خالى بـود آمريکايى که به اولين اروپايى ھا خوش آمد گفت

  .قريب به چھل ميليون نفر –غربى حدودأ اندازه جمعيت اروپاى غربى آن زمان بوده  اين است که جمعيت نيمکره
امروزه آمريکا خوانده مى شود در آغاز مستعمره سازى ھاى اروپاييـان  ساکن در آنچه کهتعداد آمريکاييھاى بومى 

. ھسـتند ميليون تخمين زده مى شود که از اين ميان بيشتر تاريخ نويسـان بـه تخمـين کمتـر متمايـل 18تا  2بين 
اول با اين افراد بومى ، بـر  ھمان تماس آنچه مسلم است ھمانا تأثير مخرب و جبران ناپذ ير بيمارى اروپا بود که از

بسيارى از قبايل شد و گمان برده مى شود کـه علـت بيشـتر کـاھش  بويژه مرض آبله باعث ويرانى. آنھا وارد شد
مـيالدى ايـن مـرض بـوده تـا جنـگ ھـا و زد و خوردھـاى گونـاگون ديگـر بـا  16قـرن  سريع جمعيت سرخپوستان در

 . اروپايى مھاجرين
توجه به وسعت زمين و محيط ھاى گوناگونى که ھر يک از آنھـا  سرخ پوستان آن زمان باسنت ھا و آداب و رسوم 
 .يافت با اين حال وجوه مشترکى را نيز مى توان. بشکل زيادى با يکديگر متفاوت بود به آن خو گرفته بودند،

ر جھـت تھيـه آذوقـه وميانه، از شکار، درو، کشت ذرت و محصوالت ديگ بيشتر قبايل بويژه در مناطق جنگلى شرق
در  بسيارى از موارد، زنان مسئول ذراعت و توزيع غذا بوده و مردان بـه شـکار پرداختـه و يـا در. استفاده مى کردند

 .جنگ ھا شرکت مى کردند
شـناخت طبيعـت و عناصـر آن . شمالى بسيار وابسته بـه زمـين بـود از ھر جنبه اى جامعه سرخ پوستان آمريکاى

روش زندگى سرخ پوستان اساسأ قبيله اى و اشتراکى . آنھا راتشکيل مى دا د مذھبىبخش اساسى اعتقادات 
 .بودند که بچه ھا در مقايسه با آداب و رسوم اروپائى آن زمان از آزادى ھاى بيشترى بر خوردار بود به شکلى

ردند، ولى فرھنگ نوعى خط ھيروگليفى را جھت نوشتن بکار مى ب با وجود اينکه برخى از قبايل آمريکاى شمالى
ميان قبايل . بوده و تاکيد زيادى بر تکرار مجد د افسانه ھا و قصه ھاى کھن مى شد سرخ پوستان اساسأ گفتارى

رسـمى بـا يکـديگر  گروه ھاى مختلف داد و ستد رايج بود و شواھد بر آن است که قبايل ھمسايه روابط جـامع و و
  .ه استداشتند که ھم بسيار دوستانه و ھم خصمانه بود

 
  اولين اروپائيھا

 
 ) نورسـھا -الاقل تا آنجايى که شـواھد در دسـترس اسـت -ند اولين اروپائى ھايى که وارد آمريکاى شمالى شد

Norse) -- بودند که از گرين لند -- اسکانديناوييھا ( Greenland)اريـک سـرخ. بسمت غرب مـى رفتنـد ( Eric The 
Red)  پسـر او، ليـف 1001گفتـه مـى شـود کـه در سـال . يـددر آنجـا سـکنى گز 985حدود سـال ، (Leif)  کرانـه ،

زمسـتان را در آنجـا بسـر بـرده  ساحلى شمال شرقى که اکنون کانادا گفته مى شود را کاوش کرده و الاقـل يـک
 .است

احل سـ ) (Viking حاکى بر آن اسـت کـه دريـا نـوردان وايکينـگ (Norse)ھا با اينکه نوشته ھاى باقيمانده از نورس
نرسـيده  کشف کرده اند، چنين ادعاھايى ھنوز به اثبـات (Bahamas) شمالى را تا حد باھاماس آتالنتيک آمريکاى

ھمـان زمانھـا مـى رسـد  که قدمت آنھـا بـه (Norse)، خرابه ھاى برخى از خانه ھاى نورس 1963در سال . است
ادعاھـاى ذکـر شـده در کتيبـه  ىشمالى کشف شد که خـود تـا حـد New Foundlandدر Danse-adx-Meadowدر

 .را به اثبات مى رساند (Norse) ھاى نثرھاى نورس
کريستوفر کلمبوس در جستجوى راه عبورى از سمت غرب به آسيابود  سال پس از آنکه 5، درست  1497در سال 

 ه انجـامدر را(John Cabot) رسـيد، يـک دريـا نـورد اھـل ونيـز بنـام جـان کـابوت (Caribbean) به سـواحل کارائيـب
بـه  او بسـرعت گرچـه کـار. رسـيد (New foundland) مـأموريتى بـراى پادشـاه انگلـيس بـه سـواحل نيوفانـد لنـد

ايـن . بـر آمريکـاى شـمالى اساسى شد بـر ادعاھـاى انگلـيس (Cabot ) فراموشى سپرده شد ولى سفر کابوت
شد کـه  (George Banks) سجورج بنک سفرھمچنين باعث گشايش راھى نوين براى صيد غنى ماھى در درياچه

 .آنجا مى آورد ماھى گيران اروپائى بويژه پرتغالى ھا را مرتبأ به
نيافت، ولـى سـفراو نخسـتين مسـتعمرات اسـپانيانى ايـاالت  لمبوس گرچه سرزمين اصلى اياالت متحده را ھرگز

ز مردان تحـت فرمانـدھى زمانى بوقوع پيوست که گروھى ا 1513اين اکتشافات در  اولين. متحده را بنياد گذاشت
 .St) در سـاحل فلوريـدا نزديکـى شـھر فعلـى سـنت آگوسـتين ( Juan Ponce de Leon) دى لئـون خـوآن پـانس

Augustine ) پا به خشکى گذاشتند. 
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ايـن . موقعيـت خـود را در نيمکـره غربـى مسـتحکم تـر نمودنـد 1522اسپانيائى ھا با پيـروزى بـر مکزيـک در سـال 
ايتاليـائى کـه مجموعـه اى از خـاطرات  (Amerigo Vespucci)آمريگـو وسـپوچي شته ھـاىکشفيات پس از چاپ نو

تا سال . افزود بشمار مى رفت، به دانش اروپائيان درباره آنچه آمريکا ناميده مى شود" دنياى جديد " سفر او، بنام
مشـخص  (Tierra del Fuego ) فيگـو تـا تيـرادل Labrado)) ، نقشه ھـاى معتبرسـواحل آتالنتيـک از لبـرادور 1529

به آسيا کامأل به " راه عبور شمال غربي" اميد کشف يک  گرچه حدود يک قرن ديگر طول کشيد تا اينکه. شده بود
   .کنار گذاشته شود

او کاشـفى . بود(Hemando Desoto) ھا ، کشف ھمند ود سوتو در ميان برجسته ترين کشفيات اوليه اسپانيا ئى
. مسـافرت مـى کـرد (Francisco Pizzaro)به ھمـراه فرنسيسـکو پيـزارو (Peru)پرو ن کشفکھنه کار بود که در زما

کرانه جنوب شـرقى  ، به فلوريدا رسيد و در جستجوى غنايم از 1539پس از ترک ھاوانا در سال  (Desoto) دسوتو
 .آمريکا گرفته تا رودخانه مى سى سى پى را سفر نمود

از مکزيک روانه شـده و در  1540اسپانيائى ديگرى بود که در سال  (Francisco Coroonado) فرانسيسکو کورونادو
 Grand) سفرھاى کورونادو به سر حد گراند کنيون. به راه افتاد (Cibola) اى سيبوال جستجوى ھفت شھر افسانه

Canyon) ن بودنـد، بـه بـد نبـال آ و کانزاس انجاميد ولى در پايان با عدم يافتن طال و غنايم ديگرى کـه ھمراھـانش
  .شکسـت انجاميد

انبوھى از اسبھاى اين : استثنايى براى اھالى آن منطقه بر جا گذاشتند با اين وجود، ھمراھان کورونادو ھديه اى
 چنـد نسـلى. شـدند Great Plains) )را رھا کرده و باعـث تغييـر شـکل زنـدگى در گريـت پلينـز گروه صاحبان خود

فعاليتھاى خود را به حد  در تربيت و پرورش اسب مھارت کافى يافته و حدودنگذشت که سرخ پوستان اين مناطق 
بـاال در حرکـت بودنـد، قسـمتھاى شـمالى  در عين حالى که اسپانيائيھا از سمت جنوب بـه.زيادى گسترش دادند

 ) (Giovanni da Verrazano مردانى چـون جيـووانى دا ورازانـو آمريکاى فعلى بتدريج در طول سفرھاى اکتشافى
 در 1524که يک کاشف اھل فلـورانس بـود از فرانسـه حرکـت کـرده و در سـال  (Verrazanno) ورازانو. کشف شد

بندر فعلـى نيويـورک  سواحل کارولينای شمالى به خشکى رسيد و سپس سواحل کناره آتالنتيک را رد کرده و به
ھمچون اروپائى ھاى پيش از خود ) Jacques Cartier)) کارتيه ده سال بعد، يک مکتشف فرانسوى بنام ژاک.رسيد

سـفرھاى اکتشـافى او در کنـاره . آبى به آسيا راھى سفر اکتشافى دريايى خـود شـد به اميد يافتن گذرگاھى) 
حـوالى سـال  بنيادى بر ادعاى مالکيت فرانسه بر شمال آمريکا شد که تـا (St. Lawrence) سنت لورنس رودخانه

 .نيز بطول انجاميد 1763
 1540در طـول دھـه  (Quebec) اولين مستعمره خود در کبـک فرانسوى در پى سقوط(Huguenots) ھاىھوگونت 

اسپانيائى ھا که به فرانسـوى ھـا . يابى به کناره شمالى ايالت فلوريدا برآمدند سال بعد در صدد دست 20حدود 
 1565در سال  مام مستعمره رامى نگريستند، ت (Gulf) تھديدى براى مسير بازرگانى خود در کناره خليج به چشم

شـھرى را در ھمـان  (Pedro Menendez) بـا ايـن حـال، فرمانـده نيروھـاى اسـپانيانى ، پـدرو مننـدز. ويران نمودنـد
اين شھر اولين محل استقرار اروپائيان در اياالت متحده  . (St. Augustine) سنت آگوستين –نزديکى ھا بر پا نمود 
 .شود کنونى محسوب مى

مکزيک، سـواحل کارائيـب و پـرو بـه اسـپانيا سـرازير شـد، قـدرتھاى  سرشارى که از مستعمرات اسپانيا درغنايم 
حـدى  با مرور زمان، کشورھايى ھمچون بريتانيا، با قدرت دريـائى خـود کـه تـا. بخود جلب نمود اروپائى ديگر را نيز

اسـپانيا مـى بـود،  اى محمـوالتىبـه کشـتى ھـ (Francis Drake) حاصل ھجومات موفقيت آميز فرا نسيس دريک
 .عالقمند گشتند" دنياى جديد" آھسته آھسته به 

 ، نويســنده رســاله اى در مــورد گـذرگاه شــمال غربــى (Humphrey Gilbert) ھــامفرى گيلبــرت 1578در سـال 
(Nothwest Passage) ا ر" سرزمينھاى وحشى و دور افتـاده" ملکه اليزابت حق امتياز تشکيل مستعمره  از سوى

سال طول کشيد تا  5. که اروپائى ھاى ديگر ھنوز بر آن ادعايى نداشتند دريافت نمود" د نياى جد يد" از در نقاطى
بـه ايـن  (Walter Raleigh) او، والتـر رالـى پـس از مفقـوداالثر شـدن او در دريـا، برادرنـاتنی. سفرھاى او آغاز شود

  .ماموريت ادامه داد
در سـواحل  (Roanoke) آمريکـاى شـمالى را در جزيـره روآنـوک ره بريتانيـا در، رالـى نخسـتين مسـتعم 1585در 

. بعدھا اين تالش بى اثر ماند و تالش مجد د آن در دو سال پياپى به شکست انجاميـد .کاروليناى شمالى بنا نھاد
مسـتعمره در  ،1607 ايـن بـار در سـال. سال بطول انجاميد تا انگليسيھا مجد دأ اقـدام بـه آن ورزيدنـد 20سپس  و

 .گشت بر پا شد و آمريکاى شمالى وارد دوران جد يدى (Jamestown) جيمزتان
 

 مستعمره نشينان اوليه
ايـن حرکـت عظـيم . ھا از اروپا به سمت آمريکاى شمالى بود اوايل قرن شانزدھم شاھد آغاز موج عظيم مھاجرت

 ليسـى آغـاز و بـه سـيل ميليونھـا تـازه واردانجاميد، از يک مشت مستعمره نشـين انگ قرن به طول 3که بيش از 
 .ساختند تازه واردين با انگيزه ھاى قوى، تمد نى نوين را در بخش شمالى قاره پابرجا. انجاميد

 زيادى پس از آنکـه مسـتعمرات اسـپانيا درمکزيک،ھنـد غربـى اولين مھاجرين انگليسى به آمريکاى کنونى مد ت
(West Indies) ھمچون تمامى مسافرين اوليه به د . شده بودند، از آتالنتيک عبور کردند مستقر و آمريکاى جنوبى

 12تـا  6سـفر  آنھا در طول. يد ، مھاجرين انگليسى نيز در کشتى ھاى کوچک و پر از ازدحام وارد شد ند نياى جد
فـان از کشـتى ھـا دسـتخوش طو برخـى. ھفته اى خود، نحيف والغر شده و بسيارى نيز از بيمارى جان سـپردند

، در پى آزادى مذھبى،  بسيارى از اروپائيان مھاجر بدليل فشار سياسى.شده و بسيارى نيز در دريا مفقود شدند
بود خانه و کاشـانه خـود را در وطـن رھـا مـى  و يا موقعيتھاى بھتر که ھمگى آنھا در کشورشان ممنوع ويا محدود

. افراد زيادى بيکار گشتند. انگلستان مستولى شد اقتصادى عظيمى بر ، فشار 1635و  1620بين سالھاى . کردند
 بـه. محصول کم نيز به ايـن نابسـامانى افـزود. به سختى نان روزانه خود را بدست مى آورند حتى افراد ماھر نيز

تھيه ھر چه بيشـتر پشـم و  عالوه ، انقالب صنعتى صنعت نوپاى پارچه بافى را به ارمغان آورده بود که خود نياز به
زمين، مزارع را بسته و روستا نشـينان را اخـراج کـرده  صاحبان. ت تا بتواند چرخھاى اين صنعت را بچرخاندنخ داش
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مھاجرين بـه . يزى غير از يک دور نماى پر از درختان انبوه نبودنوين چ اولين نگاه مستعمره نشينان به اين سرزمين

آنھـا  ايـن سرخپوسـتان بـه. بدون کمک سرخ پوستان مھمان نواز ھرگز جان سـالم بـه در نمـى بردنـد احتمال زياد
و بعالوه، جنگل ھـاى وسـيع . ند طريق کشت و رشد گياھان بومى از قبيل کدو ، کدو تنبل ، لوبيا و ذرت را ياد داد

آنھـا ھمچنـين مـواد . سرشار ھيزم بشـمار ميرفـت کيلومتر نيز منبع 2100دست نخورده ساحل شرقى به امتداد 
اثاثيـه، کشـتى و کاالھـاى سـود ده بـراى صـادرات بکـار ميرفـت در  خـام بيشـمارى را کـه بمصـرف خانـه سـازى ،

 .دادند اختيارشان قرار
ى داد و ستد با قاره اروپا تا حد زيادى براى مستعمره نشينان ول گرچه اين قاره جديد از برکات طبيعى سرشار بود

رسـيدند  سواحل کشور بخوبی به استفاده اين مھاجرين. قادر به توليد آن نبودند حياتى بود بويژه براى اقالمى که
لينـاى تنھـا دو منطقـه، کارو. گذاشـت و سراسراين سواحل راه ھاى ورود آبی و بندرگاھھاى فراوان در اختيـار آنھـا

 .اقيانوس پيما بودند شمالى و نيوجرسى جنوبى ، فاقد اسکله براى کشتى ھاى
 ، ساسـکوانا(Delaware) ، دالور (Hudson) ھودسـون ، (Kennebec) کنبـک –رودخانـه ھـاى عظيمـى چـون 

(Sasquehanna) پوتوماک ، (Potomac) خشکى ھاى بين سواحل و ھمچنين کوھھـاى آپـاالچى -وبسيارى ديگر 
(Appalachian) تنھا يک رودخانـه ، سـنت لـورنس. دريا متصل مينمود ند را به (St. Lawrence) کـه تحـت سـلطه 

جنگـل ھـاى . سرازير مى سـاخت و بسوى مرکز قاره (Great lakes ) فرانسويان در کانادا بود، آب را به گريت ليکز
باعـث  (Appalachian) وھھـاى آپـاالچىدشـوار ک انبوه و نيز مقاومت بعضى از قبايل سرخ پوست وھمچنين حائـل

. به اين مناطق وحشى مى رفتند تنھا صيادان و برخى از بازرگانان. شد عدم نقل و انتقال افراد به ماوراى سواحل
 .اول، مستعمره نشينان، مقر خود را در جوار مرزھاى آبى بر پا ساختند براى چند صد سال

 (Charles I) ، قانون اختيارى چارلز اول 1630در دھه . آمريکا داشت به داليل سياسى تاثير زيادى بر مھاجرت افراد
چـارلز  شورش ھاى بعدى و پيـروزى مخـالفين. مھاجرين داد تا به سوى د نياى جديد حرکت کنند انگيزه بزرگى به

ران مسلح اسب سوا-کاواليرھا باعث فرار بسيارى از 1640در دھه  (Oliver Cromwell) تحت رھبرى آليور کروم ول
، خط مشى 18و اوايل قرن  17زبان اروپا در اواخر قرن  در مناطق آلمانى. به سمت ويرجينيا شد) مردان پادشاه( -

و ھمچنين خرابى ھايى که بدنبال جنگ ھاى گوناگون  --بويژه در مورد مذھب  -- ھاى استبدادى برخى پرنس ھا
 .بود، به مھاجرت افراد به آمريکا افزود پديد آمده

مسـتعمره . ريزى و مديريت دقيق ، ھزينه و ريسک فراوان بـود مستلزم برنامه 17آمدن مستعمره نشينان در قرن 
کيلومتر را در دريا طى مى کردند و در اين مدت نياز به لـوازم آشـپزخانه ، لبـاس،  5000نشينان مى بايست حدود 

  .ى ، تسليحات و مھمات داشتندھاى گوناگون، حيوانات اھلى، ابزار آالت، مواد ساختمان دانه
ھــاى ديگــر، مھــاجرت از انگلــيس مســتقيمأ تحــت  بــرخالف سياســت ھــاى مســتعمره ســازى کشــورھا و دوره

  .گروه ھاى مختلف مردم بود که تنھا انگيزه شان منفعت بود سرپرستى و اداره دولت وقت نبود بلکه توسط
 

  (JAMESTOWN ) جيمز تاون
 

بر اساس منشورصادر شده از سوى پادشـاه . بود (Jamestown) آمريکا، جيمز تاون نخستين مستعمره انگيس در
مـرد در  100، قريـب ( Virginia or London Company) (يـا لنـدن( کمپانى ويرجينيـا  به( King James I) جيمز اول

ويـارويى بـا ر ايـن افـراد بـه عـزم اجتنـاب از. عازم شـدند (Chesapeake Bay) به سوى خليج چسپيک 1607 سال
دور از خلـيج را بـراى خـود  (James) کيلـومترى رودخانـه جيمـز 90اسپانياھى ھا ، بر آن شدند کـه محلـى حـدود 

مکتشـفينى مـى شـدند کـه بيشـتر بـه يـافتن طـال عالقـه  اين گروه از افراد، که متشکل از شھر وندان و.برگزينند
در ميـان آنھـا، . جھت زندگى در اين مناطق را نداشتند  آمادگی و تجھيزات الزم داشتند تا مزرعه دارى، ھيچ گونه

و  عليـرغم زدو خـورد، گرسـنگى. بعنـوان شخصـيتى برجسـته سـربلند کـرد ( John Smith) جان اسـميت کاپيتان
انسجام ايـن مسـتعمره  قحطى و حمالت گوناگون سرخ پوستان ، توانايى او در تحميل انضباط بر خدمه خود باعث

او، مستعمره به ھرج و مـرج و  اسميت به انگلستان باز گشت و در غياب 1609در  .خود شد کوچک در اولين سال
تا ماه . مستعمره نشينان در اثر بيمارى از پا در آمدند ، اکثريت 1609 -1610در طى زمستان . بى قانونى تنزل کرد

 يا (Henrico) سال، شھر ھنريکودر ھمان . مستعمره نشينان اصلى ھنوز زنده بودند 300نفر از  60فقط  1610مه 
  .تاسيس شد (James)کنونى کمى باالتر از رود خانه جيمز ( Richmond) ريچموند

، جـان  1612در سـال . دگرگـونى اقتصـاد ويرجينيـا گشـت مدتى نگذشت که گسترش و توسعه آن منطقه باعـث
غربـى و گياھـان بـومى نمـود و  مخلـوطى از تخـم تنبـاکو وارد شـده از ھنـد شروع بـه کشـت (John Rolfe) رولف

لنـدن  بـه 1614اولـين محمولـه ايـن محصـول در سـال . بسيار مورد عال قه اروپائيان قرار گرفـت محصول اين کشت
اين موفقيت به سرعت بدسـت نيامـد و  .رسيد و در عرض ده سال بعنوان منبع اصلى در آمد ايالت ويرجينيا در آمد

بـين سـال  . گوناگون و حمله سرخ پوستان به طرز فوق العاده اى بـاال بـود ميرناشى از بيمارى ھاى ميزان مرگ و
نفراز آنان ھنوز  1132فقط  1624 نفر به مستعمره کوچ کردند در حاليکه در سال 14000، حدود 1624و  1607ھاى 

 Virginia اسـلطنتى، پادشـاه در آن سـال، کمپـانى ويرجينيـ بر طبق حکم صادره از دربـار. در آنجا زندگى ميکردند
Company) ( مستعمره پادشاھى ناميد را منحل و آنرا يک. 

 
 (MASSACHUSETTS) ماساچوست

 
مى ناميد ند بر آن شدند  ((Puritans و مردان که خود را پيورتن ، گروھى از زنان 16در طى آشوبھاى مذھبى قرن 

در  .را از درون اصالح و باز سازى کننـد ( Established Church of England)شده بريتانيا که کليساى سازمان داده
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کسـب  (Virginia Company) يک امتياز زمين ازکمپانى ويرجينيا ، گروھى از پيورتن ھاى اھل اليدن 1620در سال 
در طـول . عـازم ويرجينيـا شـدند) (Mayflower مرد و بچه بر عرصه کشتى مى فـالور زن ، 101کرده و بدين شکل 

به  Cape Cod) ) شمال سوق داده شد و در ايالت نيوانگلند در کيپ کاداثر يک طوفان، مسير آنھا به سوى  راه، در
وقلمرو ھر دولت تثبيت شده اى قرار دارنـد، در  اين افراد با اعتقاد به اينکه در خارج حوزه قضائى. خشکى رسيدند

توسـط رھبـران  کـه" قـوانين مسـاوات و عادالنـه اي" گذاشتند که بر طبق آن از  ميان خود عھد نامه اى را به اجرا
 .دارد شھرت (Mayflower) اين عھد نامه به پيمان مى فالور. خودشان نوشته شده بود اطاعت کنند منتخب
رسيد و مھاجرين در طول فصل زمستان به ساختن  (Plymouth) امبر ھمان سال، مى فالور به بندر پليموتسدر د

محيط و بيمارى ھاى گوناکون جان سپردند ولـى سـرخ نزديک نيمى از مھاجرين در اثر  .مسکن براى خود پرداختند
آنھـا کمـک  مجاور با ارائه اطالعات مفيدى ھمچون تعلـيم کشـت ذرت بـه بقـاى (Wampanoag) وامپانوگ پوستان
داد و ستد خود را کـه بـر اسـاس چـرم و  تا پاييز سال بعد، مھاجرين مقدار زيادى از ذرت جمع آورى کرده و. نمودند

 .نمودند الوار بود آغاز
دريافت امتياز تاسـيس يـک مسـتعمره جديـد از کينـگ چـارلز اول بـه  موج تازه اى از مھاجرين پس از1630در سال 

 بسيارى از آنھا پيورتن ھا بودند که آداب و رسوم مذھبى شان تا حد زيادى در. رسيدند سواحل بندر ماساچوست
شـھرى در " تاسـيس  ، اعـالم(John Winthrop) وپسرپرسـت آنھـا، جـان و ينتـر. انگليس ممنوع اعالم شده بود

پيـورتن ھـا قـادر خواھنـد بـود کـه در ايـن منطقـه  منظور اواز اين اعالم اين بود کـه. در دنياى جديد نمود" باالى تپه
 .بپردازند آزادانه به آداب و رسوم مذھبى خود

ايفا نمود و اين تا حدى به علـت تمامى منطقه نيو انگلند  مستعمره خليج ماساچوست نقش مھمى را در توسعه
و دولت  از اين رو اختيار اداره. پيورتن اوتوانسته بودند اين امتياز را با خود ھمراه آورند آن بود که وينتروپ و ھمراھان

 .اين مستعمره در ماساچوست قرار داشت و نه در بريتانيا
بـود کـه از  (General Court) گـاه عمـومىتحـت اختيـار يـک داد بر طبـق برخـى از تبصـره ھـاى ايـن امتيـاز، قـدرت

اين امر تضـمين مـى نمـود کـه پيـورتن ھـا . الزم بود از اعضاى کليساى پيورتن باشند تشکيل مى شد و" آزادگان"
. مينمـود دادگـاه عمـومى ، فرمانـدار را ا نتخـاب. شاخه پر نفوذ سياسـى ، مـذھبى مسـتعمره مـى باشـند يگانه

 .ل بعد، اين پست را بعھده داشتوينتروپ براى اکثريت دوران نس
يکى از نخستين کسانى که آشکارآ نفوذ و اقتدار دادگاه . نبود عقايد سخت و مقرراتى پيورتن ھا خوشايند ھمگان

، کـه بـا ضـبط زمـين ھـاى  (Roger Williams)کشـيش جـوانى بـود بنـام راجـر ويليـامز عمومى را زير سـئوال بـرد،
 .ى بريتانيا مخالفت داشتو مناسبات آن با کليسا سرخپوستان

خريـد  (Narragansett) از سرخ پوستان ناراگانست 1636در سال  او پس از اخراج از خليج ماساچوست، زمينى را
 در آنجـا ، او نخسـتين مسـتعمره. مى باشد (Rhode Island) رود آيلند (rovidenceP) که امروزه ھمان پروويدنس

 .مى شد امل کليسا و سياست، و ھمچنين آزادى مذھب اجراآمريکا را بنا نھاد که در آن جدايى ک
پيوريتن ھاى ارتد کـس نيـز کـه . نبودند که ماساچوست را ترک کردند بدعت گذارانى ھمچون ويليامز تنھا کسانى

 خبـر. بھتر و موقعيت ھاى مناسبت ترى بودند نيز کم کـم عـزم بـه تـرک ماساچوسـت نمودنـد بد نبال زمين ھاى
توجــه بســيارى از  ، بــراى مثــال ،((Connecticut River Valley ازگى دره رود خانــه کنتيکــاتحاصــل خيــزى و تــ

، بسـيارى از  1630تـا اوايـل دھـه . نمود کشاورزانى را که با زمينھاى غير حاصل خيز کنونى مشکل داشتند جلب
. ستعد تـرى دسـت يابنـدتا به خاکھاى حاصل خيز و زمين ھاى م افراد، خطر حمله سرخ پوستان را به جان خريده

افـراد  عضويت در کليسا را بعنوان شرط الزم رأى منسوخ نموده و راه را براى قبول جوامع و ، اغلب اين جوامع نوين
  .ديگر باز نمودند

زمين و آزادى بودند بسوى دنياى جديد سرازير شدند و محـل ھـاى  در ھمان زمان، مھاجران بيشترى که به دنبال
 . ساخته شد (Maine) و مين (New Hempshire ) ھمپشاير نيوديگرى در سواحل 

 
  (MARYLAND) و مريلند(NEW NETHERLAND) ھلند تازه

 
 Dutch East India) استخدام شرکت ھند شـرقى ھلنـد ، تحت (Henry Hudson) ھنرى ھودسون1609در سال 

Company) و رودخانه اى به اسم خود او مى  نمود که شامل شھر نيويورک امروزى شروع به اکتشاف منطقه اى
 سـفرھاى اکتشـافى بعـدى ھلنـدى ھـا. نقطه اى در شمال آلبانى نيويورک را در بر ميگرفت  اکتشاف او تا. شد

  .اساس ادعا ھاى ھلنديھا بود
ازاين رو، ھلندى ھا مناسبات نزديکى . شمال، تجارت پوست بود اولين عالقه ھلندى ھا، ھمچون فرانسوى ھا در

 که کليد ورود به قاره اصـلى کـه پوسـت از آن وارد مـى شـد را داشـتند، بـر قـرار (Iroquois) طايفه ايروکيز 5ا را ب
 (Mohawk) موھـاک ، ھلندى ھاى مھاجر، برجى را در سر حد رود خانه ھـاى ھودسـون و 1617در سال . نمودند

 .ساختند که ھمان آلبانى امروز بشمار مى رود
ايـن جزيـره از سـرخ  1624در سـال . آغاز شـد 1620اوايل دھه  در (Manhattan) نھاتانسکنى گزينى در جزيره ما
  .بر آن گذاشته شد(New Amsterdam) خريدارى شد و فورأ نام نيو آمستردام دالر 24پوستان محلى به قيمت 
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تم منطقه ھودسون يک سيستم فئودالى اشـرافى بنـام سيسـ ھلندى ھا جھت جذب ھر چه بيشتر مھاجرين به
در کرانـه رودخانـه  1630اولين سرى از اين امـالک عظـيم در سـال . براه انداختند را (Patroon) "تشويق" پترون يا 
نفـر بـالغ بـه ملـک  50که قادر به آوردن  بر طبق اين سيستم ، به ھر سھام دار يا پترون،.گشايش يافت ھودسون

اين زمين ھا به صـاحب ملـک اجـازه کامـل . داده شدرودخانه  کيلومتر زمين کنار 25سال مى شد،  4خود در طى 
در عـوض، او مـى بايسـت . قلمرو دادرسى و مدنى در حوزه خود را مـى داد جھت ماھى گيرى ، شکار وھمچنين

 مستاجرين به صاحب ملک اجاره مى دادند و ھمچنين حق. ابزار ومسکونات را فراھم مى ساخت حيوانات اھلى،
  .ل اضافى از آن صاحب ملک مى بوداختيارنخست در برداشت محصو

سوئدى که با ھلندى ھا کار مـى کـرد شـروع بـه تأسـيس  سال بعد کمى بطرف جنوب، يک شرکت داد و ستد 3
بتدريج در اثر فقدان منابع  (New Sweden) نيو سوييدن.  نمود (Delaware) دالور نخستين قرارگاه در کناره رودخانه

 (Delaware)دالور شـده و بعـد ھـا جـذب پنسـيلوانيا و (New Netherland) تازهجھت تثبيت خود، جذب ھلند  الزم
 بـا اخـذ امتيـاز زمينـى در نـوار شـمالى رودخانـه پوتومـاک موفـق (Calvert) خـانواده کـالورت 1632در سـال  .شـد

(Potomac) ازسوى کينگ چارلز اول (King Charles I) شد که ھمان مريلند (Maryland) آنجـائى از . امروزى است
بـه  نامه سخنى از ممنوعيت تاسيس کليساھاى غير پروتستان برده نشده بـود، ايـن خـانواده شـروع که در اجازه

در  (St. Mary) سـنت مـرى اولين شھر ايالـت مريلنـد بنـام. تشويق کاتوليک ھا براى استقرار در آن منطقه شدند 
  .مى ريزد تأسيس شد (Chesapeake Bay) يکنزديک منطقه اى که رودخانه پوتوماک به خليج چسپ 1634سال 

مقرى براى کاتوليک ھاى وقت که مواجه بااذيـت و آزار دائمـى  در حينى که مشغول تاسيس (Calvert) کالورت ھا
سود  بود ند، عالقه به تشکيل امالک --وابستگان به کليساى انگليس  – (Anglican England) انگلستان انگليکى

ھـا را نيـز تشـويق بـه مھـاجرت  ين رو جھت دورى از درگيرى با دولت انگلستان، آنھا پروتسـتاناز ا. ده نيز داشتند
از يـک . مخلوطى از عناصـر فئـودالى و مـدرن را دارا بـود امتياز سلطنتى اعطا شده به خانواده کالورت.مى نمودند

کـه فقـط قانونھـايى راکـه مـورد  ارباب منشى را داشته و از سوى ديگـر قـادر بودنـد سو، آنھا اقتدار تشکيل امالک
بردنـد کـه جھـت جـذب  اين افراد بزودى به اين امر پى. است را به تصويب برسانند) صاحب ملکان(آزادگان  رضايت

که آنھا به افراد، مزرعه ارائـه کننـد و نـه  نياز بر اين است --وجھت کسب سود از متعلقاتشان  --مھاجرين بيشتر 
تعداد مزارع مستقل افزايش يافت و صاحبان آنھا تقاضاى ارائه نظـر در  در نتيجه،. فقط جاى سکونت در ملک ارباب

 .تشکيل شد 1635اولين پارلمان مريلند در سال . را کردند امورات مستعمره
 

  (COLONIAL – INDIANS ) سرخ پوستان -مناسبات مھاجرين 
 

و خلـيچ چسـپيک بـر قـرار  (New England) گلنـددر کنـاره نيـو ان ، انگليسى ھا مستعمرات ثابتى را 1640تا سال 
بـه سـمت غرب،آمريکائيـان اوليـه يعنـی . منطقه، سوئدى ھا و ھلندى ھا قـرار داشـتند بين اين دو. ساخته بودند

 .پوستان بودند سرخ
گرچـه آمريکائيـان بـومى از . نسبت به اروپائيان غريبـه نبودنـد قبايل شرقى، گاھى دوست و گاھى دشمن ، ديگر

و داد و ستد بھره بردارى کردند ولى بيمارى و قحطى زمين کـه مسـتعمره نشـينان  سى به تکنولوژى جديددستر
  .بھمراه آوردند، مشکالتی جدى بر نحوه زندگى تثبيت شده سرخ پوستان وارد آورد اوليه

ن، وسايل پخت و پـز چاقو، تبر، اسلحه ھاى گوناگو: اروپائى پرفايده بود در شروع، داد و ستد با مستعمره نشينان
برتـرى  سرخ پوستان اوليه اى کـه ايـن داد وسـتد را بـراه انداختنـد. گيرى و يک سرى چيزھاى ديگر ، قالب ماھى

 .ويژه اى بر رقباى خود داشتند
قبايلى ھمچون ايروکيز توجه بيشترى به پوسـت و تجارتھـاى شـبيه  در پاسخ به نيازھاى اروپائيان، 17درطى قرن 
 چرم خام براى اين قبايل وسيله اى شد تا بتوانند از آنطريق کاال ھـاى مسـتعمراتى را تـا وست خز وپ. آن نمودند
 .تھيه نمايند 18اوايل قرن 

از يـک سـو، مناسـبات . مخلوطى از ھمکارى و کشمکش بـود مناسبات اوليه مستعمره نشينان و سرخ پوستان ،
از سوى ديگر ، يـک سـرى . يلوانيا در ميان آنھا حکمفرما بودقرن بوجود آمدن پنس يکتايى بود که در طول نيمه اول

شکسـت سـرخ  ھا، زد و خوردھا و جنگ ھا ى طوالنى در ميان آنھا رخ داد که تقريبـآ بطـور يکنواخـت بـه شکست
 .پوستان و در نتيجه به از دست دادن زمين ھاى آنھا منجر شد

سـفيد پوسـت کشـته  347ينيا بوقوع پيوست در آن ايالت ويرج در 1622اولين شورش مھم سرخ پوستان در سال 
 1637در سـال  (tPequo) جنگ پکـو. ميسيونرھايى بودند که اخيرآ به جيمزتاون آمده بودند شدند که در ميان آنھا

 .بوقوع پيوست وقتى که قبيله ھاى محلى سعى در جلوگيرى از تشکيل منطقه رودخانه کانتيکات داشتند،
بـا مھـاجرين بسـته بـود بـر آن  1621اولين پيمان صلح را در سـال  ر رئيس قبيله اى که، فيليپ، پس1675ر سال د

و تاز،  در اين تاخت. جنوبى را بر عليه تجاوز بيشتر اروپائيان به سرزمين ھاى آنھا متحد سازد شد تا قبايل نيوانگند
  .فيليپ جان خود را از دست داد و بسيارى از سرخ پوستان به بردگى رفتند

، بـر عليـه ميسـيونرھاى (Pueblo) غـرب، سـرخ پوسـتان پوئبلـو کيلـومتر بسـمت 5000سال بعـد تقريبــأ  5د حدو
سـال پـس از آن واقعـه، سـرخ  12بمـدت. در نيـو مکزيکـو بپـا خاسـتند (Taos) تاوو اسپانيائى در منطقه اى نزديک

سال  60. گرفتند انيائى ھا آن را پسکنترل سرزمين ھاى خود را دوباره بدست آوردند تا اينکه مجد دآ اسپ پوستان
اسـپانيائى ھـا در منطقـه اى کـه آريزونـاى  با (Pima) بعد، سرخ پوستان مجددأ شورش کرده و سرخ پوستان پيما

  .کنونى است در افتادند
ھرچـه . شرقى ، زنـدگى سـرخ پوسـتان را مختـل مـى نمـود رخنه پيوسته مھاجرين بسوى مناطق مستعمره اى

مواجه با انتخاب مشکل گرسنه مانـدن، جنگيـدن و يـا مواجھـه بـا قبايـل  شکار مى شدند، قبايل جانوران بيشترى
 .شدند مجاور غربى مى

در نيويـورک شـمالى و  (Erie) و ارى (Lake Ontario) درياچـه اونتـاريو ھا که در مناطق پـائينى ( Iroquois) ايروکيز
به اتفـاق  قبيله 5،  1570در سال . اروپائيان موفق تر بودند گزيده بودند در جلوگيرى از پيشرفت پنسيلوانيا سکنى
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داد و ستد بزرگ پوست با بريتانيا داشـته و در کنـار آن در . تبديل شد ميالدى به قدرتى بزرگ 17و  16ليگ در قرن 

بـدون  بريتانيـاى کبيـر احتمـاآل. ايسـتاد1763و  1754غلبه آمريکا بر عليه فرانسه بين سالھاى  جنگ براى تسلط و
 .در جنگ نبودپشتيبانى ليگ قادر به پيروزى 

از آن پس، براى اولين بار، شورا قادر به اتخاذ يـک تصـميم متفـق در  ولى. ليگ تا زمان انقالب آمريکا در قدرت ماند
 قبايل عضو شورا براى خـود تصـميم گيـرى کردنـد و برخـى بـا انگليسـى ھـا. طرف را بگيرد نشد مورد اينکه کدام

. ايروکيـز ھـا جنگيدنـد در نتيجـه، ھمـه بـر عليـه. بى طرف ماند ندجنگيده، برخى با مستعمره گران و برخى ديگر 
 .وقايع دوباره سازى و احيا شود شکست ھاى آنھا عظيم بود بشکلى که ليگ ھرگز نتوانست از اين

 
 نسل دوم مستعمرات انگليس

 
توجـه کشـور  ميالدى مھاجرت را محدود ساخت و از اينرو 17قرن  منازعات داخلى و مذھبى در انگليس در اواسط

 مستعمرات خليج ماساچوسـت، پليمـوت ، کانتيکـات. آمريکائى تازه پرورده اش کاھش يافت ما در به مستعمرات
(Connecticut) و نيو ھيون (New Haven)از آنھا سر بـاز زده  ، در جھت تھيه تاسيسات دفاعى منطقه که انگليس

ايـن نخسـتين کوشـش مسـتعمره . دادنـد را تشـکيل (New England) کنفدراسيون نيو انگلنـد 1643بود، در سال 
 .ميرفت گران اروپائى در اتحاد منطقه اى شان بشمار

وقتـى کـه . ادغـام بـود --مـذھبى و سياسـى  --سـتيزه جـوئى  تاريخ اوليه مھاجرين انگليسـى تـا حـد زيـادى بـا
بـويژه مريلنـد، . رخاسـتندھايشـان ب -به قدرت و مقام در بين خـود و ھمسـايه گروھھاى مختلف در صدد دستيابى

يکـى از . رنجاند شد (Oliver Cromwell) رقابتھاى مذھبى تلخى که انگليس را در طى دوره اوليور کرامول متحمل
لغو شد ولى بزودى مجددأ بر 1650سالھاى دھه  بود که در (Toleration Act) حوادث اين دوره الغاى قانون روادارى
 .تضمين گشت ى نيزقرار شد و در آن آزادى ھاى مذھب

شـورش سراسـرى مھـم بـر عليـه اختيـارات سـلطنتى بريتانيـا بـر  ، اولين (Bacon) ، شورش بيکن 1675در سال 
اولين جرقه اين شـورش، زد و خـورد بـين مرزنشـينان . تحت مستعمره آغاز شد مستعمرات در اقصى نقاط مناطق

 لـى ديـرى نپائيـد کـه اخـتالف ريشـه گرفـت وبـود و (Susquehannock) پوسـتان ساسـکوھانک ويرجينيا و سـرخ
 William)ويليـام برکلـي کشاورزان بر عليه ثروت و برتـرى کشـت کـاران بـزرگ منطقـه و فرمانـدار ايالـت ويرجينيـا،

Berkeley) تنباکو و شرايط سـخت زنـدگى دور ناتانيـل  زارعين کوچکتر به نارضايتى از قيمت ھاى پائين.بر خاستند
بـر کلـى از دادن اجـازه اختيـار بـه بـيکن . انگليس بود احاطه کرد نـد ،که يک تازه وارد از (Nathaniel Bacon ) بيکن

 House of)تھاجمـات سـرخ پوسـتان امتنـاع ورزيـد، ولـى بـا انتخابـات جديـد مجلـس بـرگس مبنى بـر اداره کـردن
Burgesses)  عوض نشده بود موافقت نمود 1661، که از سال. 

دست به حملـه زد و تقريبـأ  (Ocaneechee) قبيله صلح جوى اوکانچى بر کلى، برعليهبيکن با تخطى از دستورات 
 شھر را سوزاند و برکلـى را مجبـور بـه 1676در بازگشت به جيمزتاون درسپتامبر سال . برد تمامى قبيله را از بين

بيشتر بطول نيانجاميـد و  پيروزى او مد ت کوتاھى. کنترل بيشتر ايالت تحت نظربيکن قرار گرفت. فرار از شھر نمود
برکلـى حاکميـت . را از دسـت داد و فـرو کشـيد شورش بدون بيکن ، حيات خـود. ماه بعد در اثر يک تب در گذشت

 .پيروان بيکن را بدا ر آويخت نفر از 23خود را مجد دأ تثبيت نمود و 
در . بـه آمريکـاى شـمالى دوخـت ، بريتانيا مجددأ توجـه خـود را 1660با استقرار حکومت کينگ چارلز دوم در سال 

 (New Netherland) ھلندى ھا از ھلنـد تـازه. قرارگاھھاى اروپائى در کارولينا برپا شد طى مدتى کوتاه، نخستين
 .شد مستعمره ھاى تازه اى در نيويورک ، نيو جرسى، دالور و پنسيلوانيا تشکيل. رانده شدند

بد منتخـب شـده در اروپـا اداره مـى شـد و در طـول سـالھا، مسـت مستعمرات ھلند، بطور کلى، توسط فرمانداران
در نتيجه، وقتى که مستعمره نشينان انگليسى شروع بـه . کامأل بيگانه مى شدند جمعيت محلى نسبت به آنھا

نمودنـد، فرمانـدار  (Manhattan) و مانھاتان (Long Island) تجاوز به سرزمين ھاى ھلند يھا در النگ آيلند تخطى و
بـا ايـن . سـقوط کـرد 1664نيوناترلنـد در سـال  .مى قادر به تجديد قواى مردم براى دفاع از خودشان نشـدغير مرد

مھاجرين ھلندى مى توانستند که امالک خود را نگـه داشـته : قوى نبود وجود مفاد کاپيتوالسيون يا تسليم چندان
 .مراسم مذھبى خود را انجام دھند و به شکل دلخواھشان

که نزديک سواحل کاروليناى شمالى فعلى بود  (Ablemarle Sound) ، منطقه ايبل مارل ساند 1650در اوايل دھه 
اولـين فرمانـدار منتسـب در . که از ويرجينيا به سمت پايين سرازير شده بودند پـر شـد توسط مستعمره نشينانى

ميرود ، پس از ورود گروه  بشماراولين شھر ايبل مارل ساند، که حتى امروز نيز دور افتاده . گمارده شد 1664 سال
  .تأسيس يافت 1704ھوگونتھاى فرانسوى در 

 و جزاير بارابادوس کارائيب به سـمت چارلسـتون (New England) انگلند ، اولين مھاجرين که، از نيو1670در سال 
(Charleston) امىسيسـتم دولتـى پيچيـده اى کـه فيلسـوف نـ. کنـونى ، در کارولينـاى جنـوبى سـرازير شـدند 

از برجسـته تـرين  يکى. در آن سھم داشت براى اين مستعمره جديد وضع شد (John Locke) بريتانيائى جان الک
و يکـى از کـم . وراثتـى بـود ويژگى ھاى اين سيستم، کوشش شکست خورده درجھت تشـکيل يـک نظـام اصـيل

گرچـه بـامرور زمـان تجـارت . ھـاى سـرخ پوسـت بـود جذاب ترين جنبه ھاى مستعمره ھمانا داد و ستد اوليه برده
  .اقتصادى با ارزش ترى را اعطا نمود چوب، برنج، ونيل به مستعمره يک ارزش
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 ، ويليـام پـن1681در سـال . شور و ھيجـان مـذھبى ھمـراه بـود خليج ماساچوست تنھا مستعمره اى نبود که با
(William Penn) کويکر ، يک(Quaker) بزرگـى را در کنـار غـرب رودخانـه ثروتمند و دوست چارلز دوم، زمـين ھـاى 

جھت کمک بـه پـر کـردن  پن در. ناميده شد بدست آورد (Pennsylvania) ، که بعدھا پنسيلوانيا (Delaware) دآلور
کويکرھـا، اعضـاى فرقـه  –انگليس و بقيـه جاھـا  آن از سکنه ، شروع به پذيرفتن و جمع آورى مخالفين مذھبى از

پس  .کرد (Baptists) و باپتيست ھا (Moravians) ، موراويان (Amish) آميش ھا،  (Mennonites) مسيحى منونيت
مستعمرات شد، مستعمره نشينان ھلندى ، سوئدى و انگليسى ھـا در کنـاره  از آنکه پن يک سال بعد از آن وارد

، کـه (Philadelphia) سکنى گزيـده بودنـد و در ھمـان جـا بـود کـه او شـھر فـيال د لفيـا (Delaware) رودخانه دآلور
 .را دارد بنياد نھاد" شھر محبت برادرانه" معناى 

مساواتى که در ھيچيک از مستعمرات آمريکائى وقت يافت نمى  پن ھمگام با اعتقادات خود، فريفته يک احساس
از آنکه زنا ن در نقاط ديگرآمريکا حقى داشته باشـند، ايـن حقـوق را در پنسـيلوانيا  مدت مديدى پيش. شد، گرديد

 (Delaware)دالور پن و ھمکارانش مخصوصأ توجـه عميقـى بـه مناسـبات مسـتعمره بـا سـرخ پوسـتان. بودند دارا
ھر زمينى را که اروپائيان در آن سکنى گزيده اند،  داشتند تا از اين طريق در آنھا اين اعتماد را ايجاد کنند که ھزينه

 .به آنھا پرداخت خواھد شد
اين منطقه، گرچه در . تشکيل شد 1732مستعمره در سال  13ميان  ن مستعمره ازبعنوان آخري (Georgia)جورجيا

اسپانيا  اسپانيا قرار نداشت ولى بسياربدان نزديک بود و بعنوان سپرى در مقابل تھاجمات حوزه مرزھاى فلوريداى
قـه شـده اسـتحکام منط فردى کـه باعـث: ولى در عين حال يک کميت بسيار واحدى نيز داشت. بشمار مى رفت

که از قصد ، پناھگاھى براى فقيران و زندانيان  بود ، اصالح طلبى (James Oglethorpe)بود، ژنرال جيمز اوگل تورپ
  .ھاى نوينى ايجاد کند سابق ساخته بود تا براى آنھا موقعيت

 
 مھاجرين، بردگان و خادمين

 
اى کوچ کردن به دنياى جديـد از طريـق تشـويقات دنياى نوين اغلب بر مردان و زنان با اندک عالقه اى به زندگى در

تازه واردين  براى مثال ويليام پن موقعيتھايى را که انتظار. مروجين وادار به اين کار مى شدند زبردستانه و ماھرانه
زندان ھا بـه مجـرمين ايـن شـانس را  قضات و مقامات. به مستعمره پنسيلوانيا را مى کشيد در برابرشان قرار داد

 .سپرى کنند به مستقال تى چون جورجيا مھاجرت کنند دند تا عوض اينکه مدت زندانى خود را در زندانمى دا
عبور براى خـود و خـانواده شـان بـراى زنـدگى در سـرزمين نـوين  ولى تعداد کمی از مھاجرين قادر به تقبل مخارج

روش قراردادھـاى خـد متکـارى کاپيتان ھاى کشتى ھا دستمزدھاى ھنگفتـى در عـوض فـ در برخى موارد،. بودند
از وعـده و  ھـر روشـى ،. مھاجرين فقير، که نوکر ملزم به خـدمت ناميـده مـى شـد نـد، دريافـت مـى کردنـد براى

 .مسافر در کشتى پر شود وعيدھاى غير معقول گرفته تا آدم ربائى بکار برده مى شد تا به اندازه الزم
توســط آژانســھاى مســتعمره چــون کمپــانى ھــاى خلــيج  نگھــدارى ر مــوارد ديگــر، ھزينــه ھــاى حمــل و نقــل ود

در عوض نـوکران ملـزم بـه خـدمت توافـق ميکردنـد کـه بعنـوان کـارگران . شد ماساچوست يا ويرجينيا پرداخت مى
" دادشان  به اين مستخدمين در پايان مدت قرار. سال براى اين آژانس ھا کار کنند 7تا  4بين  مقاطعه کار به مدت

حدود نيمى از مھاجرين کـه در .ميشد اده مى شد که بعضى مواقع قطعه اى از زمين را نيز شاملد" مقرره آزادى 
بـراى  گرچـه بيشـتر آنھـا. نيو انگلند زندگى مى کردند از طريق اين سيستم وارد آمريکـا شـدند مستعمرات جنوب

کارفرماى خود را رھا کـرده و فـرار  مدت قرارداد ايستاده و خدمات خود را وفادارانه به اتمام رساندند ولى برخى نيز
بودند به تھيه يک تکـه زمـين و يـا قطعـه اى کشـاورزى ، يـا در  با اين حال، برخى از آنھا در عاقبت قادر. مى کردند

ھيچگونه عيبـى بـه خـانواده . مى کردند و يا در جاھاى مجاور ، براى خود تھيه کنند مستعمراتى که در آن خدمت
ھـر . شـد ى خود را تحت اين سيسـتم نيمـه اسـارت در آمريکـا آغـاز نمودنـد وصـل نمـىکه اين چنين زندگ ھايى

 .مى شدند مستعمره اى براى خود، حتى رھبرانى داشتند که قبأل نوکران ملزم به خدمت محسوب
 12درسـت  1619اولين سياھان در سـال . بردگان آفريقائى : اشاره کرد به يک استثنأ بسيار مھم در اين روند بايد

خـدمت  در آغاز ، بسيارى نوکران ملزم بـه. به ويرجينيا آورده شدند (Jamestown) جيمز تاون سال پس از تاسيس
رشـد مسـتعمرات جنـوبى،  ، ھمگام با1660گرچه تا سال . محسوب مى شدند که قادر بودند آزادى خود را بخرند

ى مشکل و مشکل تر شد و آفريقائى ھا را دست و دار نياز به کارگران کشتزار نيز افزونى يافت و اداره و نھاد برده
 .تمام عمر بعنوان برده اجبارى کار کنند پا بسته به آمريکا مى آوردند تا

 
  (Anasazi) راز پايدار آناسازى: درحاشيه 

 
باستانى در ميان دره ھاى کوھستانى، کوره باريکھاى کلرادو  "شھر ھاى صخره اي" دھکده ھاى سرخپوستان و 

 از نخستين ساکنين آمريکاى شمالى، آنا سازى ھا مى باشند که واژه ايسـت نـاواھو کزيکو نشانگر برخىو نيوم
(Navajo) قد يميان" به معناي".  

نخستين دھکده ھاى شناخته شده در جنوب غرب آمريکا را بر پـا  پس از ميالد، آناسازى ھا برخى از 500تا سال 
 آناسازى ھا در طـول قرنھـا. تى ھمچون ذرت، کدو و لوبيا مى پرداختندو کشت محصوال نھادند که در آن به شکار

استادانه و بـى  سنت کوزه گرى. پيشرفت کرده و قادر به توسعه سدھاى پيشرفته و سيستم ھاى آبيارى شدند
خانه ھـاى صـخره اى، کـه بـه نـوع خـود از  نظيرشان، حکاکى بر مسکونات چند اتاقه پيچيده در البالى کناره ھاى

 .است، از جمله مھارت ھاى آنھا بشمار مى رود برجسته ترين نقاط باستان شناسى آمريکاى امروز
را به ھمراه ظروف سفالين ، ابزارآالت و حتى البسـه خـود را بـه  ، آنھا محل ھاى مسکونى 13با اين حال در قرن 

وطن آنھـا بـه مـدت . ناپديد شدندقصد برگشت دارند، رھا کرده و ظاھرأ از صحنه تاريخ  شکلى که بنظر مى رسيد
نشـينان اسـپانيائى و  و پـس ازآن مسـتعمره (Ute) و يـوت (Navajo) قرن تـا ورود قبايـل تـازه اى چـون نـاواھو يک

 .اروپائيان ديگر بدون سکنه باقى ماند
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مـى  در عين حال زيبايى که آنھا درآن زندگى مى کردنـد مربـوط داستان آناسازى بطرز الينحلى به محيط سخت و
اوليه گودالھاى ساده اى بـود کـه از خـاک بيـرون آمـده بـود و کـه بشـکل عمـارت ھـايى  درميان قرارگاھھاى. شود

جھـت  نسـل ھـاى بعـدى تکنيـک ھـا و روش ھـاى بنـايى را. محلھاى مالقات و گردھمايى در آمده بـود مذھبى و
در سبک زندگى آناسازى  ترين تغيير ولى دراماتيک. ساختن مکانھا و عمارت ھاى سنگى و مربع شکل بکار بردند

صخره ھا و زير نقاط تخت و مرتفع بـود کـه در  ھمانا مھاجرت به کناره --به داليلى که ھنوز مشخص نيست  –-ھا 
 .بودند آنجا خانه ھاى چند طبقه اى شگفت انگيزى

آنھـا بـا افـراد . بوددر طى قرنھا آھسته آھسته شکل گرفته  آناسازى ھا به شکل اشتراکى زندگى مى کردند که
 عالئم جنگ و زد و خورد بسيار اندک و ناچيزى نيز در بين آنھـا وجـود. ستد داشتند  ديگر محلى و منطقه اى دادو

ولى تمايز طبقاتى يا  گرچه آناسازيھا رھبران مذھبى وغيره و ھمچنين ھنرمندان زبردست خود را داشتند. داشت
 .بوداجتماعى در ميان آنھاکامأل غير محسوس 

را در ساختن محل مسـکونى صـخره اى و تـرک و واگـذارى  انگيزه ھاى اجتماعى و مذھبى بدون شک رل مھمى
ھمـانطور . يافتن آذوقه در يک محيط بسيار دشوار احتماأل بزرگتـرين عامـل بـود ولى تالش براى. پايانى آنھا داشت

از  شـتند ، کـه خـود باعـث شـد بسـيارىفزونى مى يافت، زارعين ، نقاط بيشترى را تحت کشـت گذا که جمعيت
جلـوى خسـارت و زيـان  ولى آناسازى ھا نتوانستند. سکنه و جوامع محلى فقط زمين ھاى حاشيه را کشت کنند

تجزيه و تحليل حلقه ھاى درختان، بـراى مثـال،  .پيوسته که نتيجه استفاده دايم از زمينھای حاصل خيز بود بگيرند
طول کشيد نھايتأ باعث کوچ آخـرين گروھھـاى  1299تا  1276سال از  23ى که حاکى بر اين است که قحطى نھاي

خود متفـرق شـدند، بـا اينحـال ناپديـد  گرچه آناسازى ھا از خانه و کاشانه وطن ھاى .شد آناسازى براى ھميشه
ھـا ،  (Hopi) مھمى که بر جاى گذاشته، ونيز درميان ھوپى ميراث آنھا در البالى اسناد باستان شناسى. نشدند
  .پوبليو که اجداد آن ھاھستند باقى ماند و ديگر مردمان (Zuni) زونى
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 عصر مستعمرات: بخش دوم 

 
 
،  (Hector St. John de Crevecoeur)جـان کروکـور ھکتور سنت"  پس آمريکائى کيست ، اين مرد؟" 

1762 
 
  

 مردمى نوين
 

، اھالى بريتانيـا بودنـد ولـى برخـى نيـز از کشـورھاى مھاجرت کردند بيشتر مھاجرين که در قرن ھفدھم به آمريکا
فرانسـوى در کارولينـاى جنـوبى و منـاطقى  (Huguenots) مناطق مرکزى، ھوگونوت ھاى ھلند، سوئد و آلمان در

 .مستعمرات پخش بودند بردگانى از آفريقا، بويژه در جنوب و مقدارى نيز اسپانيائى و پرتقالى در سراسر ديگر،
ھزاران پناھنده ، به قصد فـرار از . اصلى مھاجرت محسوب نمى شد ، انگلستان ديگر تنھا منشأ1680بعد از سال 

 بسيارى خانه و کاشانه خود را رھا کردنـد تـا از فقـر ناشـى از فشـار دولـت اجتنـاب. کردند جنگ قاره اروپا را ترک
سـال ايـن جمعيـت دو برابـر  25بعد، ھر از آن به . نفر رسيد ھزار 250جمعيت آمريکا به حدود  1690تا سال  .ورزند

قادر  گرچه يک خانواده، بدون تطبـيق مجدد زياد ، .بيش از دوونيم ميليون نفر رسيد ، به1775شد تا اينکه در سال 
بـود ، ولـى فـرق بـين مسـتعمرات  به نقل مکان از ماساچوست به ويرجينيا و يا از کاروليناى جنوبى به پنسـيلوانيا

  .ميشدند مستعمرات به سه دسته تقسيم. بود کامأل قابل تشخيص
 

 (NEW ENGLAND ) نيو انگند
 

ھاى سنگى با اليه ھاى باريک و زمين ھاى پھـن بـود و زمسـتانھاى  نيو انگلند در گوشه شمال غربى، پر از زمين
ه ھاى اھالى نيوانگلند، در جستجوى پيش. از طريق مزرعه دارى را مشکل مى ساخت طوالنى آن، گذران زندگى

الـوار منطقـه،  مرغوبيـت. نيروى آب بھره بردارى کرده و آسياب ھا و کارخانه ھاى چـوب بـرى بـر پـا کردنـد ديگر، از
  .دريا منبع عظيم ثروت منطقه شد بنادر بسيار عالى، داد و ستد را رونق داده و. کشتى سازى را رواج داد

اطراف بنادر زندگى مى کردند، بسيارى از نيوانگلندى ھا  شھر ھاى با حضور انبوه مھاجرين اوليه که در روستاھا و
 مراتع سر سبز و درختان انبوه نيازھاى شھرنشينان را که در مـزارع کوچـک. وستدھا شدند دست بکار برخى داد

روستايى ، که در آن  نزديکى بھم، امکان تشکيل مدارس روستايى، کليساھاى. اطراف کار مى کردند بر مى آورد
  .فراھم ساخت جمع شده و به امور مشترکشان رسيد گى مى کردند ، را شھروندان

بـه بعـد، ايـن منطقـه رشـدى  17از اواسط قرن . گسترش داد مستعمره خليج ماساچوست ،امور بازرگانى خود را
 .بوستون به يکى از بزرگترين بنادر آمريکا تبديل شد عظيم داشت به شکلى که شھر

براى دکل و الوار و چوگان جھت اسکلت کشتى تمامأ ازجنگل ھاى  ى، کاج ھاى بلندالوار بلوط براى ساختن کشت
کشتى سازان خليج ماساچوست با ساختن کشتى ھاى خود و راندن آنھا . آمد شمال شرقى کشور بدست مى

دوره  تـا پايـان. بنياد بازرگانى عظيمـى را بنـا نھادنـد کـه بتـدريج از اھميـت خاصـى برخـوردار شـد به سراسر دنيا،
مــاھى و . شــد مســتعمراتى، يــک ســوم تمــامى کشــتى ھــاى تحــت ســلطه بريتانيــا در نيوانگلنــد ســاخته مــى

 .فروشگاھھاى کشتى و الوار آالت به صنعت صادرات رونق بيشترى داد
يکى از پررونـق . نيشکر و برده از کاالھاى مرغوب و سود بخش است ترابرھاى نيوانگلند بزودى پى بردند که عرق

 بازرگانـان وترابـران، بردگـان را از. بـود" تجارت سه گـوش" ترين داد و ستدھاى اين عصر،  و شايد ناخوشايندترين 
 West Indies)) درھند غربى سواحل آفريقا براى کارگيرى در مزارع نيشکر نيوانگلند خريدارى کرده و سپس آنھا را

 .به توليد کنند گان نيشکر محلى به وطن بياورند می فروختند تا در آنجا شيره چغند را خريدارى و براى فروش
 

 مستعمرات مرکزى
 

از بسـيارى . شھرى تر و قابل تحمل تر از زند گى در نيوانگلند بـود اجتماع در مستعمرات مرکزى بسيار متفاوت تر،
  .ستندمديون ھ(William Penn) موفقيت آغازين خود را به ويليام پن (Delaware) دالور جھات، پنسيلوانيا و

. نفـر رسـيد 9000، جمعيت آن به حدود 1685تا سال. رشد نمود تحت رھبرى او، پنسيلوانيا بشکل موزون و سريع
فيال دلفيا بود، شھرى که بزودى مملو از خيابان ھاى پردرخت فراوان، منـازل سـنگى  مرکز اصلى مستعمره، شھر

 30000قرن، نزديک بـه  ستعمراتى ، حدود بيش از يکتا انتھاى عصر م. آجرى و لنگر گاه ھاى پر رفت و آمد شد و
استعداد اين افـراد بـراى دسـت زدن بـه تجـارت ھـاى  .نفر از زبانھا ، عقايد و مشاغل گوناگون در آنجا مى زيستند

 .از مراکز برجسته آمريکاى اوليه در آورد موفقيت آميز، شھر فيالدلفيا را به يکى
دلفيا را تشکيل مى دادند، در منـاطق ديگـر پنسـيلوانيا گـروه ھـاى  ى فيال، جمعيت اصل (Quaker) گرچه کويکرھا

 از صنايع مھم. آلمانى ھا ماھرترين کشاورزان مستعمره بشمار مى رفتند. حضور داشتند نژادى ديگرى نيز بخوبى
 .ديگر، صنعت کلبه ، ريسندگى، کفشدوزى، کابينت سازى و صنايع دستى ديگر بود

پا به مستعمره گذاشتند گذرگاه اصلى  18ھا که در حدود اوايل قرن  ايرلندى –راى اسکاتلند پنسيلوانيا ھمچنين ب
" مسـتمندغريبـه ھـاى گسـتاخ و "ايـن افـراد کـه يکـى از مقامـات پنسـيلوانيا آنھـا را . آمد دنياى نوين بشمار مى
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اقسام افراد تشکيل مى شد و تصويرى از ماھيت چند زبانه بودن آمريکا  نيويورک، بر خالف پنسيلوانيا که از انواع و
 شـامل ھلنـدى ھـا، فرانسـويھا، (Hudson) يـت سـاکن نـوار مـرزى رودخانـه ھودسـون، جمع 1646تا سـال . بود

لھسـتانى ھـا،  ايرلنـدى ھـا، آلمـانى ھـا، -دانمارکى ھـا، نـروژى ھـا، سـوئدى ھـا ، انگليسـى ھـا ، اسـکاتلندي
 ميليونھـا مھـاجر نسـل ھـاى بعـدى ، پرتغالى ھا و ايتاليائى ھا مى شد که پيشگام (Bohamians) بوھميانى ھا

اقتصادى اجتماعى منطقـه نيويـورک تـا مـدتھاى مديـدى  ھلندى ھا به سھم خود بعنوان عامل مھم و موثر.شدند
شـيروانى . به ائتالفشان با سيستم مستعمراتى بريتانيا، ادامـه دادنـد (New Netherland) پس از سقوط ھلند نو

جو بازرگـانى  نھا، عامل موثر شلوغى وشيب دار آنھا قسمت عمده و دائمى معمارى شھر شد و بازرگانان آ ھاى
  .بودند (Manhattan) نخستين منطقه مانھاتان

 
 مستعمرات جنوبى

 
ويرجينيا، مريلنـد ، : مرکزى از منا طق زير تشکيل شده بودند مستعمرات جنوبى، بر عکس نيوانگلند و مستعمرات

ويرجينيا و مريلند تا حد زيـادى بـه  اقتصادى ، بافت اجتماعى و17تااواخر قرن .وجورجيا کاروليناى جنوبى و شمالى
، بـا حمايـت نيـروى )جذرومـد سـاحلي( کشـتکاران منطقـه تايـدواتر .وابسـته بـود کشاورزان و مزرعه داران کوچک
آنھـا خانـه ھـاى عظـيم سـاخته و زنـدگى . و بھتـرين زمينھـا را در دسـت داشـتند بردگان، کنترل قـدرت سياسـى

 .داشتند بودند و تا حد امکان تماس خود را با دنيا و تمدن ھاى خارج نگه مى خود راه انداخته اشرافى براى
روى قطعه زمينھاى کوچکتر کار مى کردنـد در مجـالس مردمـى تـر  در ھمان زمان، کشاورزان مالک زمين خود، که

ريح خـط مشـى اسـتقاللى صـ. راه خود را به دستيابى پست ھاى سياسى گشودند  خود را داخل کرده و تدريجأ
حقـوق  خطـر دائمـى بـرای حکومـت ثروتمنـد و طبقـه مرفـه مزرعـه داران بـود تـا زيـاده تـر از حـد بـه آنھا يک زنـگ

 .آزادمنشان تجاوز نکنند
مھـاجرين . تبـديل بـه بنـدر اصـلى و مرکـز تجـارتى جنـوب شـد کارولينـاى جنـوبى (Charleston )شھر چارلسـتون

رگـانى پـى بردنـد و بـازار تبـديل بـه يـک منبـع اصـلى پيشـرفت و کشاورزى و باز بسرعت در آنجا به اھميت ادغام
برگھـاى بلنـد،  الوار، قير، صمغ کـاج بدسـت آمـده از کـاج بـا: جنگل ھاى انبوه نيز منبع در آمد شد .سعادت در آمد

و جنـوبى ، کـه ھمچـون ويرجينيـا  کارولينـاى شـمالى. برخى از بھترين مواد کشتى سازى جھان را مھيـا مينمـود
ماده اى آبى رنگ کـه از گياھـان بـومى ( برنج و رنگ نيل  به تـنھا يک محصول نبودند نيز به توليد و صادرات محدود

، بـيش از صـد ھـزار نفـر در دو 1750تـا سـال . پرداختنـد) منسوجات بکار مى رفـت حاصل مى شد و در رنگ کردن
 .کاروليناى جنوبى و شمالى زندگی مى کردند مستعمره

. جمعيت در مناطق حومه از اھميت ويـژه اى برخـوردار بـود بى، ھمچون مستعمرات ديگر، رشددر مستعمرات جنو
ايرلندى که مايل به زندگى در مستعمرات ساحلى که نفوذ بريتانيائيھا درآنجـا زيـاد  – مھاجرين آلمانى و اسکاتلند

حاصـل خيـز در جـوار  ه تھيـه زمـينآن سرى از افراد که قادر ب. نداشتند، به سمت سرزمين اصلى براه افتادند بود،
بـردارى کـرده بودنـد، تپـه ھـاى غربـى را محـل  ساحل نشد ند يا اينکه از زمـين ھـاى در اختيارشـان، کـامأل بھـره

تاب، گرچه با سختى ھاى غير قابل تحملى مواجه بودند ولى به  مھاجرين بى. سکونت مناسبى براى خود يافتند
 سـرازير (Shenandoh Valley of Virginia) به شناندو ولـى ويرجينيـا 1730ھه تا اواسط د آمدن خود ادامه دادند و

 .طولى نکشيد که منطقه پر از مزارع شد. شدند
پوستان مى زيستـند، به ساختن کابين پرداخته و راه را بـه بيابـان  خانواده ھاى مرز نشين که در لبه منطقه سرخ

 " مردان ، چرم ساخته شده از پوست آھو يا گوسفند را کـه. دندکشت و زرع ذرت و بالل کر باز نموده و شروع به
. ريسيدند مـى پوشـيدند ناميده مى شد ، بر تن مى کردند و زنان جامه ھايى از نخ که در منزل مى" پوست آھو 

، رقـص، مھمـانى  (Barbecue) آنھـا، بـاربکيو تفـريح. غذاى آنھا شامل گوشت گوزن يا آھو، بوقلمون و مـاھى بـود
لحـاف و تيکـه دوزى تـا بـه امـروز نيـز يـک سـنت . لحـاف دوزى بـود پاگشا، مسـابقات تيـر انـدازى و مسـابقه ھاى

  .آمريکايى بشمار ميرود
 

 جامعه، مدارس و فرھنگ
 

اصالت در مستعمرات اين امر بود کـه ھـر کـس در يـک مسـتعمره  عامل اصلى باز دارنده تحول طبقه اشرافى و با
از اين رو، بارھا و بارھا، اشـخاص مقتـدر نـوار سـاحلى، . سکونتى در نوار مرزى بود محل برقرارشده قادر به يافتن

سياسى  اجبار و تھديد سکنه به مھاجرت دسته جمعى به خط ساحلى، وادار مى شدند تا خط مش ھاى ازروى
ھـا، معنـاى  بسـوى دامنـه کـوه ايـن حرکـت. ، شرايط الزمه براى اخذ زمين و فعاليت ھاى مذھبى را آسان گيرند

 .مھمى براى آينده آمريکا دا شت
عصر مستعمرات نيز از اھميت مساوى بـراى آينـده کشـور  بنيادھاى سيستم فرھنگى و آموزشى تثبيت شده در

. ،ماساچوسـت بنـا نھـاده شـد (Cambridge) ، در کمبـريج1636در سـال  (Harvard) کالج ھاروارد. برخوردار بودند
سـال پـس از  چند. در ويرجينيا تآسيس شد (College of William and Mary)يام و مريقرن، کالج ويل حوالى پايان

ولى مھم تر از . گرفت، شروع بکار نمود نام (Yale) که بعدھا کالج ييل (Connecticut) آن ، مدرسه عالى کانتيکات
ا بـر اھميـت خوانـدن تآکيـد پيـوريتن ھـ. بر قرار شـده بـود ھمه، رشد سيستم مدارسى بود که تحت اختيار دولت

 ، مستعمره خليج ماساچوست قـانون1647در سال .گيرى را تاکيد مى نمود مستقيم از کتاب مقدس ،اھميت ياد
خـانواده را ملـزم  50 را تصويب نمود، که ھر شـھرى بـا بـيش از (ye olde deluder Satan) "يه اولد دلودر سيتان "

. تاسـيس کنـد) کـالج آمـاده مـى سـازد دانشجويان را بـراى مدرسه التين که(مى ساخت تا يک مدرسه گرامرى 
 .اين خط مشى را دنبال نمودند (Rhode Island) آيلند اندکى بعد، تمام مستعمرات نيوانگلند، بغير از رود
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تـا . کوچک خود را به ھمراه آورده و مرتبأ از لندن کتاب وارد مـى نمودنـد مھاجرين اوليه در نيوانگند ، کتابخانه ھاى

تـاريخ،  ، کتابفروشـى ھـاى بوسـتون، رونـق فراوانـى از طريـق فـروش کارھـاى ادبيـات کالسـيک،1680 اوايل دھه
موسسـه انتشـاراتى در  ، اولـين1639در سـال . سياسـت، فلسـفه، علـوم، الھيـات و کتابھـاى پـر فـروش، يافتنـد

 .لج ھاروارد تاسيس شدشمالى، در کا مستعمرات بريتانيا و دومين موسسه انتشاراتى در سراسر آمريکاى
در اين مدرسه، خواندن، نوشتن و حسابدارى تـدريس . بکار نمود شروع 1683اولين مدرسه در پنسيلوانيا در سال 

آمـوزش . به شکلى آموزش ابتدايى کـود کـان خـود را بعھـده گرفـت (Quaker) جماعت از آن به بعد، ھر. مى شد
که ھنوز نيـز در  (Friends Public School ) در مدرسه عمومى فريندز --زبانھاى کالسيک، تاريخ و اد بيات  -- عالى

اين مدارس . فعاليت مى کند، تدريس مى شد (Penn Charter School ) فيال د لفيا بعنوان ويليام پن چارتر اسکول
 .رايگان بود ولى والدينى که استطاعت داشتند، شھريه مى پرداختند براى فقيران و طبقات کم در آمد

ھيچگونـه وابسـتگى و تابعيـت مـذھبى نداشـتند، زبـان ، رياضـيات و  در فيالدلفيا، مدارس خصوصى بيشمارى که
 د ر ايـن ميـان زنھـا کـامأل فرامـوش. ميکردند؛ مدارس شبانه نيز براى بزرگان وجود داشت علوم طبيعى را تدريس

آنھـا در کـار  ھـايى مـى شـد کـه بـه نشده بودند ولى موقعيت ھاى تحصيالتى و آموزشى آنھا محدود به آمـوزش
زبـان فرانسـه، موسـيقى، رقـص،  دبيران خصوصى ، دختران شھروندان فيال دلفيـائى موفـق را در. منزل کمک کند

 .مى کردند نقاشى، آواز، گرامر و گاھى اوقات حتى در دفتر دارى کمک
ھـاى نيرومنـدى چـون جيمـز  پنسيلوانيا بطرز عظيمى در شخصيت ميالدى، گسترش فرھنگى و فکرى 18در قرن 
 لوگـان وزيـر مسـتعمره بـود و در. منعکس شد (Benjamin Franklin ) بنجامين فرانکلين و (James Logan) لوگان

لوگان ساختمانى را بنـا  ،1745در سال . کتابخانه عالى او بود که فرانکلين جوان آخرين کشفيات علمى را آموخت
 .و ھم کتب آن را وقف شھر نمود ھدارى کند، و ھم ساختماننھاد که در آن مجموعه کتب خود را نگ

او کلوپ مباحثه اى را بنياد نھـاد کـه از آن طريـق . کمکھاى شايانى نمود فرانکلين به فعاليت ھاى فکرى فيالدلفيا
تاسـيس  کوشش ھاى اوھمچنين به. بوجود آمد (American Philosophical Society ) دانان آمريکا انجمن فلسفه

بنيانگـذار اصـلى يـک کتابخانـه بـاحق  او. آکادمى عمومى انجاميد که بعدھا به دانشگاه پنسيلوانيا تبديل شـد يک
 .ناميد" با عضويت در سراسر آمريکاى شمالى مادر تمامى کتابخانه ھاى" عضويت بود که او آنرا 

و يا اسکاتـلند را مى آوردند تا به  ثروتمند، معلمين خصوصى از ايرلند در مستعمرات جنوبى، کشتکاران و بازرگانان
وجـود ايـن  بـا. تعليم دھند و برخى ديگـر فرزندانشـان را بـراى تحصـيل بـه انگلـيس اعـزام مـى کردنـد فرزندانشان

بعـالوه ، . مدارس عمومى نداشتند موقعيت ھاى آموزشى، طبقات باالتر در منطقه تايدواتر عالقه اى به حمايت از
چنـد مدرسـه رايگـان نيـز در . مشـکل مـى سـاخت رھـا تشـکيل مـدارس عمـومى را پراکندگى مـزارع و کشـت زا

که در سال  (Eaton) تاسيس يافت و مدرسه ايتون 1647سال  که در (Syms)ويرجينيا تشکيل شد؛ مدرسه سيمز
 .ھستند گشايش يافت از اين نمونه 1659

ايرلند ى ھا با وجود زنـدگى  -زى ، اسکاتـلنددر نوارھاى مر. نشد عال قه به يادگيرى در مرزھاى اين جوامع متوقف
ھاى بدوى، ھواخواھان راستين تحصيل و آموزش بودند و کوششھاى عظيمى در جھت جذب  در اطاقک ھا و کلبه

 .به مناطق خود بر آوردند معلمين
ر موضوعات دراين منطقه تمرکز زيادى ب. نيو انگلند محدود مى شد سواد آموزى در مستعمرات بيشتر به حد و مرز

يکـى از مشـھورترين واعظـين . مذھبى ، مرسوم تـرين حاصـل انتشـارات وقـت بـود خطبه ھاى. مذھبى مى شد
شـاھکار او  .قطعـه بـه رشـته تحريـر در آورد 400حـدود  Mather) (Cotton ، کشيش کـاتن مـاتر (Puritan) پيوريتن

محبوب ترين کار . را به نمايش مى گذارد نيوانگلندتاريخ  (Magnalia Christi Americana) ماگنوليا کريستى آمريکانا
اسـت کـه وقـايع روز داورى را بـه  (Reverend Michael Wigglesworth ) روز ، شعر بلند کشيش مايکـل ويگلـزورث

روزنامه موفق مستعمرات را منتشر  ، کمبريج ماساچوست، نخستين1704در سال .داد طرز ھراسناکى شرح مى
 .و پخش مى شد زنامه در سرتاسر مستعمرات چاپرو 22، 1747تا . ساخت

کـه جريـده نيويـورک  (Johann Peter Zenger) مـورد جوھـان پيترزنگـر در نيو يورک، تثبيت اصل آزادى مطبوعـات بـا
بـزرگ  شروع بکار کرد و نمايـانگر مخالفـت بـا دولـت بـود، گـامى 1733او در  (New York Weekly Journal) ويکلى

ھـاى طعنـه آميـز زنگـار را  دو سال انتشار، فرماندار مستعمره ، که ديگر تـاب و تحمـل نـيش پس از. برداشته شد
زنگار درطى نه ماه در زندان به کار روزنامه نگارى خود  .نداشت او را به جرم تھمت ھاى فتنه آميز به زندان انداخت

 Andrew) آنـدرو ھميلتـون. کـرد خود عالقه شديدى را در تمامى مستعمرات کسـب از زندان ادامه داد که بخودى
Hamilton) ، افتـرا آميـز خوانـد وکيل مدافع برجسته زنگر ، به دفاع از ادعاھاى زنگر بر آمد و آنھـا را حقيقـت و نـه .

  .ھئيت ژورى حکم بيگناھى زنگر را صادر کرده و او از زندان آزاد شد
بـود کـه شـيطان در حـال فريـب جامعـه جھـت  مردم سايه افکنده موفقيت ھاى شھر ھاى گوناگون اين ترس را بر

 Great "بيـدارى بـزرگ" حاصـل شـد کـه  1730عظـيم مـذھبى را در دھـه  کسب مـال دنيـا اسـت، ويـک واکـنش
Awakening) (جـرج وايـت فيلـد: اين نھضت از دو منبع الھام مـى گرفـت. شود خوانده مى (George Whitefield) ،

انگليس آمده بود و  از 1739،پيروان جان وسلى ، که در سال  (Wesleyan) احيا کننده مذھبى از فرقه وسليان يک
در نورث  (Congregational Church) کانگرگيشنال که قبأل در کليساى (Jonathan Edwards)ديگرى جاناتان ادواردز

 .مى نمود ، ماساچوست خدمت(Northampton) ھمپتون
 20وايـت فيلـد جماعـت ھـاى . مود و سپس به نيوانگلند کوچ نمـودن وايت فيلد بيدارى مذھبى را در فيالدلفيا آغاز

شـورش و . واحد، شـيفته نمـايش ھـا، موعظـات و خطابـه ھـاى احساسـاتى خـود مـى نمـود ھزار نفرى را در آن
ھـاى تثبيـت  مذھبى سراسر نيوانگلند و مسـتعمرات ميـانى را در برگرفـت و انبـوھى از واعظـين، کليسـا غوغاى

 .ده و از بيدارى روحانى سخن گفتندشده خود را رھا کر
بود که نھضت بيدارى بزرگ با موعظه  (Edwards)قرار گرفت، ادواردز از اشخاصى که تحت تاثير موعظات وايت فيلد

 ادواردز بشـکل. بـه اوج خـود رسـيد 1741در سـال " گناھکاران در دست ھاى خداى خشـمگين  " تاريخى او بنام
تاکيد بر اين داشـت کـه  او. سبکى متفکرانه و آرام موعظه خود را ارائه مى داد نمايشى موعظه نمى کرد بلکه با
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و روحيه احياگرايى مذھبى شد که ھنوز نيـز نقـش ) انجيلي(پروتستانى  بيدارى بزرگ باعث برپاسازى فرقه ھاى
ايـن حرکـت عظـيم باعـث تضـعيف موقعيـت . حيات فرھنگى و مـذھبى آمريکـا بـازى مـى کنـد ھاى عظيمى را در

مھم تـر از ھمـه،  شايد. خود تکيه کنندگشت و ايمانداران را برانگيخت تا بر وجدان ) تثبيت شده(سنتى  روحانيون
بنوبـه خـود پـذيرش عمـومى اصـول  نھضت بيدارى بزرگ باعث ازدياد فرقه ھا و طبقات مذھبى گوناگون گشت کـه

 .آزادى مذھب را تشويق نمود
 

  پيدايش دولت مستعمره اى
 

. ه دولـت انگلـيس بـودويژگى مھم ھمان فقدان نفوذ کنترل کنند در تمامى مراحل توسعه مستعمره نشينى ، يک
جورجيا بشکل شرکت ھاى سـھام دار و يـا بعنـوان مـالکين فئـودالى کـه از ملکـه حـق  تمامى مستعمرات بغير از

مسـتعمرات  اين حقيقت کـه پادشـاه ، حـق سـلطه و حاکميـت بالفعـل خـود را بـر. گرفته بودند بوجود آمدند امتياز
مسـتعمرات در ايـن سـرزمين، در واقـع  بته به اين معنا نبود کهدنياى جديد به کمپانى ھا و سھام داران سپرده، ال

طبق مفاد امتياز کمپانى ويرجينيا، تماميت حاکميت دولـت بـه خـود  براى مثال، بر. آزاد از کنترل دنياى خارج بودند 
ويرجينيا  ساکنين. با اين حال، ملکه انتظار داشت که شرکت در بريتانيا قرار داشته باشد .کمپانى محول شده بود

 .تمامى قدرت تام را در اختيار داشت از اينرو ھيچگونه صدايى در دولت خود نداشتند، چنانکه گويى پادشاه خود
خود را اساسأ ھمچون انگليس، کشـورى مسـتقل قلمـداد مـى  بلکه. مستعمرات ھرگز خود را تابع نمى دانستند

به ھر صورت، قانون جامع از خـارج کـم کـم از بـين . ط بودندانگيس در لندن در ارتبا کردند که دررده پايين با مقامات
انگلـيس ھـا  که وارثين سنت ھـاى واپسـين منازعـات دراز مـدت آزادى ھـاى سياسـى --مستعمره نشينان .رفت

بـدين صـورت کـه مھـاجرين انگـيس از . گنجاندنـد عقايد آزاد طلبانه را در اولين منشور ويرجينيـا --بشمار مى رفتند
بصـورتيکه تحـت قلمـرو انگلـيس از آنھـا بـود اطاعـت مـى " دار بودنـد  ھا و امتيازات مصونيت بـر خـور تمامى آزادى

، 1618 در سـال. و قـانون مشـترک بودنـد (Magna Carta) قـادر بـه اسـتفاده از منـافع مگناکارتـا از ايـن رو". کردنـد
سـاکنين آزاد مـزارع بـزرگ مـى  حتـوا کـهکمپانى ويرجينيا بيانيه اى را به فرماندارانتخابى خـود صـادر کـرد بـدين م

شوراى منتخب در تصويب قـوانين مربـوط بـه رفـاه مـردم  بايست نمايندگانى را انتخاب کند تا بھمراه فرماندار و يک
  .مستعمره با يکديگر ھمکارى کنند

ذيرفتـه شـده از آن به بعـد، پ. دوران مستعمره نشينى بحساب مى آمد اين موازين ، گسترده ترين قدمھا در تمام
مواقع،  در بيشتر. نشينان اين حق را داشتند که در تعيين اداره دولت خود نقشى داشته باشند بود که مستعمره

در قـانون ھـايى کـه بـر  پادشاه، در صدور امتيازھاى آتى ذکر مـى نمـود کـه مـردان آزاد مسـتعمرات مـى بايسـت
در مريلند، ويليام پـن  Calverts)) به کا لورتھا اھدا شده از اينرو، امتيازات. آنھاوضع مى شود، دست داشته باشند

چنوبى و شمالى و صاحبين امالک در نيوجرسى، بطور اخص ذکر از اين مى نمود  در پنسيلوانيا، مالکين کاروليناى
 .بتصويب برسد" رضايت آزادگان " بايد با  که قوانين

. در مقايسـه بـا ھـر مسـتعمره ديگـرى حکمفرمـا بـود کـاملترى در نيوانگلنـد،تا سـالھاى زيـادى، دولـت خودمختـار
معاھـده " ، قراردادى جھت تشکيل يک دولت اتخاذ نمودنـد کـه (Mayflower)فالور مھاجرين، بر عرصه کشتى مى

ميان خـود تشـکيل داده  ما يک ارگان مدنى واحد در" نام دارد که درآن آمده که  "(Mayflower Compact)فالور مى
عادالنـه و مسـاوى، قـوانين اساسـى ومقـررات ادارات  ت بھترى را برقرار سازيم و بنـابرآن قـوانينىايم تا نظم و ثبا

 ".تا از آن راحتى و رفاه تمامى مستعمره بر قرار شود.. آنرا بنا مى گذاريم  مربوط به آنرا وضع، تشکيل و چارچوب
نداشـتند، ولـى معاھـده مـى فـالور تشکيل يک نظام دولتـى  گرچه مھاجرين ھيچگونه حق و اساس قانونى براى

تا سالھاى متداوم قادر بـه کنتـرل امـور  (Plymouth) اينرو مستعمره نشينان پليموت مورد مخالفت قرار نگرفت و از
 .بدون دخالت خارجى بودند خود

بـر طبـق ايـن قـانون، . آمد که حق تسلط بر خود را وضع نمود وضعيتى مشابه در کمپانى خليج ماساچوست پديد
در آغـاز، بيشـتر از ده نفـر از اعضـاى . بود که در مستعمره زندگى مى کردنـد اکميت مطلق در دست اشخاصىح

مسـتعمرات  ولى. آمريکا مھاجرت کرده بودند بر اين شدند که مستبدانه بر مستعمره حکومت کنند کمپانى که به
کـه در صـورت رد درخواستشـان،  شـتندديگر بزودى تقاضاى شرکت و دخالت در امـور مـردم را رد کـرده و اذعـان دا

 .مھاجرت عظيمى صورت خواھد پذيرفت
بودنـد فـورأ تسـليم شـده و کنتـرل دولـت بـه دسـت نماينـد گـان  اعضاى کمپانى که مواجه با چنين تھديدى شده

 Rhode)و رود آيلنـد (Connecticut) ماننـد کاتنيکـات --مسـتعمرات ديگـر نيـو انگلنـد در نتيجه،. منتخب مردم افتاد
Island) – و سيستم سياسـى خـود  نيز با اعالم اينکه آنھا نيزدر زير سلطه ھيچ دولتى نيستند، خود مختار شده

  .نمودند را که بنحوى از سيستم سياسى مھاجرين پليموت اقتباس شده بود تنظيم
 ورک بـه برادرچـارلز دومنيوي. اين دو مورد نيويورک وجورجيا بود. شد تنھا در دو مورد، تبصره دولت خود مختار حذف

(Duke of York) مـورد،  در ھـر دو. واگـذار شـد" امنا"بعدھا کينگ جيمز دوم شد، اعطا شده و جورجيا به گروه  که
نماينـدگان قـانونى را نمودنـد  تبصره ھاى حاکميت ، کوتاه مدت بود چون مستعمره نشينان آنقدر با اصرار تقاضـاى

 .که مقامات رسمى تسليم شدند
، بريتانيـا بواسـطه جنـگ ھـاى 17شدند ولى در اواسـط قـرن  يان، بيشتر مستعمرات ، مستعمرات سلطنتىدر پا

 Oliver Cromwells Puritan) و قيموميـت حرکـت پيـوريتن ھـاى آليـور کرامـول ( 1649-1642) ( Civil War) داخلى
Commonwealth)تخت نشستن چارلز  پس از به. از تثبيت يک خط مشى موثر در مورد مستعمرات خود بدور افتاد

گرچه در آن . براى اداره کار مستعمرات يافت ، بريتانيا فرصت بھترى1660در سال  (Stuart) دوم و دودمان استوارت
بريتانيا فاقد يک نقشه منسجم بـود و از ايـن رو مسـتعمرات را بـه حـال خـود  موقع نيز، دراوضاع تاثيرى نگذاشت و

 .کرد رھا
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. بريتانيا جدا مى ساخت نيز کنترل آنھا را مشکل تر مى ساخت يک اقيانوس عظيم آنھا را ازدورى مستعمرات که 
مستعمره نشينان از کشـورھاى محـدودى کـه . زندگى در آمريکاى اوليه نيز مسئله بود عالوه بر آن ، وضعيت خود

در چنين قاره اى،  .يى نداردشھرھاى کوچک بود کوچ کرده و به سرزمينى رسيده بودند که بنظرميرسيد انتھا پر از
دولت نيز به آھستگى به . خود را بگيرد شرايط طبيعى، فردگرايى را ترويج ميداد چون ھر کسى مجبور بود تصميم

 .و مرج اغلب در سر مرز مستولى بود حومه ھا نفوذ مى کرد و اوضاع بى قانونى و ھرج
، 1670در دھـه . مآل بدون دردسر و بدون مخالفت نبـودمستعمرات کا با ھمه اينھا، داشتن يک دولت خود مختار در

که کميته اى سلطنتى بود که جھـت تثبيـت سيسـتم تجـارتى بازرگـانى تاسـيس " و مزارع فرمانروايى بازرگانى"
امتياز خلـيج  بود، به علت اينکه مستعمره فوق با خط مشى ھاى اقتصادى دولت مخالفت ميکرد درصدد لغو شده

نيوانگلنـد را تصـويب کـرد  (Dominion) پيشنھاد تشکيل فرمـانروايى 1685يمز دوم در سال ج. ماساچوست بر آمد
قلمرو قدرت خـود گـذارد تـا از ايـن رو کنتـرل ملکـه را بـر کـل  وبدين ترتيب مستعمرات جنوبى را تا نيوجرسى تحت

کـم اجرائـى طبـق ح (Sir Edmund Andros)فرماندارسـلطنتى سـر ادمونـد آنـدروس .منطقـه مسـتحکم تـر سـازد
 .وقوانينى شديد را وضع کرده و مخالفين را به زندان افکند ،مالياتھا

کـه باعـث سـقوط جيمـز دوم گشـت بـه  1688 -1689سـال  (Glorious Revolution )وقتى که خبر انقـالب عظـيم
 ه، براىماساچوست و پليموت، طبق منشور تاز. کرده و آندروس را به زندان انداختند بوستون رسيد، مردم شورش

ديگـر کـه تحـت  مسـتعمرات. بعنوان مستعمره سلطنتى خليج ماساچوست متحد گشتند 1691اولين بار در سال 
 .به سر کار گذاشتند فرمانروايى نيوانگلند در آمده بودند بسرعت دولت ھاى پيشين خود رامجددا

و قـانون  (Bill of Rights ) حقـوق اساسـى. مسـتعمرات گذاشـت انقالب عظـيم اثـرات مثبـت ديگـرى نيـز بـر روى
 ، آزادى پرستش را براى مسيحيان تثبيت کرده و حدودى را براى ملکه مقرر1689سال ( ( Toleration Act روادارى
کـه بـر اسـاس حقـوق ا  تئورى دولتى را ارائه مى داد (John Locke) جان الک" رساله دوم درباره دولت. " ساخت

کردکه به افراد حق طبيعى حيات، آزادى و  ا شده بود وچنين استدالل مىلھى نبود بلکه بر اساس يک معاھده بن
طبيعى را زير پا مـى گذارنـد مـردم حـق دارنـد دسـت بـه شـورش  مالکيت،داده شده و وقتى دولت ھا اين حقوق

انقـالب عظـيم . بـود 17سياسـت ھـاى بريتانيـا در قـرن  شـبيه 18سياست ھاى مستعمراتى در اوايل قـرن .بزنند
فرمانداران اين مستعمرات بدنبال آن قدرتى در مستعمرات بودنـد کـه پادشـاه در  پارلمان را تثبيت نمود ولىبرترى 

و " حقوق" تحميل  پارلمانھاى مستعمرات، با آگاھى از وقايع بريتانيا ، سعى در اثبات و. دست داده بود انگليس از
دو قدرت عظيم را که شبيه قـدرت پارلمـان  مستعمراتى ، قانون گذاران18تا اوايل قرن . ھاى خود داشتند" آزادى" 

ماليات و مخارج و حق قانونگذارى درعـوض اينکـه منتظـر پيشـنھاد  حق راى درامر اخذ: انگليس مى شد دارا بودند
 .آن عمل کنند فرماندار شده و بر روى

و قدمھای ديگرى در جھت  فرمانداران سلطنتى استفاده کرده قانون گذاران از اين حقوق جھت رسيدگى به قدرت
تضادھاى پى در پى بين فرماندار ومجلس باعث بيـدارى ھـر چـه بيشـتر . برداشتند گسترش نفوذ و حاکميت خود

سـلطنتى  در بسـيارى از مـوارد، حـاکمين. نشينان شد تا شاھد انشعاب منـافع بريتانيـا و آمريکاشـوند مستعمره
بـا . آنھاغفلـت مـى ورزيدنـد مى دادند نداشتند و بسـادگى ازدرکى از اھميت آنچه که مجالس مستعمرات انجام 

مسـتعمرات " قـانون اساسـى" در نھايتأ بخشى از اين وجود اين قوانين باعث تثبيت اصول و موادى مھم گرديد که
بعضى اوقات، مرکـز اداره . دولت خود مختار را بنا نھادند و بدين ترتيب، قانونگذاران مستعمرات حق داشتن .گشت
 .ھاى گوناگون نقل مکان مى کرد عمرات از لندن به پايتختمست

 
 فرانسه و جنگ سرخ پوستان

 
گرچه بريتانيـا . درگير جنگ ھايى در اروپا و جزاير کارائيب شدند 18قرن  فرانسه و بريتانيا در اوقات گوناگون در طول

خوردھـا  ولى سرنوشت اکثـر ايـن زدوگشت  --اساسا در جزاير پر از نيشکر کارائيب --از اين بابت  صاحب غنايمى
 .باقى ماند 1754در سال  ساله 7نامعين بود و فرانسه در موقعيتى بس قوى در آمريکاى شمالى در آغاز جنگ 

 Great ) زيادى از قبايل سرخ پوسـت در کانـادا و اطـراف گريـت ليـک تا آن موقع فرانسه روابط مستحکمى با عده
Lakes) طريق تاسيس برج ھا و دکل ھاى بازرگانى ، بر رودخانه مى سى سى پى دست بود و از  بر قرار ساخته
. ميشد بنا نھاده بود کشيده (New Orleans) تا نيوارلئان (Quebec)و امپراطورى ھاللى شکلى را که از کبک يافته

ود شـده کوھھـاى آپـاالچى کشـيده مـى شـد محـد ھا به نوار باريکى که از سمت شـرق بـه -از اين رو بريتانيائي
بريتانيا را بلکه خود مستعمره نشينان را تھديد مى کردنـد چـون بـا تصـاحب  فرانسوى ھا نه تنھا امپراطورى. بودند

 .سى پى، فرانسه قادر به جلوگيرى از گسترش آنھا بسوى غرب مى شد رودخانه مى سى
مـروزى، بـين گروھـى از ، پيتسـبورگ ا (Fort Duquesne) در فـورت دو کوسـن 1754نبـرد مسـلحانه اى در سـال 

ساله که يک مزرعه دار ونقشه  22ويرجينيا تحت فرماندھى جورج واشنگتن  فرانسوى ھاى غيرنظامى و نظاميون
تالش کـرد کـه بـا تشـکيل يـک جلسـه  (Board of Trade) در لندن، شوراى بازرگانى .بود رخ داد کش ويرجينيايى

مريلنـد و نيوانگلنـد، ايـن زد و خـورد را مـورد رسـيدگى  انيا ،متشـکل از نماينـدگان مسـتعمرات نيويـورک ، پنسـيلو
 در آلبانى نيويورک مالقات کردتا جھت (Iroquois)جوالى کنگره آلبانى با ايروکيس ھا10 ژوئن تا 19از روز . قراردھد 

 .آورد بھبود مناسبات باآنھا به مذاکره نشسته و تضمين حمايت آنھا رابه انگليس بدست
نقشـه " بود را اعالم نمودنـد و " براى بقاى آنھا الزم و ضرورى  " نين اتحاديه مستعمرات آمريکا کهنمايندگان ھمچ
 Benjamin ) ايـن نقشـه، کـه توسـط بنجـامين فـرانکلين. را اخـذ نمودنـد (Albany Plan of Union) "اتحـاد آلبـانى

Franklin) پادشاه منصـوب مـى دارد بـا شـوراى  تحرير شده بود اين امکان را فراھم ساخت که رئيس جمھورى که
به اين شکل که ھر مستعمره به نسبت سھم مالى  عظيم نمايندگان که توسط مجالس انتخاب مى شود کارکند

اين ارگان مسئُول دفاع، مناسبات با سرخ پوستان . نماينده خواھد داشت که به خزانه عمومى پرداخت کند ، حق
فرانکلين  ولى ھيچيک از مستعمرات طرح. توانست ماليات نيز وصول کند مستعمرات غرب بوده و مى ، بازرگانى و
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در جنـگ ھفـت سـاله بـراى او بـه شايسـته اش سـر انجـام پيـروزى را  موقعيت استراتژيکى برتر بريتانيا و رھبرى
 .کوچکى از اين جنگ در نيمکره غربى به وقوع پيوست فقط بخش. ارمغان آورد

 ) به امضا رسيد، فرانسه تمامى کانـادا، گريـت ليکـز 1763سال  که در (Peace of Paris)در عھد نامه صلح پاريس
Great Lakes) يـاى سـلطه امپراطـورى فرانسـه در آمريکـاى رو. سى پى را به بريتانيا واگذار نمـود و دره مى سى

 .براى ھميشه بپايان رسيد شمالى
 -به رويا رويى با مشـکلى شـد کـه تـا بحـال پشـت گـوش انداختـه بـود بريتانيا، با پيروزى بر فرانسه، اکنون مجبور

 رصدد تـاميناکنون بسيار مھم بود که لندن متعلقات وسيع خود را سازمان دھى داده تا د .حاکميت بر امپراطورى
ھزينـه اداره ايـن  امور دفاعى، تطبيق و بافتن نقـاط مشـترک و عاليـق يکسـان نقـاط و مردمـان مختلـف بـر آيـد تـا

 .امپراطورى عظيم به نحو منصفانه اى توزيع گردد
بـه نـوا ر باريـک کنـاره سـاحل آتالنتيـک، . بريتانيا دو برابـر شـده بـود تنھا در آمريکاى شمالى، مناطق تحت سلطه

کـه ) (Allegheny کانادا و منطقه وسـيعى بـين رودخانـه مـى سـى سـى پـى و کوھھـاى آلگنـى ش بزرگى ازبخ
اکنـون شـامل  جميعتـى کـه عمـدتأ پروتسـتان و انگليسـى بـود. خود يک امپراطورى بود، اضافه شده بـود بخودى

حفاظـت . ى مى شدنيمه مسيح و عده زيادى از سرخ پوستان (Quebec) کاتوليک ھاى فرانسوى زبان اھل کبک
. نيازمنـد مبلـغ ھنگفتـى پـول و پرسـنل اضـافى مـى بـود و اداره چنين مناطق تازه اى، به انضمام منـاطق قبلـى،

 .چنين کارھايى کامأل نامناسب بنظر مى رسيد سيستم مستعمراتى قديمى براى انجام
 

 (Salem) جادوگران سيلم: در حاشيه
 

در ماساچوست پس از شنيدن قصـه اى کـه  (Salem village) ه سيلمگروھى از دختران بالغ دھکد 1692در سال 
وقتى از آنھـا درايـن مـورد . نقل شده بود دستخوش تشنج عجيبى شدند توسط يک برده سرخ پوست ھند غربى

 مـردم شـھر ترسـان شـدند ولـى. جادوگر زن را عامل اينکار دانستند که آنھا را زجرداده انـد سئوال شد، آنھا چند
 .بود در آمريکا و اروپا بسيار رايج 17اعتقاد به سحر و جادو در طول قرن : ردندتعجبى نک

ولـى پنجـره اى  --يگانه درنوع خود در تـاريخ آمريکـا بشـمار مـى رود گرچه واقعه اى –-آنچه اکنون گفته مى شود 
تـا بـه  ى تشـکيل دادنـدمقامات شھر دادگاھ. اجتماعى و روانى نيو انگلند پيوريتن ھا باز مى کند روشن به دنياى

را محکـوم (Bridget Bishop)بيشـاپ اتھامات سحر و جادو گوش فرا دھند و با سرعت يک ميخانه دار به نام بريژيت
  .دار آويخته شدند زن ديگر محکوم و به 5در طى يک ماه، . و اعدام نمودند

اه به شاھدين اجازه داد تا شھادت بيشتر به اين علت که دادگ با اين وجود، تشنج به طرز عجيبى گسترش يافت،
 را بويژه خطرنـاک بحسـاب" شواھد خيالى " ماھيت جريان، چنين. در روح و رويا ديده اند دھند که آنھا متھمين را
نفـر، بـه  20، بـيش از  1692 تـا پـائيز. توانست تاييد شود ونه مورد بررسى دادگاه قرار گيـرد مى آورد چون نه مى
افتادند که در ميان آنھا برخـى از برجسـته تـرين شـھر  نفر به زندان 100م شدند و بيشتر از انضمام چند مرد، اعدا

را تھديد مى کرد و واعظين در سرتاسر مسـتعمرات  (Salem )بيرون مرزھاى سيلم ولى دامنه تشنج. وندان بودند
افراد زندانى بعدھا يا  .عطيل نمودفرماندار مستعمره موافقت کرد، و دادگاه را ت. اتمام اين دادگاھھا شدند خواستار

 .آزاد شده و يا دادگاھشان بتعويق افتاد
در يک سطح روانشناسى، بيشتر تاريخ نويسان بر . آمريکائى ھا ماند محاکمات جادوگران سالم مدتھا مورد عالقه

بـود کـه  توسط نوعى ھيجان عمومى قبض شـده 1692در سال  (Salem Village ) دھکده سيلم اين اعتقادند که
اينکه بعضى از دختـران  آنھا خاطرنشان مى سازند که با. اعتقاد خالصانه به وجود جادوگران به آن دامن زده شد با

ميانساالن مسئول نيز در ايـن آشـفتگى گرفتـار  ممکن است دراين جريان نقش بازى کرده باشند، ولى بسيارى از
 .شده بودند

 Salem) دھکـده سـيلم. زنندگان، موضوع را روشـن تـر مـى سـازد منگرشى دقيق تر به شخصيت متھمين و اتھا
Village)شھرھاى زمـان مسـتمره ای نيوانگلنـد، تحـت يـک انتقـال سياسـى اقتصـادى از يـک  ھمچون بسيارى از

نماينده قشـر  بسيارى از اتھام زنندگان. ملکى به يک جامعه غير روحانى و بازرگانى قرار گرفته بود جامعه پيوريتن
از جـادوگران مـتھم، اعضـاى قشـر  زندگى که به مزرعه دارى و کليسا وصل بود، بودند در حاليکه بسـيارىسنتى 

تـالش مـبھم شـھر سـيلم در جھـت . و ستد مى بودند بازرگان در حال رشد که صاحبان مغازه ھا و دکان ھاى داد
ونه اى بود که در سراسر سنتى قديمى و قشر بازرگان نوين، نم کسب قدرت سياسى و اجتماعى بين گروھھاى

 ولى جريان وقتى بسـيار عجيـب و چرخشـى کشـنده بخـود گرفـت کـه بـه. آمريکا تکرار شد جوامع در طول تاريخ
  .شھروندان اتھام اينکه شيطان در خانه ھايشان سر گردان است زده شد

وى احساسـات ، ولـى بـارز از عواقـب مرگبـار اتھـام زدن از ر محاکمات جادوگران شـھر سـيلم ھمچنـين نمونـه اى
 واقع، واژه مرسوم در منازعات سياسى امروز که در رابطه با اتھامات بيجا عليه عـده در. اشتباه ، بشمار مى رود

  .است " (Witch hunt)شکار جادوگر" زيادى از مردم بکار مى رود ھمانا 
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 راھى بسوى استقالل: بخش سوم 
 
 

 " .انقــالب در قلــب ھــا و افکــار مــردم بــود. دده بــومــشــروع جنــگ ، انقــالب بحرکــت در آ قبــل از  "
 1818،  (John Adams)پرزيدنت اسبق، جان آدامز

 
شـليک شـود،  1775آمريکا مدتھا پيش از آنکه اولـين گلولـه در سـال  گرچه برخى بر اين اعتقادند که تاريخ انقالب

در  پس از پايه ريزى اولين مسـتعمره دائمـى، حدود بيش از يک قرن ونيم  1763آمريکا تا سال  آغاز شد، بريتانيا و
مسـتعمرات بطـرز عجيبـى در  .، ويرجينيا، شروع به کناره گيرى از يـک ديگـر کـرده بودنـد(Jamestown) نوجيمز تا

تمامى آنھـا سـالھا بـود کـه دولـت ھـاى خـود  زمينه دستيابى فرھنگى و قدرت اقتصادى بيشتر، رشد کرده وعلنأ
  .، رسيده بود1700برابر جمعيت سال  6يک و نيم ميليون نفر،  ، جمعيت کل آنھا به1760در دھه . مختار داشتند

 
 سيستم مستعمراتى نوين

 
 نياز به يک نقشه سلطنتى جديد داشت ولى شرايط و جو موجود در پيامد جنگ سرخ پوستان و فرانسه ، بريتانيا

 ھا بود تا حد گسترده اى به استقالل خود عـادتمستعمرات که مدت. مساعد اين امر نبود در آمريکا به ھيچ عنوان
فرانسـه نيـزاز بـين رفتـه بـود ،  کرده بودند بدنبال آزادى ھاى بيشتر و نه کمتر بودند بويژه اکنون که تھديد از سوى

بايست با مستعمره نشينان که در خود مختـارى زبـده و  پارلمان در تثبيت يک سيستم نوين و کنترل شديد تر مى
 .بودند، به مبارزه بر مى خاست خالت خارجى بى صبردر مورد د

الزمه غلبه بر کانادا و تسـخير . مورد برداشت تشکيل سازمان داخلى بود يکى از اولين قدمھايى که بريتانيا در اين
ولـى  . خط مش ھايى بود که باعث کنارگذاری فرانسويان و سکنه سرخ پوسـت نشـود (Ohio Valley) دره اوھايو
گوناگون، که جمعيـت شـان روز  مستعمرات. که پادشاه به مخالفت با منافع مستعمره نشينان برخاست اينجا بود

اضافى داشتند حق خود مى دانستند که مرزھاى خود را تا  به روز در حال فزونى بود و نياز بيشترى به زمين ھاى
 .ترش دھندگس (Mississippi River) رودخانه مى سى سى پى سر حد غربى به نزديکى ھاى

به سرزمين ھاى جديد، با سرخ پوستان جنگ راه بيندازند، بر اين  دولت انگليس، از ترس اينکه مھاجرين وارد شده
 محدود ساختن جابجـايى نيـز راه مطمئنـى. را بايد بصورت تدريجى براى آنھا مھيا ساخت اعتقاد بود که زمين ھا

اعالميـه . بـر پـا شـود کنونى قبـل از آنکـه مسـتعمرات تـازه اىبودجھت تضمين بريتانيا بر کنترل کامل مستعمرات 
، فلوريـدا،  (Alleghenies) آلگنـى ھـا ، تمـامى منـاطق غربـى بـين1763سـال  (Royal Proclamation)سـلطنتى

بـدين ترتيـب شـاه قصـد . آمريکائى ھاى بوِمى اختصـاص داد رودخانه مى سى سى پى ،و کبک را برای استفاده
مستعمره اوليـه را برداشـته و از گسـترش مسـتعمرات بسـوى غـرب  13غربي دعاى مالکيتداشت که ھر گونه ا

 قانون، گرچه ھرگز بطور موثر پياده نشد، ازنظر مستعمره نشينان چشم پوشى خودسرانه اى اين. جلوگيرى کند
غربى بود،  سرزمين ھاى ازسوى ھيئت حاکمه بود که آنھا رااز اساسى ترين حق شان که ھمانا اشغال و کوچ به

 . محروم ميساخت
 بيشـترى جھـت حمايـت از امپراطـورى درحـال رشـد خـود داشـت ، خط مشى مالى دولت بريتانيا که نياز بـه پـول

اين در آمد الزمه مى بايست از خود مستعمره نشـينان از طريـق يـک اداره . داشت  پيامدھاى جدى ترى را بدنبال
غيـر  ود مختـار مسـتعمره اى تـامين مـى شـد ،مھيـا مـى شـد درقدرتمند تر ، که به خرج دولـت ھـاى خـ مرکزى

 .تقبل مى نمودند اينصورت ماليات دھندگان در خود انگليس مى بايست تمام ھزينه دفاعى مستعمرات را
بـود کـه  1733سال  (Molasses) (شيره چغندر(نمودن قانون مالس  اولين گام در بر قرارى سيستم جديد جايگزين

 ، از1764 (Sugar Act)ماليات گزافى به واردات نيشکر وشيره چغند ر، بـر طبـق قـانون شـکر يابر طبق آن عوارض 
متعادلى را بـر روى  اين اليحه ورود نيشکر خارجى را ممنوع ساخته؛ عوارض. کشورھاى غير انگليسى بسته شد

الم انتفـاعى ديگـر اعمـال ابريشـم، قھـوه و اقـ چغندر قند وارداتى از ھر منبع ديگر گذاشته و عوارضى بر مشروب،
عوارض چغندر قند، وسوسه بازرگانان و افراد ديگر را براى ورود قاچاق آن از  اميد بر اين بود که با پايين آوردن. نمود

جھـت اعمـال  .فرانسه جھت فرايند آن در کارخانه ھاى نيوانگلند کاھش دھـد ( West Indies ) ھند غربى ھلند و
بـه کشـتى ھـاى . مـوثرترى عمـل کننـد رک دستور داده شده بود تا با انرژى بيشـتر وقانون شکر ، به مقامات گم

، يـا حکـم "فرامين حمـايتى"جلوى قاچاقچيان را بگيرند و  جنگى انگليسى در آبھاى آمريکا دستورداده شده بود تا
 .افسران ارشد سلطنتى مى داد تا مناطق مشکوک را بازرسى کنند قانونى، اين اجازه را به

وھم اقدامات انجام شده جھت اجراى آن، بازرگانان نيوانگلنـد را  دو، ھم عوارض اعمال شده توسط قانون شکر ھر
 آنھا استدالل مى کردند که پرداخت حتى مبلغى ناچيز بعنوان عوارض به داد و ستد. برد  در آشفتگى وحيرت فرو

و وکـالى مسـتعمراتى  ايـن قـانون اعتـراض کـرده بازرگانان، قانونگذاران و جلسات شھرى بـه. آنھا ضربه خواھد زد
شعارى که قرار بـود بسـيارى را بـه سـوى آمريکائيھـا  ، "ماليات بندى بدون داشتن نماينده"اولين اشاره را به واژه 

 .بستند وعليه کشور مادر برانگيزاند ، بکار
تا از اسکناس ھـاى اعتبـارى " رسانيد را به تصويب  (Currency Act) ، پارلمان، قانون پول رايج1764در اواخر سال 

آنجائى  از." ھر يک از مستعمرات اعليحضرت بعنوان پول قانونى انتشار مى يافت جلوگيرى کند که ازاين به بعد در
مواجه بود، اين مصوبه مشکل  که مستعمرات خود يک منطقه بازرگانى کسره بودند که ھميشه با کمبود پول رايج

نيـز از نقطـه نظـر  1765مصـوب  (Quartering Act) اقامتگـاه ، قـانون. مستعمرات ايجـاد کـردبزرگى را براى اقتصاد 
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 قانون تمبر

 
ن پايـدارى و مقاومـت سـازمان داده شـده را باعـث بيشـتري آخرين اقدام در گشايش سيستم نوين مستعمراتى ،

که بر روى تمام روزنامه ھا، بروشورھا، کتابچه ھا ، گواھينامه ھا، برگه ھـاى  ملزم مى ساخت" قانون تمبر. "شد
مـاموران گمـرک  کـه توسـط( سايرمدارک قانونى ، برچسب مالياتى الصاق شود تا د ر آمـد حاصـله از آن  امالک و

 .شود مستعمرات استفاده" دفاع ، حفاظت و امنيت " جھت ) ى ميشدآمريکا جمع آور
از اين . به ھر نوعى با داد و ستد سروکار داشت، سنگينى مى کرد قانون تمبر به يک اندازه بر دوش ھر فردى که

زرگانـان و با و زبده ترين طبقـات جامعـه آمريکـا کـه ھمانـا روزنامـه نگـاران، وکـال، روحـانيون، رو، عداوت پر نفوذترين
نپائيد که بازرگانان اصلى بناى مقاومـت  ديرى. صاحبان مسند، در شمال، جنوب، شرق و غرب بودند را بر انگيخت

 .دادند گذاشتند و انجمن ھاى غير وارداتى را تشکيل
، سازمان مخفـى معتـرض  "(Sons of Liberty) پسران آزادى" وقتيکه اعضاى خوشنام و برجسته جامعه، سازمان

واغلب بطرق خشن اعتراض خود را بـروز مـى دادنـد، داد و سـتد بـا کشـور مـادر در  قانون تمبر، راتشکيل دادندبه 
اعتبـار  از ايالـت ماساچوسـت گرفتـه تـا کارولينـاى جنـوبى، ايـن قـانون بـى. به شدت سـقوط کـرد 1765 تابستان

از مسـند ھايشـان نمـوده و  اسـتعفا شناخته شد و انبوه بيشمارى از مردم ماموران بد شانس گمرک را مجبور به
 .تمام تمبرھا را از بين بردند
که از سوى پاتريک ھنرى براه افتاده بود، مصـوبه ھـايى  (Virginia House of Burgesses) مجلس برجس ويرجينيا

راتى مستعم نمود که بر اساس آن ماليات بندى بدون داشتن نماينده بعنوان تھديدى به آزادى را در ماه مه تصويب
حقـوق اھـالى انگلـيس  مجلس اعالم داشـت کـه اھـالى ويرجينيـا از ھمـان. محسوب شده و مردود شمرده شد

ژوئـن، مجلـس  8در روز . آنھـا ماليـات طلـب کـرد برخوردارند از اينرو فقط از طريق نمايندگان خودشـان مـى تـوان از
باصطالح کنگره قانون تمبر در نيويورک کـه آورد تا نمايندگانى را به  ماساچوست از تمامى مستعمرات دعوت بعمل

مسـتعمره  9 نماينـده از 27. تشکيل مى شد اعزام کنند تا از پادشاه و پارلمان تقاضاى امداد نمايند 1765در اکتبر 
. پارلمـانى در امـور آمريکـا اظھـار داشـتند از فرصت استفاده کرده و ديدگاھھا و نظرات مستعمراتى را عليه دخالت

ھـيچ نـوع ماليـاتى بـر طبـق "را اتخاذ نمود که اعـالم مـى داشـت  ز منازعه فراوان، تصويب نامه ھايىکنگره پس ا
و اينکـه " نشده و نمى شود بغير از آنچه توسط قانون گذاران خودشـان اعمـال شـود قانون اساسى بر آنھا اعمال

 . دارد" نگرايشى آشکار جھت تضعيف حقوق و آزاديھاى مستعمره چيا" تمبر در خود  قانون
 

 ماليات بندى بدون نماينده
 

از نقطه نظر مستعمره چيان، غير ممکن بـود کـه از خـود نماينـده . آورد اين جريان، سئوال نماينده داشتن را بميان
ــه مجلــس عــوام انگلــيس اى در پارلمــان  House of) داشــته باشــند مگــر اينکــه اعضــايى را جھــت اعــزام ب

Commons)طبق آن ھر عضو پارلمـان،  که بر" نماينده داشتن بالقوه" ن نقطه نظر با اصول ولى اي. انتخاب ميکردند
عليرغم اينکه آراى او فقطر اقليت بسيار ناچيز  نماينده منافع کل کشور، حتى امپراطورى ، است ، مغايرت داشت،

ون صـاحبان اين اساس که تمامى سکنه داراى منـافع مشـترکى ھمچـ بر. مالکين يک منطقه را تشکيل مى داد 
 را انتخاب مى کردند، مى باشند، مابقى اعضاى جامعه نيز خود را داراى نماينـده مـى امالکى که اعضاى پارلمان

پارلمان يک ارگان سـلطنتى اسـت کـه نماينـده اصـلى  بيشتر مقامات انگلِيسى بر اين عقيده بودند که .پنداشتند
رھبران آمريکا استدال لشان بر اين بود که چيزى . را داردو خاک اصلى  بوده و حاکميت يکسان بر تمام مستعمرات

بود که اجـازه  اين پادشاه. وجود ندارد ؛ يگانه رابطه قانونى آنھا، با پادشاه بود" سلطنتى"پارلمان بعنوان مجلس يا
اعتقـاد  آنھـا. آنھا دولـت فـراھم نمـود تشکيل و تاسيس مستعمرات ماوراى درياھا را صادر نموده و او بود که براى

انگلِيس است، پادشاه مستعمرات نيز محسوب ميشود ولى اصـرار  داشتند که پادشاه به ھمان اندازه که پادشاه
انگلِيس ھيچگونه حق قانونى جھت تصويب قوانين براى مستعمرات نـدارد ھمانطوريکـه  بر اين داشتند که پارلمان

 .ندان انگليس را نداردقانون گذار مستعمرات اجازه تصويب قانونى براى شھرو ھيچ
بازرگانان انگلِيسـى ، کـه تـدريجآ اثـرات تحـريم . استداللھاى مستعمره چيان نبود پارلمان بريتانيا ابدأ مايل به قبول

شـده و قـانون  پارلمـان تسـليم 1766را حس مى کردند، طرفدارى از الغاى اين قانون مى کردند و در سـال  آمريکا
صداى پشتيبانان کنتـرل دولـت مرکـزى بـر  گرچه جھت فرونشاندن. را نيز تعديل نمود تمبر را الغا و عھد نامه شکر

ايـن قـانون ، حاکميـت پارلمـان . بجلـو بـرد" عھد نامه بيـانى"تصويب  مستعمرات، پارلمان انگيس اين اقدامات را با
  .بر مستعمرات تاکيد نمود" تمامى موارد ممکنه"قانونگذارى در  انگليس را جھت

 
 (TOWNSHEND)تانزھند قوانين

 
وزير  (Charles Townshend) از چارلز تاونزند. اختالفات نوينى شد اقدامات ديگرى اتخاذ شد که اساس 1767سال 

 او بـا قصـد کـاھش. خواسته شده بود که برنامه مالى سال جديد را به رشـته تحريـر در آورد دارايى وقت انگليس
ــر  ــازده ت ــا از طريــق ب ــر داد و ســتد آمريکــا،مالياتھــاى بريتاني اداراه گمرکــات را تحــت  کــردن جمــع آورى عــوارض ب

ــر واردات مســتعمراتى کاغــذ، شيشــه، ــه  فشارگذاشــت و ھمزمــان عوارضــى ب ــا ب ســرب و چــايى کــه از بريتاني
تاونزند بر اين فرض نھاده شده بود که ماليات ھاى تحميـل  قوانين معروف به. مستعمرات صادر مى شد بر قرارکرد

 غيـر) مثـل قـانون تمبـر(مستعمره نشينان ، قانونى بـوده ولـى مالياتھـاى داخلـى آنھـا  کاالھاى وارداتى شده بر
 .قانونى محسوب ميشود



  19    تاريخ آمريكا چكيده

بـود بخشـى از آن جھـت حمايـت فرمانـداران مسـتعمراتى، قضـات،  قوانين تاونزند جھت افزايش در آمدى که قـرار
در پاسـخ، يـک وکيـل اھـل فيالدلفيـا . رود وضع شده بود انگليس در آمريکا بکار افسران گمرگ مستعمرات و ارتش

پارلمـان حـق  در نامه ھاى يک زارع پنسيلوانيايى ، چنين مرقوم داشت کـه (John Dickinson)ديکنسون بنام جان
داخلـى و چـه خـارجى از  کنتـرل بازرگـانى دولـت سـلطنتى را دارد ولـى ھيچگونـه حقـى جھـت اخـذ ماليـات چـه

  .اردمستعمره نشينان را ند
ماِليم تر از آشوبھاى ناشى از قانون تمبر بود ولى با اين وجود در شھر  ھرج و مرج ناشى از تصويب عوارض تاونزند

محصـوالت  بازرگانان مجددأ بـه معاھـده ھـاى غيـر وارداتـى رو مـى آوردنـد و مـردم بـا. شرقى قوى بود ھاى کرانه
آنھـا از . جـايگزينى بـراى چـاى يافتنـد خانـه را پوشـيده و مھاجرين ، براى مثال، لباسھاى بافت. محلى سر کردند

در شھر بوستون، اعمال شديد قوانين تازه . را رنگ نميزدند کاغذھاى ساخت وطن استفاده کرده و خانه ھاى خود
ماموران گمرگ بقصد جمع آورى عوارض مى آمدند، با عوام روبرو شده و با آنھا  وقتى که. باعث شورش مردم شد

 به جھت چنين تخلفى، دو ھنگ بريتانيائى جھت محافظـت مـاموران گمـرگ بـه محـل. رفتار مى شد تبه خشون
 .اعزام شد

 1770مـارس  5در روز . مناسب براى ھرج و مـرج و بـى نظمـى بـود حضور ارتشيان انگليس در بوستون، موقعيتى
بشـکل بـرف بـازى بـين سـربازان آنچه که . سربازان انگليسى مجددأ به خشونت گرائيد مخالفت بين شھروندان و

انـدازى و  وقتـى تيـر. ناگھان کسى فرمان شليک داد. شروع شده بود به يک حمله ھمگانى مبدل شد انگليسى
ناميـده " قتـل عـام بوسـتون " ايـن واقعـه کـه. دود فروکش کرد، سه تن ازشھروندان بوستون روى برف مرده بودند

 .راشھادت مى داد انگليسى ھا شد، بشکلى گويا و مصور سنگدلى و ظلم و ستم
مخالفتى،يک عقب نشينى استراتژيکى از تمامى تعرفه ھـاى قـانون  ، پارلمان در رويا رويى با چنين1770در سال 

چاى يک کاالى لوکس در مستعمرات شمرده مى شد کـه فقـط قشـر کمـى قـادر بـه . کرد تانزھند به غير از چاى
مـى شـد و  ين عمل پارلمان، نشـانگر پيـروزى مسـتعمره نشـينان قلمـدادبراى بسيارى از مردم، ا. بودند خريد آن

ادامـه يافـت ولـى " چاى انگليس " تحريم مستعمراتى عليه. مخالفت عليه انگليس تا حد زيادى فروکش کرده بود
افزايش بود و بيشتر رھبـران مسـتعمراتى تمايـل بـر ايـن  آبادانى و رونق در حال. ديگر با دقت پى گيرى نمى شد

 .آينده سير خود را بپيمايد داشتند که بايد اجازه داد تا
 

 (SAMUEL ADAMS)ساموئل آدامز
 

بـاتالش و انـرژى سـعى داشـتند کـه جـار و ) تنـدروھا( ازراديکـال ھـا  درطى سه سال آرامش، تعداد نسبتأ کمـى
کـه  و پذيرش اين اصـل اسـت آنھا استدالل مى آوردند که پرداخت ماليات به منزله قبول. دارند جنجال را زنده نگاه

زمانى در آينـده ، اصـل حاکميـت  آنھا از اين ترس داشتند که. پارلمان انگليس حق حاکميت بر مستعمرات را دارد 
 .ناپذيرى را بر تمامى آزاديھاى مستعمراتى ببار آورد پارلمانى امکان دارد مجددأ بکاربرده شده و اثرات جبران

از اھالى ماساچوست بود که با پيکـار خسـتگى ناپـذيرى  (Samuel Adams) آدامز موثرترين رھبر تندروھا ساموتل
 ، آدامز به نحـوى خـادم1740از زمان فارغ التحصيلى از کالج ھاروارد درسال . استقالل  :بدنبال يک ھدف واحد بود
شـھر را  جلسـات ا و مشغله ھايى ھمچون بـازرس دودکـش خانـه ھـا، بـاجگير وگردانگـر. جامعه بشمار مى رفت

ھشـيار بـود و جلسـات شـھر نيـو  به مراتب در داد و ستد شکست خورده بـود ولـى در سياسـت زيـرک و. داشت
 .انگلند ، صحنه نمايش او بشمار مى رفت

ھاى سياسى و اجتماعى، آگاھى مردم به توانايى و اھميت شـان و  اھداف آدامز آزادى مردم از ترس از ابر قدرت
و  او ھمگام با چنين اھدافى شروع به نشر مقـاالت در روزنامـه ھـا نمـود و در تئاترھـا. ودب نيز تحريک آنھا به عمل

 .بود ھاى دمکراتيک مھاجرين را -جلسات شھر سخنرانى ھا نمود و بدنبال تحريک انگيزه
تشـکيل دھنـد تـا بـه حقـوق و شـکايات " کميته سـازگارى" تا  ، او جلسه شھر بوستون را واداشت1772در سال 
کميته با تصميم بريتانيا به پرداخت حقوق قضات ازطريق در آمد گمـرک مخالفـت  .مره نشينان رسيدگى کندمستع

اين رو ديگـر بـه  از اين ھراس داشت که قضات ديگر به پارلمان جھت در آمد خود تکيه نخواھند کرد و از کرد؛ کميته
کميتـه بـا شـھر ھـاى ديگـر در . مى گردد "دولتفرم استبدادى " اين خود منجر به ظھور يک  --آن جوابگو نيستند 

کميته ھاى ديگرى در تقريبأ تمامى مستعمرات تشکيل شـد . نمود اين مورد مشورت کرده و از آنھا تقاضاى پاسخ
ولـى ھنـوز آدامـز بـه انـدازه کـافى سـوخت بـراى . سازمانھاى انقالبى موثرى ريخته شـد و از اين طريق بنيادھاى

 .حريق نداشت شروع
 
 بوستون" رتى چاىپا"
 

 کمپانى پر قدرت ھند شرقى: را با يک مورد فتنه انگيزى مواجه ساخت ، بريتانيا، آدامز و ھمکاران او1773در سال 
(East India Company) بريتانيـا نيـز  دولـت. که با تـنگناى مالى بحرانى مواجه شده بود به دولت بريتانيا روى آورد

  دولت ، به کمپانى ھند شرقى. نمود اتى به مستعمرات را به اين شرکت واگذارامتياز انحصارى تمامى چاى وارد
(East India Company) داد که مستفيمأ با خرده فروشان معامله کـرده و دسـت عمـده فروشـان  نيز اين اجازه را
جريان  يده اى در، چنان داد و ستد غير قانونى پر فا1770پس از سال . فروختند کوتاه سازد واسطه را که قبأل مى

پرداخت عوارض وارد کشـور مـى  بود که بيشتر چاى مصرفى در آمريکا از مبدا خارجى بشکلى غير قانونى و بدون
با قيمتى بسيار پايين تراز نرخ رايج، قاچاق چاى  کمپانى ھند شرقى با فروش چاى خود از طريق عوامل خود. شد

بازرگانـان مسـتعمره . ن رفتن بازرگانان مستعمره اى مستقل به از بي را بى منفعت ساخت وھمزمان تھديدى شد
 فقدان بازرگانى چاى بلکه بخاطر سياست ھاى انحصارى رايج ، بپا خاسـتند و بـه تنـد روھـا اى، نه تنھا به جھت

  .ملحق شده و تقاضاى استقالل نمودند
 



  20    تاريخ آمريكا چكيده

ند ومحمـوالت چـاى تـازه يـا بـه شـرقى مجبـور بـه اسـتعفا شـد در بنادر سواحل آتالنتيک، مـأموران کمپـانى ھنـد
 . درشھر بوستون، مامورين با مستعمره نشينان در افتادند. انبارھا نگه داشته شد انگلستان باز گشت خورد يا در

در . در بندرتخليـه کننـد مامورين با کمک فرماندار سلطنتى آماده شدند تا عليرغم مخالفـت، محمـوالت تـازه وارد را
را به تن داشتند بـه (Mohawk) سرخپوستان موھک روه از مردان که لباسھاى مبدل، يک گ1773دسامبر  16شب 

بريتانيايى که در ساحل لنگـر انداختـه بودنـد شـده و تمـامى محمولـه  سرپرستى ساموئل آدامز وارد سه کشتى
تخليه مى  چاىآنھا اين قدم را برداشتند چون ترس از اين داشتند که اگر محموله . بوستون ريختند چاى را به بندر

دسـته تنـد روھـاى او بـه تعھـد  آدامـز و. شد، مستعمره چيان از قانون ماليات متابعت کرده و چـاى رامـى خريدنـد
 .ھموطنان خود به اصول، شک کرده بودند
شرکت ھند شـرقى نظامنامـه پارلمـان را بـا خـود حمـل مـى کـرد و اگـر  .اکنون بريتانيا با بحران عظيمى روبرو بود

مـى مانـد، پارلمـان در حقيقـت در مقابـل دنيـا مـى پـذيرفت کـه ھيچگونـه کنترلـى بـر  بدون مجـازات نابودى چاى
را بعنـوان يـک  برطبق نظر خواھى رسمى در بريتانيا تقريبأ ھمگان باالتفاق پارتى چاى بوستون. ندارد مستعمرات

 .رشى برداشته شدنشينان شو امر خرابکارانه محکوم کرده و اقدامات قانونى براى تنبيه مستعمره
 

 قانون اجباري
 

 "قوانين اجبـارى و غيـر قابـل تحمـل" و اين قوانين را مھاجرنشينان  در پاسخ ،پارلمان قوانين تازه اى را وضع نمود
(Coercive or Intolerable) بنـدر بوسـتون تـا  اولين اين قوانين، قانون بندر بوستون بود که بر طبق آن. مى ناميدند

ايـن عملـى بـود کـه حيـات را در —خواھد ماند تمام چاى تخليه شده در دريارا پرداخت نکند تعطيلموقعيکه ھزينه 
لـوايح ديگـر، . معناى آن فاجعه اقتصادى بود به دريا بود که نھايتا بندر تھديد مى کرد چون مانع دسترسى بوستون

مقامـات  قـانون اقامتگـاه ،. ع کـردمحدود ، و بيشتر جلسات شھر را بدون اجـازه فرمانـدار ممنـو حاکميت محلى را
فراھم کنند و اگـر الزم بـود آنھـا  محلى را ملزم مى ساخت تا اقامت گاه ھاى مناسبى را براى سربازان بريتانيائى

ايـن کـه ماساچوسـت در اثـر ايـن قـوانين از پـا درآمـده و  پارلمان بـه قصـد. را در خانه ھاى خصوصى سکنى دھند
  .مستعمرات خواھر را سرازيرکرد منزوی شود، سيل کمک از سوى

تصـويب شـد، مرزھـاى منطقـه کبـک را گسـترش داده و حقـوق  که تقريبـأ در ھمـان مواقـع (Quebec) قانون کبک
مستعمره نشينان با اين قانون . مذھبى وديگر آداب و رسوم شرعى آنھا تضمين نمود فرانسويان را در زمينه آزادى

آنھا را تھديـد بـه  ن ادعاھاى منشور قديم بر روى زمين ھاى غرب، اليحه جديدورزيدند چون با ناديده گرفت مخالفت
گرچـه . کاتوليـک اشـغال شـده بـود محدود شدن در نواحى شمال و شمال غربى مى ساخت که توسـط اکثريـت

سوى آمريکائيھا ھمرديـف قـانون اجبـارى محسـوب مـى  قانون کبک بعنوان يک مصوبه تنبيھى وضع نشده بود ، از
 .خواند ه مى شدند" تحمل ناپذير پنجگانه  قوانين" ، و تمامى آنھا در مجموع آمد 

" در فيالدلفيا گردھم آمدنـد تـا  1774سپتامبر  5مستعمراتى در روز  با پيشنھاد مجلس برجس ويرجينيا نمايندگان
 اولـين کنگـرهنماينـدگان اعزامـى بـه ايـن جلسـه کـه بعنـوان . مشـورت کننـد" ناگوار مسـتعمرات در مورد وضعيت

گردھمايى ھاى مردمى  شناخته مى شود ، توسط کنگره ھاى ايالتى و (First Continental Congress) کنتيننتال
نفـر بـراى  55يک نماينده اعـزام داشـت و تعـداد  ھر يک از مستعمرات به غير از جورجيا الاقل. انتخاب شده بودند 

. ال براى بحث و رد وبدل نظراتى خالص کوچک بنظر مـى رسـيد درعين ح گوناگونى نظرات به اندازه کافى بزرگ و
 آنھـا مـى بايسـت اتفـاق نظـر و يکـدلى. مستعمرات معماى دشوارى براى نمايند گـان شـده بـود اختالف نظر در

بايد از نشـان دادن ھـر گونـه  استوارى را نشان مى دادند تا دولت انگليس را وادار به تاييد آنھا کند و در عين حال،
خطـرى بـراى آمريکائيـان متعـادل تـر بـود اجتنـاب مـى  د روى و افراط يا روحيه استقالل طلبى کـه نشـانگر زنـگتن

که نشاندھنده سرپيچى از قانون اجبارى بـود، بـا " عزمى راسخ "به ھمراه  با يک نطق اصلى محتاطانه،. ورزيدند
پارلمـان  و حـق داشـتن" ، آزادى و امـوالحيـات"تصويبنامه ھا، که در ميان آنھـا، حـق مھـاجرين بـه  اخذ يک سرى

 .رسيد بود کنگره فوق بپايان" تمامى موارد مالياتى و دولت داخلى" ايالتى جھت اخذ
بـود کـه تجديـد تحـريم بازرگـانى و  "(Continental Association)ايـالتى انجمـن" مھم تـرين عمـل کنگـره تشـکيل 

گمرکى، نشـر اسـامى بازرگانـانى کـه از اجـراى مفـاد کميته ھا را که جھت بررسى فقرات  تشکيل سيستمى از
تشکيل شده بودند  نامه ھا تخطى مى کنند ، توقيف واردات آنھا ، و تشويق در صرفه جويى، اقتصاد و صنعت عھد

مسـتعمرات ، سـازمان ھـاى محلـى نـوينى را  اين انجمن فورأ با بعھده گرفتن رھبـرى الزم در.  را فراھم مى آورد
آنھـا تحـت رھبـرى رھبـران اسـتقالل طلـب، . باقيمانده بود پايان دھنـد به آنچه ازحاکميت سلطنتىتشکيل داد تا 

وکـال ،  تنھا از طبقات نه چندان باالى اجتمـاع، بلکـه از برخـى از اعضـاى طبقـات شـغلى، بـويژه حمايت خود را نه
افـراد دودل را ھراسـاندند تـا بـه  آنھا. بيشتر کشتکاران مستعمرات جنوبى وتعدادى از بازرگانان بدست مى آوردند

اين گروه شروع به جمع آورى تسھيالت نظامى و نقل  .اين حرکت مردمى ملحق شوند و دشمنان را تنبيه نمودند
 .ھمچنين نظرعام را به سوى حرکتھاى انقالبى سوق دادند آنھا. و انتقال سپاھيان نمودند 

يائى ھا بر حقوق آمريکائى ھا مخالفت داشتند، موافـق و طرفـدار بريتان بسيارى از آمريکائيان که با تخطى و تجاوز
 ايـن گـروه شـامل افسـران منتخـب پادشـاه ، برخـى از. براى رسيدن بـه راه حـل مناسـب بودنـد بحث و مصالحه

بـويژه از مسـتعمرات  -- و اعضاى فرقه ھاى مذھبى ديگـر مخـالف خشـونت، برخـى بازرگانـان (Quakers)کويکرھا
 .بودند ضى از برزگران ناراضى و مرزنشينان مستعمرات جنوبىو بع --مرکزى 

اين گروه ھـاى عظـيم ميانـه رو داشـته وازطريـق اعطـاى امتيـازات بـه  پادشاه به احتمالى تاثير بر تشکيل اتحاد با
ولـى . راچنان مستحکم ساخت که انقالبيون مشکل داشتند که باجنگ و دشمنى پـيش رونـد موقع، موقعيت آنھا

خواسـت  ، بـا تمسـخربه داد1774مـاه سـپتامر . تمـايلى بـه اعطـاى امتيـاز نداشـت (George III) مسـو جـورج
ايـن ". تسليم و يـا پيـروز شـوند تاس ريخته شده و مستعمره نشينان بايد يا: " کويکرھاى فيالدلفيا، چنين نوشت

به ترس و وحشت " قانون اجبارى" سير تحوالت ناشى از  را که تا مدتى ا ز (Loyalists) عمل ھواداران به حکومت
 . افتاده بودند را گوشه گير ساخت
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 بآغاز انقال

 
اشراف زاده باوقـار انگليسـى بھمـراه ھمسـر آمريکـائى االصـل  ، يک(General Thomas Gage) ژنرال توماس گيج

و سـتد شـده بوستون ، جايى که فعاليت ھاى سياسى تقريبأ تمامـأ جـايگزين داد  خود، فرماندھى پادگانى را در
کـه خبـر  وقتـى. وظيفه اصلى گيج در مستعمرات اين بود که قوانين اجبارى را بـه اجـرا گـذارد. داشت بود ، بعھده

کيلو متر  32) (Concord) اينکه مستعمره نشينان ماساچوست مشغول جمع آورى مھمات نظامى در شھر کنکورد
 .ضبط اين مھمات اعزام داشت د جھتھستند، به گوش او رسيد، گردانى را از پادگان خو) دورتر

رسيدند وبـا  (Lexington)به دھکده لگزينگتون 1775آوريل  19 نيروھاى انگليس، پس از يک شب حرکت ، در تاريخ
اسم آنھابه علت اين بود که اين افراد حاضـر بودنـد يـک دقيقـه اى بـراى جنـگ آمـاده ) (Minuteman) مينوتمن 70

جــان  تنھــا قصــد مينــوتمن ھــا يــک تظــاھرات آرام بــود ولــى ســرگرد. جــه شــدنددر آن صــبح مــه آلــود موا (شــوند
شورشـيان لعنتـى، اى سـگھا در  پخـش شـويد،: " ، فرمانده نيروھاى انگيسـى فريـاد زد(John Pitcairn)پيتکايرن

طرف مقابل به سربازانش دستور داده بود که تا اول  (John Parker)فرمانده مينوتمن ھا ، کاپيتان جان پارکر! " رويد
آمريکائى ھا مشغول پس روى بودند که ناگھان کسى گلوله اى شليک کرد . نکنند  شليک نکرده گلوله اى شليک

سر نيزه  انگليسى ھا سپس با کمک. خود سربازان انگليس را واداشت تا بسوى مينوتمن ھا شليک کنند که اين
گلوله اى که  " (Ralph Waldo emerson) والدو امرسونبه گفته رالف . نفر را زخمى نمودند 10نفر را کشته و  8، 

 ."صداى آن در سراسر گيتى پيچيد
آمريکائيان بيشتر مھمات را بـرده بودنـد ولـى انگيسـى . کشيدند جلو (Concord)سپس انگيسى ھا تا حد کنکورد

 بـه حرکـت در آمدنـد ودر عين حال، نيروھـاى آمريکـا در شـھر ھـاى حومـه . از بين بردند  ھا ھر چه باقيمانده بود
آغـاز کـرده بودنـد وارد  بسوى کنکورد روانه شدند و تلفاتى بر انگيس ھا ، که بازگشت طوالنى خود را به بوسـتون

" ھـر ده و دھکـده اى" و ھـر خانـه، چريکھـا از در تمام طول راه، پشت ھر ديوار سنگى، تپه کوچک و بزرگ. آوردند
تا وقتى سربازان خسته انگيس بـه بوسـتون رسـيدند، بـيش از . دادند ارسربازان سرخ پوش بريتانيائى را ھدف قر

 .نفر مى رسيد 93تلفات آمريکائيھا به . متحمل شدند کشته و زخمى را 250
ھنوز بگوش ميرسيد، دومين انجمن ايالتى درفيالد لفياى پنسيلوانيا  در حاليکه زنگ خطر ھاى لگزينگتون و کنکورد

را  مه، انجمن راى به آغاز جنگ داد و بدين ترتيـب چريکھـاى مسـتعمره 15تا روز . شدتشکيل  1775مه  10در روز 
بـه عنـوان فرمانـده کـل  از ويرجينيـا را (George Washington) به خدمت ايالتى خواند و سرھنگ جـورج واشـنگتن

ج شـھر بوسـتون قـرار که درست در خـار (Bunker Hill)بانکرھيل در اين حال، آمريکائيھا در. قواى آمريکا برگماشت
 انجمن ھمچنين به نيروھاى اعزامى آمريکا دستور داد که تا فصل پائيز بسوى. شدند داشت، متحمل تلفات زيادى

در پى حمله زمستانى به  شدند ولى (Montreal) گرچه آمريکائيھا بعدأ موفق به تصرف مونترال. کانادا حرکت کنند
 .نمودند نيويورک عقب نشينى شکست خورده و در انتھا به (Quebec) کبک

انگليس ھنوز براى برخى از اعضاى انجمن ايالتى متناقض بنظـر  عليرغم بروز جنگ مسلحانه، فکر جدايى کامل از
 قطع نامه اى را که بنـام داد خواسـت شـاخه زيتـون (John Dickinson) جان ديکنسون در ماه جوالى،. مى رسيد

(Olive Branch Petition)  تا از ھر گونـه  شود پيش نويس کرد که بوسيله آن از پادشاه تقاضا شده بودخوانده مى
داد خواست به گوش ھـيچکس نرفـت  اين. عمل خصمانه دورى کرده تااينکه نوعى توافق بين دو طرف صورت گيرد

م ، وضعيت مستعمرات را شورش آميز اعال1775آگوست  23بر طبق بيانيه  (King George III)و کينگ جورج سوم
 .نمود

بسـيارى . بجھت تکيه شان بر برده دارى تا حدى وفـادار بماننـد بريتانيا انتظار مى داشت که مستعمرات جنوبى ،
واھمه داشتند که شـورش و طغيـان عليـه کشـور مادر،باعـث شـورش بردگـان عليـه  در مستعمرات جنوبى از اين

بردگـانى کـه  ، فرماندار ويرجينيـا، بـه تمـامى (Lord Dunmore) ، لرد دانمور1775در ماه نوامبر  .کشت کاران شود
ويرجينيـائى ھـا را کـه وفاداربـه حکومـت بـاقى  بيانيه دانمور بسـيارى از. عليه انگيس ھا بجنگند ، وعده آزادى داد

 .داد مانده بودند را به سوى شورش و طغيان سوق
ى کارولينـاى شـمالى را وادار سـاخت تـا بـه نيـز اھـال (Josiah Martin)مارتين فرماندار کاروليناى شمالى ، جوزياه

کمکـى از  به نداى مـارتين پاسـخ دادنـد ولـى قبـل از رسـيدن قـواى نفر 1500بمانند و از اين ميان  سلطنت وفادار
 .سوى انگليس، ارتش انقالبى آنھا را شکست داده بود

ى بحرکـت در آمدنـد و در ، کارولينـاى جنـوب (Charleston)چارلسـتون کشتى ھاى جنگى بريتانيا بسـوى سـواحل
 ولى اھالى شھر وقت کافى براى آمادگى داشتند و تا پايان ماه. بسوى شھر آتش گشودند  1776اوايل ماه ژوئن 

 .سال به جنوب بازنگشتند 2بريتانيائى ھا تا مدت . انگيس را به عقب راندند
 

 عقل سليم و استقالل
 

از انگـيس بـه  1774نويسنده و تئوريست سياسى که در سال  ،(Thomas Paine)، توماس پين1776در ماه ژانويه 
 ماه، صد 3درطى . به چاپ رسانيد (( Common Senseصفحه اى بنام، عقل سليم 50رساله اى  آمريکا آمده بود،

مى کرد کـه ارزش يـک  به ا يده پادشاھى وراثتى حمله نمود و اظھار (Paine) پين. ھزار نسخه از آن بفروش رفت
است که در طى تمامى اعصار زيسـته  تمامى گردن کشھاى تاجدارى" ين و صادق براى جامعه بيش از انسان ام

مداوم به يک پادشاه مستبد و دولتى فرسـوده ، و يـا آزادى و  تسليم --او در رساله خود چاره ھايى ھمچون". اند
در سراسـر مسـتعمرات توزيـع رساله او کـه . را عرضه نمود --مستقل و خود کفا سعادتمندى بشکل يک جمھورى

 .جدايى از کشور مادر را شکل بخشيد شد، ميل به
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در روز . تاييديه از ھر مستعمره براى يک اعالميه رسمى بـاقى مانـده بـود با ھمه اينھا، ھنوز کار دستيابى به اخذ
 ر مـادر اتخـاذسال پس از اولين نشست دومين انجمن ايالتى ، بيانيه اى جھت جدايى از کشو يک -1776مه  10
از ويـر جينيـا،  (Richard Henry Lee) ژوئن، ريچارد ھنرى لى 7در روز . حال فقط نياز به يک بيانيه رسمى بود. شد

اياالتى آزاد و مستقل ھستند  (United Colonies) متحد اين مستعمرات" قطع نامه اى را صادر کرد به اين پايه که 
به رياست توماس جفرسون از ويرجينيـا تشـکيل شـد تـا بيانيـه اى رسـمى  نفرى 5فورأ کميته اى ." و بايد باشند

 .کند تھيه
اتخـاذ  1776جـوالى  4که بيشتر آن کار جفرسون بود در تاريخ  (Declaration of Independence) اعالميه استقالل

بـالقوه اى در  تنھا تولد کشورى نوين را بلکه فلسـفه آزادى حقـوق بشـر را بيـان مـى نمـود کـه نيـروى شد که نه
فرانسـه و انگلـيس تـدوين شـده  (Enlightment)اعالميه بر طبق فلسفه سياسى بيـدارى. سراسر جھان گشت 

 (Second Treatise on Government) دربـاره دولـت رسـاله دوم: بود ولى نفوذ رساله ويژه ای برآن جلوه مى کرد
نگيسـى ھـا را گرفتـه و آنھـا را بـه حقـوق طبيعـى نظرات حقوق سنتى ا الک تصورات و .( John Locke) جان الک

 پاراگراف آغازين مشـھور اعالميـه اسـتقالل ، تئـورى قـرار داد اجتمـاعى دولـت او را بيـان .تمام نوع بشربسط داد
 :ميکند

آفريده شده اند قبـول داريـم و اينکـه خـالق ، حقـوق غيـر قابـل  را که تمامى انسانھا يکسان ما اين حقايق آشکار
و اينکه جھـت حفاظـت . نموده که از آن جمله، حيات، آزادى و طلب خوشبختى مى باشند را به آنھا اعطا انتقالى

مردمـى کـه آنھـا را  چنين حقوقى ، دولتھايى در ميان انسانھا تشکيل شده که قدرت و حاکميت آنھا بـا رضـايت از
که مخرب چنين امورى شود، تغييـر دولتى  انتخاب نموده اند ناشى مى شود و اينکه حق مردم است تا ھر شکل

کنند کـه بنيادھـاى آن بـر اسـاس چنـين اصـول و اسـتانداردھايى قـرار  داده و يامنسوخ کرده و دولتى نوين بر قرار
 .و حاکميت آن به شکلى باشد که بديھتأ بر امنيت و سعادت آنھا تاثير گذارد داشته باشند و قدرتھا

مبـارزه بـراى . مسـتقيمأ بـه وضـعيت مسـتعمرات مربـوط سـاخت را (Locke) در ايـن بيانيـه، جفرسـون اصـول الک
دسـت بـه " دولتى است که با رضايت مردم جايگزين دولـت پادشـاھى شـود کـه بـا  استقالل آمريکا، مبارزه براى

ا تنھ." است ما را در قلمرويى گذارده که براى قانون اساسى ما بيگانه است و قوانين ما از آن بدور يکى با ديگران
و از . سعادت مردم را تامين کنـد دولتى که بر اساس رضايت مردم است قادر است حقوقى طبيعى افراد، آزادى و

 .شخص براى بدست آوردن حقوق طبيعى خود بود اينرو مبارزه براى استقالل آمريکا در حقيقت مبارزه
 

 شکست ھا و پيروزيھا
 

تقالل ، با شکست ھـاى شـديدى مواجـه شـدند، سـر سـختى و اس با اينکه آمريکائيان براى ماه ھا پس از اعالم
 نيويورک ، موقعيت ((Long Islandدر جنگ النگ آيلند 1776در طى ماه آگوست . داد استقامت آنھا در پايان نتيجه

 (Brooklyn) از بروکلين واشنگتن توجيه ناپذير شد و او با استفاده از قايق ھاى کوچک ، عقب نشينى ماھرانه اى
. دوبار مکث کرد و بـه آمريکاييھـا اجـازه فـرار داد (Willian Howe) ژنرال بريتانيائى ويليام ھو. احل مانھاتان کردتا س

کنترل  شھر نيويورک تا پايان جنگ تحت. واشنگتن را در جزيره مانھاتان بتصرف خود در آورد البته تا نوامبر ، او فورت
و وعـده کمـک جامـه تحقـق نپوشـيده بـود،  اييکـه ذخـاير باقيمانـدهتـا مـاه دسـامبر، از آنج.انگيسى ھا باقى ماند

مجددأ شانس خود را جھت در ھم کوبيدن آمريکائى  (Howe)ھو ولى. نيروھاى واشنگتن تقريبآ رو به نابودى بودند
 در عــين حــال واشــنگتن از رودخانــه دالور. بھــار جھــت آغــاز مجادلــه از دســت داد ھــا بــا تصــميم بــه انتظــار تــا

(Delaware)عبـور کـرد و بـه شـمال ترنتـون (Trenton) دسـامبر،  26 در سـاعات نخسـتين روز. نيوجرسـى رسـيد
، واشـنگتن بـه 1777ژانويـه  3بعـد در  يـک ھفتـه. زندانى بچنگ آوردنـد 900سربازان او پادگان ترنتون را محاصره و 

رسمأ توسط بريتانيا تصاحب شده بـود و بيشتر مناطقى را که  حمله کرده (Princeton) بريتانيائى ھا در پرينستون
 .ترنتون و پرينستون روحيه آمريکائى را در مردم تقويت نمود پيروزى در. مجددأ پس گرفت

پنسـيلوانيا شکسـت داد، و شـھر فـيال د  (Brandywine) برندى واين ارتش آمريکا را در (Howe)، ھو1777در سال 
 - 1778 واشنگتن مجبور بود تا سرماى بـى نھايـت سـخت. فرار نمود وکنگره ا يالتى را وادار به لفيا را اشغال کرد

. آذوقـه ھـاى ديگـر تحمـل بکنـد پنسيلوانيا را باوجود عدم غذاى کـافى، البسـه و (Valley Forge) ولى فورج 1777
ھاى خـود را زارعين و بازرگانانى که ترجيح مى دادند کاال  نيروھاى آمريکا کمتراز کمبود اين اقالم صدمه ديدند تا از

 .و ستد کنند تا با اسکناسھايى که کنگره ايالتى و اياالت چاپ کرده بودند با طال و نقره انگليسى داد
نقطـه  1777ايـالتى واشـنگتن محسـوب مـى شـد ولـى سـال  پايين تـرين افـت ارتـش (Valley Forge) ولى فورج

انگيسى طرحى را پياده کرد  (General John Burgoyne) ژنرال جان بورگوين ،1776در اواخر . عطفى در جنگ شد
حملـه  (Hudson) و رودخانه ھودسـون (Champlain) به نيويورک و نيوانگند از طريق درياچه چمپلين که بر طبق آن

در . بــاتالقى و جنگلــى براحتــى عبــور کنــد متاســفانه، وســايل او ســنگين تــرازآن بــود کــه بتوانــد از منــاطق. ورزد
زھواداران دولت و سرخ پوستان تحت فرماندھى بورگوين بـا يـک گـردان  يويورک گروھى ان (Oriskany) اوريسکانى

 نيروھـاى بيشـترى از (Vermont) ورمونـت (Bennington) در بنينگتـون. مجھـز برخـورد نمودنـد آمريکائى سواره و
آنقـدر بـراى ارتـش بعـدى  نبـرد. ارتش بورگوين، که نيازشديدى به آذوقه داشتند با نيروھـاى آمريکـا مواجـه شـدند

پـايين رودخانـه ھودسـون نزديـک آلبـانى  بورگوين بطول انجاميد که واشـنگتن را جھـت فرسـتادن قـواى کمکـى از
. موفق به پيشروى شدند،ديگر آمريکائيھا کامأل منتظر آنھا بودنـد  وقتى که نيروھاى بورگوين. نيويورک، کمک نمود
 West) که بعد ھا به آمريکائيان در وست پوينت -- (Benedict Arnold)فرماندھى بند يکت آرنولد آمريکائى ھا تحت

Point)  سـاراتوگا بورگوين تا. دو مرتبه انگيس ھا را پس زدند --نيويورک خيانت کرد (Saratoga)  نيويـورک ، محلـى
رده سـربازان انگيسـى را محاصـره کـ (Horatio Gates)گيتـز که نيروھاى آمريکا تحت سرپرستى ژنـرال ھـورا شـيو

ژنـرال بـه  6انگيسـى ھـا ،. ، بورگوين با تمامى ارتش خود تسـليم شـد 1777اکتبر 17در روز. بودند عقب نشست
  .پرسنل خود را از دست دادند 5500افسر و 300انضمام 
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 اتحاد فرانسه با آمريکا
 

ليـه فئوداليسـم و دنيـاى متفکـر فرانسـه خـود در حـال طغيـان ع: بـود در فرانسه، ھيجان براى آمريکا بسيار طنين
گرچه ، سلطنت حمايت خودرا مديون به وضعيت جغرافيائئ مستعمرات معطوف مى دانست تـا  .امتيازات ويژه بود

. انگـيس بـود مايـل بـه تالفـى عليـه 1763دولت فرانسه از زمان شکست فرانسـه در سـال: داليل ايدئولوژيکي به
ھوش و زکاوت و زرنگى او بزودى در  .به پاريس رفت 1776بنجامين فرانکلين، جھت پيشبرد اھداف آمريکا در سال 

 1776فرانسه در مـاه مـه . مقاومت فرانسه بازى نمود پايتخت فرانسه حس شد و نقش عظيمى در جھت پيروزى
در واقع، بيشـتر . کشتى جنگى بھمراه مھمات به آمريکا فرستاد 14نمود و  شروع به دستيارى مستعمره نشينان

 (Saratoga) پس از شکست بريتانيا در ساراتوگا. مصرفى ارتش آمريکا از فرانسه تامين مى شد باروت تفنگ ھاى
تـوازن قـدرتى را کـه در نتيجـه  ، فرانسه فرصتى طاليى يافت تا بطور جدى دشمن قديمى خود را تضعيف نموده و

،  1778مـاه مـه  6يخ در تـار. بـود، بھبـود بخشـد به ھم خـورده) جنگ فرانسه و سرخ پوستان( جنگ ھفت ساله 
بازرگانى را امضا نمودند کـه بـر طبـق آن فرانسـه، آمريکـا را بـه رسـميت  آمريکا و فرانسه يک عھد نامه دوستى و

آن  ھمچنين يک عھدنامه اتحاد امضا نمودند کـه بـر طبـق. بازرگانى به آن کشور پيشنھاد نمود شناخت و امتيازات
را تـا وقتـى پيـروزى  سالح ھـاى خـود رد جنگ شد، ھيچيک از دو کشوردو کشور موافقت کردند که اگر فرانسه وا

عھـد نامـه ھمچنـين مقـرر مـى سـاخت کـه  اين. آمريکا به جھت استقالل تثبيت نشده به زمين نخواھند گذاشت
ھر دو کشور ھمچنين تعلقـات . با بريتانيا امضا نخواھد کرد ھيچيک از دو کشور بدون اجازه آن يکى ، معاھده صلح

 اين تـنھا معاھده دفاعى دو جانبه اى بود که اياالت متحـده يـا پيشـينيان آن تـا. نمودند رى را در آمريکا تضمينديگ
 .به امضا رسانيده بودند 1949

، کشتى ھاى بريتانيا به سـوى قـايق  1778د ر ژوئن . گسترده تر نمود آمريکا بزودى ابعاد مبارزه را -اتحاد فرانسه
 ، اسپانيا ، به اميد کسب مجـدد زمـين 1779در سال . ند و دو کشور وارد جنگ شدندگشود ھاى فرانسوى آتش

آمريکـائى ھـا وارد  ساله، به طرف فرانسـه ولـى نـه بعنـوان دوسـت 7ھاى متصرف شده توسط انگليس در جنگ 
بودنـد، اعـالن  را بـا آمريکائيـان ادامـه داده بريتانيا بر عليه ھلندى ھا، که داد و ستد خود 1780در سال . جنگ شد
در رأس آنھا فرانسه، تھديد بسـيار جـدى تـرى بـراى بريتانيـا بـود تـا  مجموعه اين قدرت ھاى اروپائى،. جنگ نمود

  .که تنھا ايستاده بودند مستعمرات آمريکائى
 

 بريتانيا به سمت جنوب مى رود
 

ش داد چون عقيده شان بر ايـن بـود را در مستعمرات جنوبى افزاي با وجود دخالت فرانسه، بريتانيا تالش ھاى خود
جورجيـا در اواخـر  (Savannah)يک رشـته عمليـات جنگـى بـا تسـخير سـاوانا. حکومت ا ند که جنوبى ھا، وفاداربه

کارولينـاى  ، (Charleston) پـس از مـدت کوتـاھى ، سـربازان انگيسـى بسـوى چارلسـتون. آغـاز شـد 1778 سال
زمينى را به منطقه آورده بودند  نگليسى ھا نيروھاى عظيم در يائى وا. حرکت نمودند) بندر اصلى جنوب(جنوبى، 

 5000مى ، ژنرال بنجامين لينکن ، شـھر و  12در روز . دادند و نيروھاى آمريکائى را در جزيره چارلستون، شکست
 .انگيسى نمود که بزرگترين شکست آمريکا درجنگ محسوب مى شد سرباز آنرا تسليم نيروھاى

بزودى اھالى کاروليناى جنوبى شروع به . را جسورتر نمود انسى و شکست ، شورشيان آمريکائىولى اين بد ش
کـه نيـروى چريکـى  (Horatio Gates) تا ماه جوالى ژنرال ھوراشيو گيتز. زدند شبيخون به خطوط مھمات انگيسى

نيروھـاى  مودنـد تـا بـاکاروليناى جنـوبى حرکـت ن (Cameden) اى را جمع کرده بود به سمت کامدن آموزش نديده
ولـى سـربازان آمـوزش نديـده  .مواجـه شـوند (Charles Cornwallis) انگيس تحت رھبرى ژنرال چارلز کورن والـيس

  .فرار کردند ارتش گيتز در مواجه با زبده ھاى بريتانيائى دستپاچه شده و
در  1781نـگ در اوايـل سـال آمريکائيـان مواجـه شـدند ولـى مھـم تـرين ج سربازان کورن والـيس چنـد بـار ديگـر بـا

کـورن  .کاروليناى جنوبى رخ داد که در آنجا آمريکائيان بدرسـتى انگيسـى ھـا را شکسـت دادنـد (Cowpens)کوپنز
 .ويرجينيا دوخت واليس پس از يک تعقيب طوالنى و بى فايده در کاروليناى شمالى، نگاه خود را به

 
 پيروزى و استقالل

 
 Comte)نفر را تحت کومته ژان دو روشامبو 6000نيروى متشکل از  م فرانسه يک، لوئى شانزدھ 1780در جوالى 

Jean de Rochambeau ) سـتوه  بعالوه، ناوگان فرانسه، حمل و نقل کشتيرانى بريتانيا را به. به آمريکا اعزام نمود
 18000فرانسه که به آمريکا و  ارتش و نيروھاى دريائى. آوردند و باعث عدم تقويت مجدد نيروھاى انگيسى شدند
، 19بـاالخره در روز اکتبـر . در مواجه با کورن واليس بودند نفر مى رسيد ، در تمامى طول تابستان و تا حوالى پائيز

در نزديکى دھانه خليج چسپيک ، کورن واليز به اتفاق ارتش  (Yorktown)يورک تاون پس از غافلگير شدن در 1781
  .نفرى خود تسليم شدند 8000
دولت تازه انگـيس  -سال بى نتيجه ادامه يافت 2تقريبآ حدود  -نداد ه شکست کورن واليس فورأ به جنگ پايانگرچ

آدامز و جـان  بنجامين فرانکلين و جان. در پاريس به مذااکرات صلح با آمريکا دست بزند  1782اوايل  بر آن شد تا در
نامه نھـايى را تصـويب نمـود و پـس از  ، کنگره، عھد 1783آوريل  15در . جى نمايندگان آمريکا محسوب مى شدند

معاھـده صـلح کـه بـه معاھـده . سپتامبر امضـا نمودنـد 3را در  آن بريتانياى کبير و مستعمرات سابق آن، عھد نامه
مستعمره سابق، اياالت کنـونى، را بـه  13شھرت دارد، استقالل، آزادى و حق حاکميت  (Treaty of Paris) پاريس

تـا  که در آن بريتانيا، نواحى از سمت غـرب تـا رودخانـه مـى سـى سـى پـى ، از سـوى شـمال شناخت رسميت
مستعمرات نو پا که ريچارد ھنرى لـى،  .کانادا، و از جنوب تا فلوريدا را که به اسپانيا بازگردانده شده بود واگذار کند

کـار تشـکيل و اتحـاد يـک مملکـت . دندشـ" ايالت آزاد و مستقل " سال پيش از آن از آنھا سخن گفته بود، نھايتأ 7
  .ھنوز باقى مانده بود
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 آمريکا طول انقالب وفاداران به حکومت در: درحاشيه

 
. انقـالب نگـاه مـى کننـد ولـى از بسـيارى جھـات، جنـگ داخلـى بـود امروز آمريکائيان به جنگ استقالل به چشـم

 مخالف انقـالب بودنـد و حتـى برخـى از آنھـا عليـه "(Tories)توريزھا" بگفته مخالفين شان  وفاداران به حکومت يا
سـفيد پوسـت  در صـد جمعيـت 20نفـر يـا  500000تعـداد وفـاداران بـه حکومـت بـه . شورشيان اسلحه برداشـتند

 .مستعمره نشينان تخمين زده ميشود
چـه  بيشـتر آمريکائيـان تحصـيل کـرده ، چـه وفـادار بـه حکومـت و ولى چه چيزى محرک وفاداران به حکومت بود ؟

 از اين رو، وفاداران به حکومت ، ھمچـون. و دولت محدود جان لوک را قبول داشتند انقالبى، تئورى حقوق طبيعى
وفاداران بـه حکومـت بـه  .شورشيان، از قوانين بريتانيائى ھمچون معاھده تمبر و معاھده اجبارى انتقاد مى کردند

خشونت باعث ھرج و مرج و حکومـت سـتمگرانه  بود که راھھاى صلح آميز اعتقاد داشتند چون عقيده شان بر اين
استقالل به معناى فقدان فوايد اقتصادى حاصله از عضويت در سيستم  ھمچنين بر اين اعتقاد بودند که. مى شود

 .ميباشد بازرگانى انگلستان
احب مغازه ھا اکثريت آنھا، بازرگانان کوچک، صنعت گران و ص .وفاداران به حکومت ازھر قشرى تشکيل مى شدند

 بازرگانـان ثروتمنـد ھمچـون کشيشـان. اکثر مقامات انگيسى به تاج و تخت وفادار ماندنـد تعجبى ندارد که. بودند
وفاداران به حکومت ھمچنـين درميـان  .آنگليکى، بويژه در نيوانگلند يپوريتن ھا مايل به وفادارى به تاج و تخت بودند

، سـرخ پوسـتان، مسـتخدمين قـرار دادى و ) آزادى داده بودنـد ه آنھا وعدهکه بريتانيائى ھا ب( خود سياه پوستان 
 .پشتيبان تاج و تخت بودند، چون جرج سوم اصأل آلمانی االصل بود، را داشتند برخى مھاجرين آلمانى، که

آمارھـاى اخيـر نشـان مـى دھـد کـه نيمـى از جمعيـت . متفـاوت بـود تعداد وفاداران به حکومـت در ھـر مسـتعمره
بودنـد؛ نيويـورک ، فرھنگـى اشـرافى داشـته و در طـول انقـالب توسـط بريتانيـائى ھـا  ورک، وفادار به حکومـتنيوي

تايـد واتـر بيشـتدر  در کارولينا، بازرگانان محلـى، وفـاد اران بـه حکومـت بودنـد در حاليکـه زارعـين. شده بود اشغال
  .طرفدار انقالب بودند

نقطـه نظرھايشـان، چنـدان ضـربه اى نخوردنـد، گرچـه اقليـت آنھـا،  از در طول انقالب، اکثريت وفاداران به حکومت
عھد نامه صلح پـاريس، کنگـره . تحت پشتيبانى انگيس در زد و خوردھا شرکت داشتند نفر مسلح و 19000حدود 
ويليـام پـن در  وارثـين. مى ساخت تا زمين ھاى توقيـف شـده وفـاداران بـه حکومـت را بـه آنھـا بـاز گردانـد را ملزم

در کارولينا، که عداوت . توجھى را دريافت کردند سيلوانيا، براى مثال و وارثين جورج کالورت در مريلند ، مبالغ قابلپن
در نيويورک و کارولينا دارائى و امالک برخى . بويژه بسيار قوى و ريشه دار بود بين شورشيان و وفاداران به حکومت

تقسـيم شـد، مصـادره  وقتى امالک بزرگ بين خرده کشـاورزان. ده شداعضاى گروه دوم ، مجددآ به آنھا برگردان از
 .امالک وفاداران به حکومت به انقالبى اجتماعى تبديل شد

کردند که از جمله آنھـا، ويليـام فـرانکلين، پسـر بنجـامين فـرانکلين؛  حدود صدھزار وفادار به حکومت کشور را ترک
کانـادا  بسيارى از آنھا در. ، بزرگترين نقاش آمريکائى عصر بودند (John Singleton Copley) جان سينگلتون کوپلى

وفـاداران بـه حکومـت سـابق را از  برخى از آنھا بـاز گشـتند ولـى بسـيارى از دولـت ھـاى ايـالتى،. سکنى گزيدند
انقالب، آمريکا تمايل بر آن داشت که وفاداران بـه  د ر دھه ھاى پس از. داشتن پست ھاى دولتى محروم ساختند

  .حکومت ، بغير از کوپلى، در تاريخ آمريکا، افرادى گمنام ماندند وفاداران به. حکومت را فراموش کند
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 شکل گيرى دولت ملى: بخش چھارم
 
 
 1790توماس جفرسون ،  --" دارد ھر شخص و ھرانسانى در زمين، حق استقال ل "
 

 قوانين اساسى ايالتى
 

تا فرمى قانونى به آرمانھاى خود که در بيانيه استقالل آمـده بودنـد،  را دادپيروزى انقالب به آمريکائيان اين فرصت 
بـا  ، 1776مـه  10کنگـره در . شکايات خود را از طريق قوانين اساسى ايـالتى حـل و فصـل کننـد بدھند و برخى از

ى دھنـدگان و ايمنـى رأ مصوبه اى ، از مستعمرات خواست تا تشکيل دولت ھاى نوين دھند تا از ايـن طريـق رفـاه
بودند و در عرض يـک سـال پـس از اعـال ميـه اسـتقالل ،  برخى از آنھا اين را قبأل انجام داده. خود را فراھم سازند

 .قانون اساسى خود را طرح ريزى کرده بودند تمامى مستعمرات بغير از سه ايالت،
ھا تغيير عمده اى نسبت به گذشـته ھيچيک از آن. را نشان مى داد قوانين اساسى نوين تاثير آ رمانھای دمکراتيک

بر طبق بنيادھاى محکم و راستين تجربه مستعمراتى و سروکار با انگيس استوار شده  نداشت، چون ھمگى آنھا
يـدى توسـط متفکـرين  ولى ھر کدام از آنھا از روحيه جمھورى گرايى الھام گرفته بود، آرمانى که مـدتھاى مـد .بود

 .ستوده شده بود ( Enlightenment ) دوران بيدارى
بـود کـه " غيـر قابـل انتقـالى"اساسى ايـالتى ھمانـا تضـمين حقـوق  طبيعتأ، اولين مقصود تدوين کنند گان قوانين

 از اين رو، ھرقانون اساسـى. که مستعمرات سابق ارتباط خود را با بريتانيا بھم بزنند تخطى از آن باعث شده بود
مسـتعمرات نمونـه شـد ،  قانون اساسى ويرجينيـا ، کـه بـراى بقيـه. با يک بيانيه يا حقوق اساسى آغاز مى شد

دوران خدمت در يـک پسـت دولتـى، آزادى  اصول اساسى را شامل مى شد که از آن جمله حاکميت مردم، مد ت
و مجازات انسـانى ، دادرسـى سـريع توسـط ھيئـت ژورى،  ضمانعت معتدل: انتخابات و ذ کر آزادى ھاى اساسي

 .اکثريت جھت اصالح و يا تغيير دولت، بود آزادى فکر و حق آزادى مطبوعات ،
تا آزادى سـخن ، آزادى تجمعـات وآزادى دادخواسـت رانيـز تضـمين  اياالت ديگر ، ليست آزادى ھا را گسترش داده

، حـق  (habeas corpus )قانونى ھمچون حق حمل سـالح، حـق حکـم احضـار بـه دادگـاه کردند که اغلب بندھاى
قـوانين  بعـالوه، تمـامى. ل سکونت و حق حراست مساوى تحت قانون در آنھـا گنجيـده شـده بـودمح مصونيت در

از آنھا شاخه ديگر را وارسى  که ھر يک -اجرائى، مقننه و قضائيه --اساسى قسم ياد کردند که از سه قوه دولت 
  .ميکرد، متابعت کنند

 -لـت، صـنعتگران فيالدلفيـائى، مرزنشـينان اسـکاتلنديدر آن ايا. بـود قانون اساسى پنسيلوانيا از ھمه افراطى تر
بـه ھـر  کنگره ايالتى قانون اساسى را اتخاذ نمـود کـه. لمانى زبان ، کنترل را در دست داشتند ايرلندى و زارعين آ

نمـى بايسـت بعنـوان  ھـيچ فـردى( ماليات دھنده مذکر و پسرانش حـق راى مـى داد، نوبـت را در پسـت دولتـى 
اجبـارى و يـک تشـکيالت قـانون گـذارى تـک  (ساله در يک پست بمانـد 7سال در طى يک دوره  4 نماينده بيش از

 .مجلسى را تشکيل مى داد
. بويژه با در نظر گرفتن استانداردھاى نوين تر در خود داشت قوانين اساسى ايالتى محدوديت ھاى محسوسى را

د تضمين اساسى ترين حق يک انسان ، کـه تضمين حقوق طبيعى افراد تدوين شده بو قوانين اساسى که جھت
حقـوق غيـر قابـل  مستعمرات وا قع در جنوب پنسيلوانيا جمعيت بـرده خـود را از. مساوات است را نمى کرد ھمانا

ايـالتى اجـازه ھمـه جانبـه حـق راى بـه  ھيچ. زنان حق سياسى نداشتند. انتقال انسانى خود محروم کرده بودند
، کارولينـاى  (Delaware ) دالور( دھنـدگان حـق راى داشـتند  ايـاالتى کـه ماليـاتمـردان را نمـى داد و حتـى در 
، افراد در پست ھاى سياسى مى بايست صاحب مقدار معينى امالک مى بودنـد ( شمالى، جورجيا و پنسيلوانيا

 .راى دھد تا بتوانند
 

 (Articles of Confederation ) دراسيونفاصول کن
 

مجالس قانونگذارى محلى، طرح اتحاد . تا حد زيادى تغيير داده بود مستعمره نشينان را منازعه با انگليس، گرايش
قسـمت  وضع شده بود رد کرده و از تحويل حتى کوچکترين 1754را که در سال  ( Albany Plan of Union ) آلبانى

ولى در طول انقالب، کمـک  .ند خود مختارى خود به ھر ارگانى که حتى خود انتخاب کرده بودند، امتناع مى ورزيد
 .انصراف از حاکميت فردى تا حد زيادى کاسته شده بود ھا و پشتيبانى ھاى دو جانبه موثر واقع شد و ترس از

 Articles of ) " اصـول کنفدراسـيون و اتحـاد جاويـد "،  1776در سـال  ( John Dickinson ) جـان ديکنسـون
Confederation and Perpetual Union) 1781آنـرا پـذيرفت و در سـال  1777کنگـره ايـالتى در نـوامبر . ترا نوشـ  ،

توسط اين اصـول  چھار چوب و زيربناى دولتى که. تصويب و اتخاذ از سوى تمامى اياالت به اجرا گذارده شد پس از
 الزم جھت اخذ تعرفه گمرکـى در موقـع دولت ملى فاقد اختيار. بنياد گذاشته شده بود ، ضعف ھاى زيادى داشت
: دولـت ھمچنـين فاقـد يگانـه کنتـرل مناسـبات بـين المللـى بـود .الزم، تنظيم قواعد بازرگانى و وصول ماليـات بـود

ايالت ارتش ھـاى خـود را تشـکيل  9. مستقيم خود را با کشورھاى خارجى آغاز کردند بسيارى از اياالت، مذاکرات
جـات و انـواع و  ن، سيستم در ھم بر ھم ضرب سکهدر اين ميا. برخى نيروى دريائى خود را سازمان داد ند داده و

 .از دست دادند اقسام اسکناس ھاى ملى و ايالتى رايج شد که ھمگى به سرعت ارزش خود را
پايان جنـگ، اثـرى ناھنجـار بـر بازرگانـانى . را ايجاب مى نمود مشکالت اقتصادى پس از جنگ ، تغييراتى اساسى

 ن مى کردند و اين منابع را که از شرکت و ھمکارى با سيسـتم تجـارتىجناح را تامي داشت که ارتش ھاى ھر دو
مـش ھـاى گمرکـى بـه  اياالت مختلف، کاال ھاى آمريکائى را در خـط. بريتانيا سرچشمه مى گرفت از دست دادند
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عرضه محصوالت مـزارع از . مشکالت اقتصادى پس از جنگ صدمه ديدند احتماأل زارعين بيش از ھر طبقه ديگرى از
 ناآرامى اساسأ در ميـان بـدھکاران زارع بيشـتربود چونکـه کـه تقاضـاى چـاره بھتـرى جھـت تقاضا پيشى گرفت و

ازپرونـده ھـاى تقاضـا بـراى  صحن دادگاھھا. تناب از سلب امالک آنھا و حبس شان بدليل مقروض بودن داشتنداج
و گرد ھمائى ھاى غيـر رسـمى در چنـدين  ، کنوانسيون ھاى عمومى 1786در طول تابستان . طلب قرض پر شد

 .نوين اداره ايالت ھا بود ايالت تشکيل شد که تمرکز آنھا بر روى اصالحات
 Daniel ) تحت رھبرى يک کاپيتان سابق ارتـش بنـام دانيـال شـيز ، گروھى از زارعين ماساچوست 1786ر پائيز د

Shays ) ممانعت دادگاھھاى محلى از صدور راى داورى بيشتر جھت طلب قرض شدند تـا آنـرا تـا با زور شروع به 
داران بسـوى زرادخانـه فـدرال  نفرى از مزرعه 1200، يک توده 1787در ژانويه . انتخابات ايالتى بعدى متوقف سازند

اساسـأ باچمـاق و چنگـک مسـلح بودنـد توسـط  شورشـيان کـه. حرکـت نمودنـد (Springfield) در اسپرينگ فيلـد
 Benjamin رانـده شـدند؛ سـپس ژنـرال بنجـامين ليـنکلن گروھى کوچـک از نيروھـاى انتظـامى ايـالتى بـه عقـب

Linclon) ) سر رسيد و مابقى شورشيان را که رھبرشـان بـه ورمونـت بوستون با نيروھاى کمکى از ( Vermont) 
از آنھـا  شورشى را دستگير و آنھا را محکوم بـه مـرگ نمـود ولـى نھايتـأ برخـى 14دولت ، . ، پس زد فرار کرده بود

شـورش، ھيئـت قانونگـذارى  پـس از شکسـت. بخشوده و بقيه را پس از صرف مـدت کوتـاھى در زنـدان آزاد نمـود
کردنـد وبـه برخـى از خواسـته ھـاى آنھـا بـراى  ب تازه اى تشکيل شد که اکثريت آنھا با شورشيان ھمدردىمنتخ

  .کاھش و فراغت از قرض، پاسخ داد
 

 مشکل گسترش
 

مشکل گسـترش، بـا تمـامى پيچيـدگى  --بايست به سوال الينحل غرب  با پايان انقالب، اياالت متحده مجددأ مى
 .مواجه مى شد --، سرخ پوستان و استقرار و دولت ھاى محلى پوست ھاى زمين ، بازرگانى

 Appalachian) شـده بودنـد، گـروه گـروه بـه کوھھـاى آپـاالچى پيشگامان که فريفته بھترين زمين ھاى سـرزمين
Mountains) مرزھـاى دور افتـاده و وسـيع در امتـداد آب ، دھھـا ھـزار1775تـا سـال . سرازير شدند و ماوراى آن ، 

کرده و صدھا کيلومتر از مراکز  افراد مقيم که کوھھا آنھا را از يکديگر جدا. نشين را در خود جاى داده بودمستعمره 
مستعمره نشينان از تمامى ايالتھاى کشند . دادند حاکميت سياسى در شرق دور بودند، دولتھاى خود را تشکيل

،  1790تا سال . اخل سرزمين کوچ نمودندھاى سرسبز و مرغزار ھا ى د آبى به سوى دره ھاى حاصلخيز ، جنگل
 .ھزار نفر مى رسيد 120به ( trans-Appalachian ) آپاالچين جمعيت منطقه ماورای

 ) بعضى اوقـات تـداخلى در مـورد زمـين ھـاى مـاوراى آپـاالچين قبل از جنگ ، چندين مستعمره ادعاھاى جامع و
Appalachian ) ادعـايى نداشـتند، ايـن منطقـه غنـى بنظـر بسـيار غيـر  افرادى که چنين برگه ھاى براى. داشتند

بـر طبـق آن  مريلند، که نماينده چنين گروھى بـود، مصـوبه اى را از مجلـس گذرانـد کـه. تقسيم شده بود عادالنه
ھاى آزاد و مستقل داده مـى  زمين ھاى ناحيه غربى، امالک عمومى محسوب شده و بايد توسط کنگره به دولت

، نيويـورک بـا واگـذار کـردن  1780حـال، در سـال  بـا ايـن. ين ايده ھواخواھان زيادى نداشـتا. شد تا تقسيم شود
، ويرجينيا کـه بيشـترين ادعاھـا را داشـت ،  1784در سال . اين امر باز کرد امالک خود به اياالت متحده راه را براى

کردنـد و واضـح  ھاى خـود چشـم پوشـىاياالت ديگر نيز از ادعا. ھاى شمال رودخانه اوھايو را رھا نمود تمام زمين
 ( Allegheny Mountains) آلگنـى شد که کنگره مالکيت تمامى زمين ھاى شمال رودخانه اوھايو و غرب کوھھاى

ھکتار زمين ، بديھى ترين شاھد يک حرکت ملى و متحـد  اين ما لکيت عمومى ميليون ھا. را بعھده خواھد گرفت
در عين حال، اين مناطق پھناور مشکلى داشـتند کـه بايـد . معين بخشيد استحکامى بود و به ايده حاکميت ملى

 .شد رفع مى
بـه نـام فرمـان ( طبق اين اصول، سيستم خود مختـارى محـدودى  بر. اصول کنفدراسيون، حلى بر اين مشکل بود

 وضـع شـد سـازمان منطقـه شـمال غربـى را 1787که در سـال  (Northwest Ordinance of 1787 ) شمال غربى
 کـه توسـط فرمانـدار و قضـاتى کـه کنگـره انتخـاب) نخست بشکل يک منطقه واحد( اين سيستم  .اداره مى کرد

دادن داشـتند رسـيد،  مـرد آزاد کـه حـق راى 5000وقتى که جمعيت اين منطقه بـه . انتخاب کرده بود اداره ميشد
ارگـان خـود مجلـس پـائين تـر را ايـن  مى بايست مجلسى را که از دو شاخه تشکيل مى شد بر پا مى کردند که

  .به کنگره اعزام دارد) بدون حق رأي( نماينده  بعالوه، ميتوانست در آن موقع يک. منصوب ميکرد
ايالت از اين منطقه تشکيل يابد، و زمانى که جمعيت ھر کدام از آنھا  3ونه کمتر ا ز  5قراربراين شد که نه بيش از 

پذيرفته  ( Union ) حفظ ھمان موازين و موقعيت ايالتھاى نخستين به اتحاديهرسيد، مى بايست با  ھزار نفر 60به 
تشويق و تضمين مى کرد کـه  اين فرمان ،حقوق و آزادى ھاى فردى را تضمين، آموزش و پرورش را. وملحق شوند

 ."شده نخواھد بود ھيچگونه بيگارى يا خدمتگزاری ناخواسته در مناطق نامبرده" 
براى نفع کشور مادر مى زيستند و از لحاظ سياسـى مطيـع و  صور ريشه دار که مستعمراتخط مشى نوين اين ت

دکترين فوق براين اصل استوار بـود . رده پائين ترى قرار دارند را مردود مى شمرد زير دست و از لحاظ اجتماعى در
. مسـاوات را دارنـد بـرى وتمامى منـا فـع برا) و نه امتياز( مستعمرات، شاخه اى از يک مملکت ھستند و حق  که

 .امالک عمومى آمريکا را پايه ريزى کرد اين تبصره ھاى روشنفکرانانه فرمان شمال غربى ، شالوده خط مشى
 

  (Constitutional Convention ) کنوانسيون قانون اساسى
 

نـين نوشـت کـه و نگارش قـانون اساسـى چ ( Treaty of Paris ) جورج واشنگتن در مورد عصر بين معاھده پاريس
کشمکش بين مريلند و ويرجينيا برسر دريا نـوردى در . به ھم متحد بودند" از شن  ريسمانى" اياالت فقط بوسيله 

 ( Annapolis ) ايالـت در آنـاپوليس 5منجر به تشکيل کنفرانسـى از نماينـده ھـاى  ( Potomac ) پوتوماک رودخانه



  27    تاريخ آمريكا چكيده

تعيين شده خود را بجھت شرکت در جلسه اى که قراربود بھار بعد در  اىاو از تمامى اياالت خواست که نماينده ھ
 انجمن درآغاز برسر اين قدم محکم ، خشـمگين شـد ولـى پـس از آگـاھى از. اعزام دارند  فيالدلفيا تشکيل شود

در کليـه  پاييز و زمستان بعـد، در طى. اينکه ويرجينيا ، جرج واشنگتن را بعنوان نماينده اعزام ميدارد ،خاموش شد
  .اياالت غيراز رودآيلند انتخابات برگزار شد

وا قع در مجلس ايالتى فـيال دلفيـا شـاھد حضـور  (Federal Convention ) ، کنوا نسيون فدرا ل1787ماه مه سال 
در افـراد بـا تجربـه  قانونگذاران ايالتى، رھبران با تجربه در ادا ره دولـت و مسـتعمرات،. نمايندگان بود برجسته ترين

بعنـوان عـاليترين شـھروند کشـور بـه خـاطر  جـورج واشـنگتن. کنگره و مجرب در مجلس و ارتش را عـازم سـاختند
  .رياست کرسى انتخاب شد صداقت و رھبرى نظامى اش در طول انقالب، بعنوان

يـاز بـه کـه ن ( Gouverneur Morris ) گـورنر مـوريس: پنسـيلوانيا بودنـد نفـر اھـل 2در ميان اعضاى برجسته ديگـر 
کـه آرمانھـاى ملـى را بـا کوشـش  ( James Wilson ) بوضوح حس مى کرد و جيمز ويلسون تشکيل دولت ملى را

بود که در  (Benjamin Franklin ) نماينده ديگر پنسيلوانيا، بنجامين فرانکلين. خستگى ناپذير خود به جلو برد ھاى
 نماينده ويرجينيا جيمز مديسون. لمى خود رسيده بودع اين زمان به انتھاى حرفه خدمت به مردم و موفقيت ھاى

( James Madison ) سخنگويى جوان و دانشجوى تمام عيار سياست و تاريخ و بگفته يکى از ھمکارانش  او. بود "
از مديسون بعنـوان  امروزه" . پر معلومات ترين فرد در ھر منازعه اى... بود با روحيه صنعتى و کاربردى  او شخصى

  .ياد برده مى شود" قانون اساسى پدر" 
راکـه ھـر دو جـوانى توانـا و بـا  ( Elbridge Gerry ) البريج گـرى و (Rufus King ) ايالت ماساچوست روفوس کينگ

 کفاشـى کـه قاضـى شـده بـود يکـى از نماينـدگان ( Roger Sherman ) راجر شرمن. ساخت تجربه بودند ،اعزام
غايب در جلسه تومـاس . بود ندر ھاميلتون حاضر شد که خود برگزار کننده جلسهاز نيويورک ، آلکسا. کانتيکات بود
که در  ( John Adams )خدمت مى کرد و جان آدامز بود که بعنوان وزير در فرانسه (Thomas Jefferson ) جفرسون

 .بود 42ن متوسط س. نماينده را تشکيل مى دادند 55جوانھا اکثريت  .ھمان مقام در بريتانيا خدمت مى کرد
اصول کنفدراسيون را داشت ولى ھمـانطور کـه مـد يسـون بعـدآ  اين کنوا نسيون علنا اجازه پيش نويسى تبصرات

اصول کنفدراسـيون را بکنـار گذاشـته و شـروع بـه پايـه " انسانى خود به کشورشان با اعتماد" نوشت، نمايندگان 
 .نظام کامأل نوين دولت کردند ريزى يک

ايالـت نيمـه  13قدرت کنتـرل محلـى، کـه تـا بحـال  --قدرت مختلف  که نياز مبرمى است تا دوآنھا تشخيص دادند 
پذيرفتنـد  آنھا اين اصل را. و ھمچنين حاکميت دولت مرکزى با يکديگر متحد شوند --بودند  مستقل آ ن را بکار برده

ول اسـت و مـى بايسـت مشـم که امورات و تابعيت ھا و قدرتھاى دولت مرکزى چـون جديـد اسـت بسـيار کلـى و
. حاکميـت ھـاى ديگـر متعلـق بـه ايـاالت اسـت بدقت تعريف و بيان شود و مى بايست درک کـرد کـه عملکردھـا و

خود قدرتى واقعى داشته باشد، نمايندگان عمومأ پذيرفتنـد کـه  پذيرفته شد که دولت مرکزى واقعآ مى بايست از
 که ، نظارت بر امور بازرگانى ، دا د و ستد، اعالن جنگ وچيزھاى ديگر اختيار ضرب س دولت مى بايست عالوه بر

 .صلح را داشته باشد
 

 مذاکره و مصالحه
 

فيالدلفيــا مالقـات کردنـد کــامأل از طرفـداران فرضــيه تـوازن قــدرت در  کــه در 18دولتمـردان و صـاحب منصــبان قـرن 
پشـتيبانى شـده و توسـط  ايـن اصـل توسـط تجربيـات مسـتعمراتى. بودنـد ( Montesquieu ) سياست منتسـکيو

منجـر بـه يقينـى  ايـن تـاثيرات. ھاى جان الک ، که بيشتر نمايندگان با آن آشنايى داشتند تقويت مى شد نوشته
اجرائيه و قضائيه مى بايست چنان با  قواى مقننه ،. شد که دولت بايد از سه شاخه مجزا و ھم تراز تشکيل شود

نمايندگان بر اين امر توافق کردند کـه قـوه . کنترل را بدست نگيرد ھا ھرگزيکديگر ھماھنگ کار کنند تا ھيچيک از آن
 .مستعمراتى و پارلمان انگليس مى بايست شامل دو مجلس باشد مقننه، ھمچون مجالس

ولى در مورد اجـرا و بکـار بـردن آنھـا، اختالفـات شـديدى پديـدار . داشت در اين موارد، اتفاق آرا در ميان اعضا وجود
دولت ملى  مخالف به تغييرى بودند که منجر به کاھش نفوذ آنھا در -اياالت کوچکتر مثآل نيوجرسي ندگاننماي. شد

بشـکلى کـه در اصـول  بر نسبت کرسى نمايندگى بـه نسـبت جمعيـت تـا کرسـى نماينـدگى بـه نسـبت ايالـت،
 .کنفدراسيون آمده بود ، شوند

ايـن منازعـه ممکـن بـود . ا خواستار نمايندگى متناسب بودندويرجيني از سوى ديگر، نمايندگان اياالت بزرگترى چون
نسـبت  قدم جلو گذاشته و پيشنھاد داد که نماينـدگى بـر (Roger Sherman ) اينکه راجر شرمن به درازا بکشد تا

و نماينـدگان  (House of Represntative ) جمعيـت ايالـت ھـا در يکـى ا ز دو بخـش کنگـره ، مجلـس نماينـدگان
  .برقرار شود (Senate) ھر ايالتى ، در بخش ديگر کنگره، سنا مساوى براى

ولى ھر سوالى که به جواب مى رسيد مشـکالتى . بزرگ حل وفصل شد از اين رو اتحاد اياالت کوچک عليه اياالت
شـمالى ھـا مايـل بودنـد کـه در موقـع . مى بايست با مصالحه ھايى نوين حل مـى شـد نوين را پديد مى آورد که

موجود بـراى آن  ھميه ماليات ھر ايالت، برده ھا نيز به حساب آيند ولى در موقع تعيين تعداد کرسى ھاىس تعيين
شد که نمايندگان مجلس نماينـدگان  پس از چندى مجادله تعيين. ايالت در مجلس نمايندگان آنھا محسوب نشوند

  .شوندپنجم بردگان تعيين  – بر حسب تعدا د ساکنين آزاد ھر ايالت بعالوه سه
بودند، از ايـن نگـران بودنـد کـه  ( Shays ) کارکشتگان شورش شيز اعضاى معينى، چون شرمن و البريچ گرى، که

انتخـاب  کافى براى اداره امورات خود ھستند و مايل بودند که ھـيچ شـاخه از دولـت فـدرال بـا توده مردم فاقد خرد
حد ممکن بر پايه مردمى ريخته  ند که دولت ملى بايد تابرخى ديگر بر اين عقيده بود. مستقيم مردم انتخاب نشود
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ملى به اندازه اسکناس، قوانين مربوط به التزام قرار داد يا نقـش  اقتصادى ولى ھيچ اختال ف جدى در مورد موا رد
نيـاز بـه  ولى نياز برای توازن منافع اقتصادى منطقه اى،. کنار گذاشته شده بودند بوجود نيامد زن ، که از سياست

ونـوع دادگـاه  تصدى قضات حل و فصل قدرت ھا، دوره و انتخاب رئيس قوه اجرايى و حل کردن مشکال تى ھمچون
 .ھايى که مى بايست تشکيل مى شد، حس مى شد

فيالدلفيا نھايتآ بيانيه اى را صادر کرد که بر اسـاس آن سـازمان پيچيـده  کنوانسيون پس از يک تابستان طوالنى در
 در. محـدود دولتى مقتدر و برتر در چارچوبى کامأل معـين و --تا کنون تشکيل شده بود ترسيم شد ترين دولتى که

گمرکـى و ماليـات کـاال ھـاى  اعطاى قوا، کنوانسيون اقتدار کامـل را جھـت وصـول ماليـات، احتسـاب وام، عـوارض
اختراع ، تشکيل ادارات پستى و تاسيس راھھا به  داخلى، ضرب سکه ، تثبيت اوزان و مقياسات ، تصديق امتياز و

ش، نيروى دريائئ و نظارت بر دا د وسـتد بـين اقتدار تشکيل و نگھدارى ارت دولت ملى ھمچنين. دولت واگذار نمود
دولت قادر  .به دولت اختيار اداره امور سرخ پوستان، خط مشى خارجى و جنگ نيز داده شده بود. داشت اياالت را

دولت مى توانست بر اسـاس . بود به تصويب قوانين مربوط به تبعه نمودن خارجيان و کنترل زمين ھاى مردمى نيز
قدرت تصويب تمامى قوانين الزم و صحيح جھـت . بپذ يرد به قوانين اوليه ، اياالت جديد را نيز تساوى مطلق نسبت

اعطا شده بود، دولت فـدرال را قـادر سـاخت تـا نيازھـاى نسـل ھـاى آينـده را  اجراى اين اقتدار کامآل مشخص که
 .کند تامين

زمـايش شـده بـود، و بسـيار دقيـق و مفھـوم اساسى اياالت مختلف آ اصل تفکيک قوا قبل از اين در بيشتر قوانين
کنوانسيون يک سيستم دولتى را با شاخه ھاى مقننه ، اجرائى و قضائيه تشـکيل داد  از اين رو،. بنظر مى رسيد

جمھـور، قـانون  از ايـن رو، مصـوبات کنگـره تـا پـيش از تاييـد توسـط رئـيس. يک از سوى ديگرى زير نظر بـود که ھر
ھـا و ھمچنـين تمـامى قـرار  شکل رئيس جمھور نيز مى بايست مھمترين مالقات و به ھمين. محسوب نمى شد

نيز به نوبه خود ممکن اسـت توسـط کنگـره آمريکـا  رئيس جمھور. دادھاى خود را جھت تاييد به سنا تسليم نمايد
ى پديـد مى بايست تمامى مواردى که تحت قـوانين فـدرال و قـانون اساسـ قوه قضايى. جلب و از کار بر کنار گردد
را  قرار دھد؛ در واقع به دادگاه ھا عمأل اختيار داده شد تا قـانون اساسـى و قـانون مصـوبه مى آيد مورد رسيدگى

شوند، نيز توسط کنگره مـى  ولى اعضاء قوه قضائيه، که توسط پرزيدنت انتخاب و توسط سنا تاييد مى. تعبير کنند
 .توانند از کار برکنار شوند

مشخص نمود که تبصرات به قانون اساسى يا بايد توسط  5اصل  از تغييرات عجوال نه ، جھت حفظ قانون اساسى
چنـين . ايـاالت کـه در کنوانسـيون حضـور داشـتند مـورد موافقـت قـرار گيـرد 3/2 دو سـوم ھـر دو شـاخه کنگـره يـا

و يا  رم اياالتچھا 3يا توسط قانون گذاران : بايست توسط يکى از دو روش زير بتصويب مى رسيد پيشنھاداتى مى
 .کرد چھارم اياالت؛ کنگره روش ال زم را تعيين مى 3از طريق مجمع تشکيل شده در 

چگونه مى بايست قدرتھاى اعطا شده به دولت را به اجرا : شد نھايتا، کنوانسيون با مھمترين مشکل خود مواجه
 را دارا بـود کـه در عمـل ارزش قدرتھاى عظيمـى --بر روى کاغذ --کنفدراسيون، دولت ملى  گذاشت؟ تحت اصول

رويـا رويـى بـا ھمـان  پس چگونه مى بايست ايـن دولـت جديـد را از. نداشت چون اياالت توجھى بدان نمى کردند
 سرنوشت بدور نگاه مى داشت؟

ولى بزودى پى برده شد که استفاده از . استفاده از قدرت --داشتند  در ابتدا، بيشتر نمايندگان يک جواب براى آن
ايـاالت  باالخره تصميم بر اين شد که دولت نبايد عليه اياالت بلکـه عليـه مـردم. اتحاديه مى شود باعث نابودى زور

عبـارت  2قانون اساسى، کنوانسيون  بعنوان سنگ لوحه. اقدام کند و بايد قوانين را براى و برافراد کشور پياده کند
 :کوتاه و پر معنى را اتخاذ نمود

اين قدرت توسط ايـن قـانون اساسـى . قدرت اجراى آنرا خواھد داشت جھت وضع قوانين الزم وکنگره اقتدار الزم "
 ."( 7، بند 1اصل ( محول مى شود  به دولت اياالت متحده

متعاقبأ ذکر مى شود؛ و تمامى قرار دادھاى بسته شده و آنھا کـه  اين قانون اساسى و قوانين اياالت متحده ، که
 ميت اياالت متحده ، قانون عالى ايـن سـرزمين خواھنـد بـود؛ و قضـات در ھـر ايـالتىحاک بسته خواھد شد، تحت

 . (6باب . (محدود به ھر آنچه که در قانون اساسى يا قوانين اياالت آمده است ھستند
 ھاى ملى، از طريق قضات و مارشال ھا، و نيـز در دادگـاه ھـاى ايـالتى از از اين رو، قوانين اياالت متحده در دادگاه

 .ايالتى و مأموران قانون ايالتى به اجرا در آمد طريق قضات
 Charles ) ، چـارلز بـرد1913در سال . نويسندگان قانون اساسى ادامه دارد تا به امروز نيز مباحثه در مورد محرک

Beard ) رسـاله تعبيـر اقتصـادى قـانون اساسـى در (An Economic Interpretation of the Constitution) چنـين 
از سـوى يـک دولـت ملـى  گفت که پدران بنيانگزار آمريکا جھت کسب منافع اقتصادى ناشى از ثبات اعمـال شـده

گرچه، جيمز مديسون ، . را در اختيار داشتند مقتدر، ايستادند چون آنھا مقدار زيادى اوراق قرضى دولتى بى ارزش
سيارى از مخـالفين قـانون اساسـى اوراق ، ولى ب دست نداشت ، اوراق قرضه اى در طراح اصلى قانون اساسى

ولـى گـرايش ھـاى ايـدئولوژيکى، . منافع اقتصادى بر رشته مباحثـه تـاثير گذاشـت .قرضه فراوان در اختيار داشتند
پـدران . بـود آرمـان گرايـى تـدوين کننـدگان قـانون اساسـى نيـز حـائز اھميـت. وايالتى نيز بى تاثير نبود منطقه اى

آنھا، باعث ترويج و ترقى آزادى ھاى فـردى  بيدارى، دولتى را طرح ريزى کردند که به اعتقادبنيانگزار، حاصل دوران 
قانون اساسى آمريکا عنصر اصلى ھويت ملى آمريکا بشمار مى  آرمانھاى مجسم در. و معنويت عمومى مى شد

  .روند
 

 (Bill of Rights) تصويب و حقوق اساسى
 

 39، بررسى و تبادل نظر، قانون اساسى تکميل شد،و توسط  فته سنجشھ 16، پس از 1787سپتامبر  17در روز 
فرانکلين، با اشاره به نيم خورشـيدى نقــش بسـته بـه طـال در پشـت صـندلى . شد نماينده حاضر امضا 42نفر از 
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رفتـه و بـا يکـديگر غـذا خوردنـد  (City Tavern ) به سيتى تاورن " کنوانسيون قانون اساسى به پايان رسيد، اعضا
. انى ايـن تـالش جھـت اتحـادى کـاملتر ھنـوز بـاقى مانـده بـودولى بخش بحر." ترک گفتند وبا صميميت يکديگر را

 .آيد بطور موثر به اجرا در" مدرک"مجالس ايالتى منتخب مردم ھنوز باقى مانده بود تا اين  رضايت
مجلـس ايالـت تصـويب شـود، رسـمى اعـالم  13مجلـس از  9کنوانسيون تصميم گرفت اگر قانون اساسى توسط 

اساسى را تصويب نمودنـد ولـى ايـاالت بـزرگ ويرجينيـا و نيويـورک ايـن کـار را  ، قانونايالت 9، 1788تا ژوئن . شود
الزم را  بسيارى از مردم اين احسـاس را داشـتند کـه بـدون حمايـت ايـن دو ايالـت، قـانون اساسـى ارزش .نکردند

ھا سـتم وارد آورد پر قدرت بر آن اگر دولت مرکزى: براى بسيارى، قانون اساسى بسيار پر خطر بود. نخواھد داشت
  بزور به جنگ کشانيد، آنوقت چه؟ و آنھا را تحت فشار مالياتھاى سنگين برد و آنھا را
، که طرفـدار يـک  (Federalists ) تشکيل دو حزب شد، فدراليستھا نقطه نظرات مختلف در مورد اين مسايل باعث

مجـزا  کـه خواھـان ھمکـارى آزاد وآرام ايـاالت ( Antifederalists ) بودند و ضـد نظـام فـدرالھا دولت مرکزى پر قدرت
  .به گوش مى رسيد مجادالت مھيج از ھر دو جناح توسط مطبوعات ، قانونگداران و مجالس ايالتى. بودند

اعتراض به وا ژه ھاى آغازين قانون اساسى، بـه دولـت جديـد حملـه  در ويرجينيا، اعضاى حزب ضد نظام فدرا ل با
کردند کـه  ، بدون استفاده از نام خود اياالت در قانون اساسى، نمايندگان اعتراض"ت متحده اياال ما مردم: " کردند

فدرال ويرجينيـا تحـت رھبـرى پاتريـک  اعضاى حزب نظام. اياالت قادر به داشتن حقوق و حاکميت خود نخواھند بود
. مرکـزى جديـد داشـتندحومـه بـود، تـرس از قـدرت دولـت  ، که سخنگوى اصـلى زارعـين ( Patrick Henry) ھنرى

مجلس ويرجينيا قانون حقوق اساسى را توصيه کند متقاعد شدند و اعضـاى  نمايندگان مخالف با اين پيشنھاد که
 .ژوئن به فدراليست ھا ملحق شدند 25فدرال برای تصويب قانون اساسى در  حزب نظام ضد

ون با درج يـک سـرى رسـاالت تحـت عنـوان و جيمز مديس ( John Jay ) در نيويورک آلکساندر ھاميلتون، جان جى
ايـن رسـاالت کـه . تصويب قانون اساسى را بيشتر به جلو بردند ( The Federalist Papers ) نامه ھاى فدراليست

اسـاس آن قـواى  جرايد نيويورک منتشر مى شد داليلی کالسيک به نفع دولت فـدرال مرکـزى ارائـه داد کـه بـر در
درج اين رساله ھـا تـاثير عميقـی . باشند لکرد جداگانه يکديگرى را تحت نظر داشتهاجرائى، مقننه و قضايى با عم

  .ژوئن به تصويب رسيد 26 بر نمايندگان نيويورک گذاشت و قانون اساسى در
مسئله حـائز اھميـت . چندين نگرانى مخالفين قانون اساسى بود ناسازگارى با دولت مرکزى پرقدرت فقط يکى از

 ) جـورج ميسـون. اساسـى بطـور کـافى حـافظ حقـوق فـردى و آزاديھـاى انسـانى نيسـت انونديگر اين بود که ق
George Mason ) از ويرجينيا، نويسنده اعالميه حقـوق ( Declarations of Rights ) 1776 ،يکـى از سـه  ويرجينيـا

ون ذکـرى از حقـوق امتنـاع ورزيـد چـ نماينده اعزامى به کنوانسيون قانون اساسى بود که از امضاى مدرک پايـانى
. تصويب قانون اساسى توسط ايالت ويرجينيا تـالش نمـود او به اتفاق پاتريک ھنرى، شديدآ عليه. فردى نمى کرد

ماساچوست، به شرط اينکه چنين تبصره ھايى بزودى اضـافه شـود، قـانون اساسـى را  ايالت، از جمله 5در واقع 
  .نمودند تصويب

نيويـورک تشـکيل جلسـه داد، ھمگـى بـه مـاده الحـاقى قـانون  در شـھر 1789 وقتى که اولين کنگره در سـپتامبر
قلـم از ايـن  12کنگـره نيـز بسـرعت . اساسى افراد مى شود متفق الرأى بودند اساسى که منجر به حفظ حقوق

صـره ھـا بتوان آن تب تبصره را تصويب نموده بودند که 10، تعداد کافى ازاياالت 1791پذيرفت؛ تا دسامبر  تبصره ھا را
خوانده  ( Bill of Rights ) قانون اساسى آمريکا اين ده تبصره در مجموع اصالحيه. را بخشى از قانون اساسى کرد

آزادى بيان، مطبوعـات، مـذھب و حـق اجتمـاع : قوانين از اينھا مى توان نام برد در ميان تبصره ھاى اين. مى شود
توقيـف امـالک و  ، حراست در برابر بازرسى غير معقـول ،) تبصرهاولين ( اعتراض و در خواست به تغيير  صلح آميز،
) 8تبصره( يک محکمه سريع و منصفانه  ، حق) 5تبصره ( ؛ حق قانونى در تمام موارد جنائى )4تبصره ( دستگيرى 

ن تبصره اى که مردم حقوق اضافى ديگـرى نيـز دارنـد کـه در قـانو وحفاظت د ر برابر مجازات غير عادى و ظالمانه و
 )9 تبصره ( اساسى نيامده

گرچه تعداد زيادى . تبصره ديگر به قانون اساسى اضافه شده است 16از زمان اخذ قوانين حقوق ، تا به حال فقط 
شده  تشکيالت و نحوه عمليات دولت فدرال را تجديد و اصالح نمود، بيشتر آنھا روال تثبيت از تبصره ھاى واپسين،

 .دادند کرده و اين حقوق و آزادى ھاى فردى را گسترش توسط قوانين حقوقى را دنبال
 

 PRESIDENT WASHINGTON ) ) پرزيدنت واشنگتن
 

انجـام  1789مـارس  4انتخابـات رياسـت جمھـورى بـود کـه در روز  يکى ازآخرين کارھاى کنگره کنفدراسيون ترتيـب
جرج واشـنگتن  --وان رئيس کل کشور نام يک نفر بعن. به راستى موجوديت پيدا کرد پذيرفت، روزى که دولت جديد

واشنگتن از روى کلمـاتى  .باتفاق آراء به رياست جمھورى برگزيده شد 1789آوريل  30سر زبانھا بود و در روز  بر --
نمود تا وظايف رياست جمھورى که به او سپرده  که، ھر رئيس جمھورى که پس از او آمد نيز تکرار نمود، قسم ياد

 .بکوشد" جھت حفظ ، حراست و دفاع از قانون اساسى اياالت متحده" خود  و با تمام توانايىشد به انجام رساند 
قـانون اساسـى جديـد نـه پشـتيبانى سـنتى و نـه حمايـت  وقتى واشنگتن بر منصب رياست جمھورى نشست،

لياتى در راه ھيچگونه ما. بعالوه، دولت جديد نياز به تدبير سيستم خود داشت .نظرات عمومى را به ھمراه داشت
 .وجود نداشت ارتش کوچک بود و نيروى دريائى. تشکيل قوه قضائيه ، قوانين را نمى شد به اجرا گذاشت تا. نبود

دارى را تشـکيل داد و تومـاس جفرسـون و آلکسـاندر ھـاميلتون را  کنگره بسرعت وزارت خانه ھاى کشور و خزانـه
 عـالى قضائيه فدرال را تشکيل داد که از اين طريق نه تنھـا ديـوانکنگره بطور ھمزمان ، قوه  .بترتيب بر آنھا گمارد

(Supreme Court )  دادگـاه سـيار منطقـه اى  13حـوزه قضـايى و  3قاضـى ديگـر بلکـه  5با يـک قاضـى القضـات و
واشـنگتن معمـوأل تـرجيح مـى داد تـا پـس از  و از آنجائيکـه. وزير جنگ و دادستان نيز تعيـين شـد. تشکيل شدند 
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آمريکائيان بطرف غرب کوچ مـى . مھاجرت از اروپا در حال افزايش بود در عين حال کشور پيوسته درحال رشد بود و
. و تنسـى نيوانگند و پنسيلوانيا به سمت اوھايو؛ ويرجينيائى ھـا و اھـالى کارولينـا بسـوى کنتـاکى لىاھا: کردند

دره ھاى ذ يقيمت نيويورک . بود مزارع خوب با قيمتھاى ارزان دست بدست مى شد؛ تقاضا براى کارگر بسيار قوى
 .دعظيم کشت گندم ش شمالى ، پنسيلوانيا و ويرجينيا بزودى تبديل به مناطق

در آمريکا در حال طلوع  (Industrial Revolution ) انقالب صنعتى گرچه بسيارى اقالم ھنوز در خانه توليد مى شد،
حلبـى  رودآيلند شالوده صنايع مھم نساجى را پايه ريزى مى کردند؛ کانتيکات شروع بـه تھيـه ماساچوست و. بود

کشـتيرانى بـه . نمودنـد غذ ، شيشـه و آھـن توليـد مـىآالت و ساعت نمود؛ نيويورک ، نيوجرسى و پنسيلوانيا کا
، کشـتى ھـاى 1790حتى قبـل از . مقام دوم بود حدى وسعت يافته بود که آمريکا در صحنه دريا پس از انگيس در

 .ادويه جات و ابريشم به آمريکا سفر مى کردند آمريکائى به چين جھت فروش پوست و حمل چاى،
او دولـت ملـى را تشـکيل داد ، خـط . واشنگتن بسـيار مھـم بـود ھبرى عامرانهدر اين برھه بحرانى رشد کشور، ر

که قبأل در تصرف بريتانيا و اسـپانيا بـود وضـع نمـوده، مـرز شـمال غربـى را  مش ھايى جھت حل و فصل مناطقى
 (Kentucky ) ، کنتـاکى (1791) ( Vermont ) ورمونـت: ايالـت جديـد بـه اتحاديـه شـد 3بـر پـذيرش  تثبيت و ناظر

خـود، واشـنگتن بـه  ( Farewell Address ) در سـخنرانى خـداحافظى . (1796) ( Tennessee ) و تنسـى (1792)
ايـن نصـيحت، ". از جھـان خـارجى دورى نماينـد از اتحاد و پيوسـتگى دائمـى بـا ھـر بخشـى"کشور ھشدار دار تا 

  .داد چندين نسل تحت تاثير قرار گرايش ھاى آمريکا را نسبت بر مابقى گيتى تا
 

  HAMILTON vs. JEFFERSON )) ھاميلتون در مقابل جفرسون
 

اعضاى ضد نظام فـدرا ل صـورت گرفـت، اثـرى عميـق بـر تـاريخ  بين فدراليست ھا و 1790کشمکشى که در دھه 
 ( Schuyler ) ھا، تحت رھبرى آلکساندر ھـاميلتون ، کـه بـا خـانواده مرفـه شـويلر فدراليست. آمريکا بر جاى نھاد

رھبـرى تومـاس  کـرده بـود، نماينـده منـافع بازرگانـان شـھرى بنـادر بـود؛ اعضـاى ضـد نظـام فـدرا ل ، تحـت توصل
منازعه بين ايـن دو جنـاح، ھمانـا قـدرت  .جفرسون، به طرفدارى از منافع جنوبى ھا و روستائيان سخن مى گفتند

و اعضاى ضد نظـام فـدرال از حقـوق  فدراليست ھا طرفدار نخستين دولت مرکزى بود در مقابل قدرت ايالت ھا، که
 .ميکردند اياالت حمايت

او عشـق بـه کـارآيى ، . در خط منافع بازرگانى و صنايع عمل کنـد ھاميلتون بدنبال دولت مرکزى قدرتمندى بود که
حمايت " در پاسخ به خواسته مجلس نمايندگان جھت نقشه اى براى . خدمت مردم آورد نظم و سازماندھى را به

 .موثر نمود ، او نه تنھا اصول اقتصادى مردمى را عرضه نمود بلکه سخن از دولتى" تبار مردمىاع کافى
توســعه اقتصــادى ، فعاليــت بازرگــانى وعمليــات دولــت ،  ھــاميلتون خــاطر نشــان ســاخت کــه آمريکــا بايــد بــراى

سـيارى نيـز بودنـد کـه ب. ھمچنين اعتماد و حمايت کامل مردم را دارا باشـد دولت مى بايست. اعتبارداشته باشد
داد تـا  ھاميلتون ھمچنين طرحى ا رائه. خالى کردن از قرض ملى و يا پرداخت بخشى ا ز آن بودند خواستار شانه

انقالب جمع شده بود بعھده  بر اساس آن دولت فدرال بدھى ھاى پرداخت نشده ايالت ھاى مختلف را که در طى
 .گيرد

را بـا حـق تاسـيس و گشـايش شـعبات  ( Bank of the United States ) ھاميلتون ھمچنـين بانـک ايـاالت متحـده
يک ضراب خانه ملى را برپا ساخت و به نفع تعر فه ھاى گمرکى با استفاده از  او. مختلف در کشور، تاسيس نمود

و  حراست و حفاظت موقتى شرکت ھـاى نوپـا بـه رشـد: قدم بر داشت با اين دليل که" صنعت نوپا" نوعى تحليل
بـر روى بنيـادى محکـم و  دولت فدرا ل --ا قداماتى چون تثبيت پشتوانه. ه صنايع ملى رقابتى کمک مى کندتوسع

صـنايع شـد و باعـث تشـکيل گـروه مسـتحکمى از  باعث تشويق بازرگانى و --پرداخت تمامى در آمد الزمه به آن 
 .ايستادند بازرگانان شد که پشت دولت ملى با استقامت

او ارزش يک دولت مرکـزى قـوى را در مناسـبات خـارجى درک  .جمھورى ملکى تمرکز زدا بودجفرسون طرفدار يک 
ھدف بزرگ ھاميلتون سازمان ھاى موثر تر بـود . در موارد ديگر را الزم نمى ديد مى نمود ولى نياز به داشتن قدرت

ھـراس داشـت و  مرج ھاميلتون از ھرج و." من دوست يک دولت پر انرژى نيستم:" حاليکه جفرسون مى گفت در
  .آزادى تفکر مى کرد بر مبناى نظم، تفکر مينمود؛ جفرسون از استبداد مى ترسيد و بر مبناى

خوش يمن کشور بود که ھر دونظـر را در اختيـار داشـت و در مواقـع  اقبال. اياالت متحده به ھر دو تفکر نياز داشت
 منازعه ھاى آنھـا کـه مـدت انـدکى پـس از آنکـه تومـاسيکى از . تطبيق عقايد آنھا بود مناسب قادر به آميختن و

. قـانون اساسـى شـد جفرسون به سمت وزير کشور گماشته شده بود، رخ داد، منجر به تعبييری مھم و نـوين از
جفرسـون، . جفرسون با آن مخالفت نمـود وقتى که ھاميلتون اليحه خود را جھت تشکيل يک بانک ملى ارائه داد،

سخن مى گفت و استدالل مى کـرد کـه قـانون اساسـى صـريحأ  حقوق اياالت معتقد بودند از زبان کسانى که به
در ھيج جـا بـه . فدرال را بر مى شمارد و بقيه قدرت ھا را به اياالت مى سپارد تمامى قدرت ھاى متعلق به دولت

 .قدرت را نداده که يک بانک تاسيس کند آن اين
جزئيات الزم، بخش عظيمى از قدرت ھا مى بايست بـا عبـارات کلـى  وهاستدالل ھاميلتون اين بود که به علت انب

 است به جھـت" تمامى قوانينى که الزم و صحيح" اين بود که به کنگره اختيار داده تا  ذکر مى شد و يکى از آنھا
ملـى اساسى به دولـت  قانون. عملى ساختن و به انجام رساندن ديگر قوانين که بويژه اعطا شده، را تصويب کند

يک بانک ملى، بطـور عملـى در انجـام ايـن امـور . نمايد اين اختيار را داد تا ماليات را وضع و پرداخت وام و قبول وام
رو کنگره ، تحت قدرت داده شده به او، موظف است تا چنين بانکى را تاسيس  ا ز اين. بطور موثر عمل خواھد کرد

دولت فدرا ل  وال مھم براى تعبيرى جامع از ميزان حاکميت و قدرتو يک ر - -و کنگره نظر ھاميلتون  واشنگتن. کند
  .را پذيرفتند

  



  31    تاريخ آمريكا چكيده

  و خط مشى خارجى ( Citizen Genet ) ھمشھرى گنت
 

ھمانا تقويت اقتصاد داخلى و مصونيت مالى کشور بود، اياالت متحده  با اينکه يکى از نخستين وظايف دولت جديد
بنيادھاى سياست خارجى واشنگتن ھمانا حفظ صـلح ، . پوشى کندامور خارجى چشم  نمى توانست نسبت به

اين آرمانھا  وقايع اروپا. زخم ھا، و اجازه روند آھسته ھمبستگى ملى بود الزم به مملکت جھت بھبودى ارائه زمان
آوريـل گـر انقـالب فرانسـه بودنـد و در  بسيارى از آمريکائيان با عال قه و ھمدردى عميـق نظـاره. را در خطر انداخت

فرانسـه عليـه بريتانيـاى کبيـر . سياسـت ھـاى آمريکـا کـرد ، خبرھايى رسيد که اين نبـرد را مسـئله اى در 1793
مشـھور بـه  (Edmond Charles Genet ) نماينده فرانسوى تازه ، ادموند چارلز گنت واسپانيا اعالم جنگ کرد و يک

  .تدارک سفر به آمريکا را ديد --گنـت ھمشھرى
، بريتانيـا، اسـپانيا و ھلنـد درگيـر جنـگ بـا  1793در ژانويه  ( King Louis XVI ) م کينگ لوئى شانزدھمپس از اعدا

، اياالت متحده و فرانسه ، دوستان ھميشگى بوده  1778معاھده اتحاد فرانسه آمريکائى  بر طبق. فرانسه شدند
، ايـاالت متحـده ، از  امـا. کمک کنـد (West Indies ) آمريکا مجبور بود تا به فرانسه در شکست دادن ھند غربى و

موقعيتى نبود تا وارد جنگ با قدرتھاى بزرگ اروپـا  لحاظ نظامى و اقتصادى، کشورى بسيار ضعيف بود ولى اصأل در
را لغـو و بـا اعـالم اينکـه ايـاالت متحـده نسـبت بـه  1778واشنگتن مفاد عھـد نامـه  " 1793آوريل  22در روز . شود

استقبال شھروندان  ورود گنت با." دوستانه و بى طرف مى ماند، استقال ل آمريکا را ميسر نمودمتخاصم  نيروھاى
گنت بـا خشـم فـراوان . ھمراه گشت زيادى ھمراه بود، ولى از سوى دولت با تشريفات رسمى سرد و بى روحى

سـپس گنـت . گذاشـت رزم ناو نمى گيرد را زيـر پـا وعده خود را که ھيچ کشتى انگليسى تسخير شده را بعنوان
مـدت کوتـاھى نگذشـت کـه . را مستقيما به نزد مردم آمريکا خواھـد بـرد مقامات دولت را تھديد کرد که مورد خود

 .دولت فرانسه تقاضاى کرد تا او را فراخواند اياالت متحده از
ريتانيـاى کبيـر ابـدأ کرد و ايـن وقتـى بـود کـه مناسـبات و روابـط بـا ب واقعه گنت، مناسبات آمريکا وفرانسه را وخيم

طى  نيروھاى انگيس ھنوز قلعه ھا و دژھايى را در غرب ، زمين ھايى که سربازان انگيسى در .رضايت بخش نبود
داشـتند و نيـروى دريـائى انگـيس  انقالب مصادره کرده بودند و ھنوز برگردانده و يا پرداخـت نشـده بـود، در اشـغال

بـراى فرونشـاندن ايـن . توقيف و مصادره مـى نمودنـد نسه مى رفتندکشتى ھاى آمريکائى را که بسوى بنادر فرا
، اولين قاضى اعظم ديوان عا لى ، را به عنوان نماينـده ويـژه بـه لنـدن  (John Jay ) بحرانھا، واشنگتن ، جان جى

مين دژھـاى غربـى تضـ او با مقامات انگليسى در مورد عھد نامه اى که خروج سـربازان انگيسـى را از. نمود اعزام
و  1793غرامت کشتى ھا و محموله ھايى که در  کند به گفتگو و مذاکره پرداخت و در ضمن از لندن وعده گرفت تا

که باز تابى از ضعف موقعيت آمريکا بود، محـدوديتھاى شـديدى را در داد  اين عھد نامه. توقيف شدند بپردازد 1794
 -"مصـادره"توقيف کشـتى ھـاى آمريکـائئ در آينـده يـا  ھند غربى باعث شد و ھيج ذکرى درمورد وستد آمريکا با

نظر انگيسى ھا را در  جى ھمچنين. نمى کرد -اجبار دريا نوردان آمريکائئ براى خدمت در نيروى دريائئ انگليسي
توسط کشتى ھاى بى طرف بـه بنـادر دشـمن  اين مورد که خزاين دريائى و اقالم جنگى قاچاق بوده و نمى تواند

 .داده شود پذيرفت نقل و انتقال
آشوبى را در سياست خارجى بين اعضاى ضد نظام فدرال، که اکنـون  عدم توافق پر ( Jay Treaty ) عھدنامه جى

فدراليست ھا عال قمنـد بـه يـک خـط مشـى طرفـدار . بودند، و فدراليست ھا باعث گشت جمھورى خواھان شده
بـرعکس ، . مـى شـد ودنـد از بازرگـانى بـا بريتانيـا حاصـلبودند چون منافع بازرگـانى کـه آنھـا نماينـده آن ب انگيس

طرفدارى ميکردند و عھـد نامـه جـى را بنفـع  جمھورى خواھان تا حد زيادى به جھت داليل ايدئو لوژيکى از فرانسه
  .جدل طوالنى ، سناى آمريکا ، عھد نامه را تصويب نمود پس از يک بحث و. بريتانيا قلمداد مى کردند

 
 نآدامز و جفرسو

 
بـاز  1797بعنـوان سرپرسـت مملکـت را رد کـرده و در سـال  سـال 8واشـنگتن قاطعانـه تقاضـای خـدمت بـيش از 

آدامـز حتـى قبـل از وارد . ماساچوست بعنوان رئيس جمھور کشور انتخاب شد معاون او جان آدامزاز. نشسته شد
دستگی در  از اين رو با وجود دورياست جمھورى با آلکساندر ھاميلتون منازعات شديدى داشت و  شدن در عرصه

  .حزب ، دستش بسته شده بود
فرانسه کـه از عھـد نامـه اخيـر جـى بـا بريتانيـا : درھم آميخت اين مشکالت داخلى با مسايل پيچيده بين المللى

انگليس استفاده کرد و آذوقه جات ، کاالھاى دريائى و مھمات جنگـى کـه بـه سـمت  خشمگين شده بود از بھانه
کشـتى  300، فرانسـه 1797تـا سـال . شمن مى رفتند توسط نيروى دريائى خود متوقف و جلـب مـى کـردد بنادر

 3وقتـى کـه آدامـز، . بـود آمريکـا را توقيـف و تمـامى مناسـبات ديپلمـاتيکى خـود را بـا ايـاالت متحـده قطـع نمـوده
 Charles ) ز موريس دو تاليراندخارجه فرانسه ، چارل کميسيونر ديگر جھت مذاکره به پاريس فرستاد، مأموران وزير

Maurice de Talleyrand) ،( آدامز در گزارش خود به کنگره آمريکا از آنھا به عنوان که ( X,Y and Z ) ياد کرده بود) 
دالر بـه فرانسـه قـرض  ميليـون 12آمريکا را مطلع ساخت که مذاکرات تنھا وقتى آغاز مى شود که ايـاالت متحـده 

 XYZ ) جريان به اصطالح. به اوج خود رسيد دشمنى آمريکا با فرانسه. لت فرانسه رشوه دھدداده و به مقامات دو
 .تقويت نيروى دريائى آمريکا گرديد منجر به نام نويسى به خدمت سربازى و (

در ايـن بحـران . با فرانسه، جنگ بنظر اجتناب ناپذير مـى رسـيد ، پس از يک سرى نبردھاى دريائى 1799در سال 
 .ھاميلتون را که خواھان جنگ بود بکنار گذاشت و سه کميسيونر تازه بـه فرانسـه فرسـتاد راھنمايى ھاى ،آدامز

بـا فرانسـه بـا مـذاکرات  ناپلئون که اخيرأ به قدرت رسيده بود با احترام پذيراى آنـان شـد و خطـر جنـگ و رويـاروئى
. بـا فرانسـه رھـا مـى سـاخت، فـروکش کـرد 1778 ، که رسمأ اياالت متحده را از اتحاد نظامى1800کنفدراسيون 

ميليون دالر غرامـت جھـت کشـتى ھـاى آمريکـايى کـه توسـط  20پرداخت  فرانسه نيز با انعکاس تضعيف آمريکا از
  .ضبط شده بودند خوددارى کرد نيروى دريائى فرانسه
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را وضع کند که  ( Alien and Sedition Acts ) قوانين بيگانگان و آشوب دشمنى با فرانسه، کنگره را بر آن داشت تا
واجـد  کـه ( Naturalization Act ) ھـدف قـانون تابعيـت. بر آزادى ھاى مدنى در آمريکا داشـت پيامد ھاى شديدى

ايرلنـدى و فرانسـوى بـود کـه  سالگى رسانده بود، مھـاجرين 14سالگى به  5شرايط بودن براى تابعيت را از سن 
سال در جريان بود، به رياست  2اتباع بيگانه ، که فقط  قانون. مى کردندبنظر مى آمد از جمھورى خواھان حمايت 

 قـانون آشـوب، درج ، صـحبت و يـا. بيگانگان را در زمان جنگ اخراج و يا بـه زنـدان افکنـد جمھور اين اختيار را داد تا
نگـره داشـته باشـد را و ک عليـه پريزيـدنت" دروغين، افتضاح آميز و از روى نيت بـد" انتشار ھر چيزى را که ماھيت 

شھادت به علت کسـب آزادى ھـاى مـدنى  جرائم نوين تحت قانون آشوب فقط باعث تحريک حس. ممنوع ساخت
 .نمود شد و پشتيبانى از جمھورى خواھان را زيادتر

مديسون ناظر تصويب قطع نامه ھاى کنتاکى و ويرجينيا توسط قانون  جفرسون و. اين قوانين با مقاومت روبرو شد
در  بر طبـق ايـن قطـع نامـه، ايـاالت توانسـتند نظـرات خـود را. شدند 1798در نوامبر و دسامبر  اران اين دو ايالتگذ

بعـدھا بـراى دفـاع ازمنـافع ايـاالت  دکترين لغـو. سازند" لغو و بى اثر" عملکردھاى دولت فدرال داده و حتى آنھا را 
  .يھى تر از آن، برده دارى، بکار رفتبد جنوبى در برابر شمال در رابطه با پرسش تعرفه و يا

تحت رھبرى واشنگتن و آدامز ، فدراليست ھا دولتى پـر قـدرت بـر پـا  .، مردم آمريکا آماده يک تغيير بودند 1800تا 
 اوقات از احترام به اين اصل که دولت آمريکا مى بايست پاسخگوی اراده مردم باشد سرباز کرده بودند ولى گاھى

بـراى مثـال در  .بير و خط مشى ھايى زدند که باعث جدايی گروھھايى عظيم از مردم مى شـدزده و دست به تد
بـراى خانـه، زمـين و بـرده ماليـات  ، قانونى را گذراندند که ھر صاحب خانـه اى در کشـور مـى بايسـت1798سال 
 .بپردازد

پشت خود جمع کرده بود و آنھـا در  مغازه داران و ديگر کارمندان را جفرسون بتدريج انبوه عظيمى از خرده زارعين ،
 جفرسون بواسـطه توسـل بـه آرمانھـاى آمريکـا از طرفـدارى خـارق. راى خود را نشان دادند قدرت 1800انتخابات 

پايتخـت جديـد واشـنگتن دى  در طى نطق افتتاحيه اش ، که اولين نطـق از نـوع خـود در. العاده اى برخور دار شد
و آنھـا . نظارت را در ميان ساکنين کشور بر قرار و حفظ کرد را داد تا" و ميانه رو دولتى خردمند" سى بود، او وعده 

 .آزاد گذارد" و اصالحاتشان در تنظيم پيشبرد صنعت" را 
او به زير دستان خود ياد داد که به خـود . روندھاى دمکراتيک شد تنھا حضور جفرسون در کاخ سفيد باعث تشويق

اعتقـاد  او بـا. او کشاورزى و گسترش به سوى غرب را تشويق مينمـود. ردم نگاه کنندداران م تنھا به عنوان امانت
تـا پايـان دوره دوم رياسـت جمھـورى  .به اين که آمريکا پناھگاه ستمديدگان است قانون تابعيت ليبرال را به جلوبرد

ميليـون دالر  560بدھى کشور را بـه ميزان وام و  ( Albert Gallatin ) خود، وزير خزانه دارى آينده نگر آلبرت گاالتين
لغـو  جفرسون کشور را در برگرفت و ايالت پس از ايالت داشتن ملک را بعنوان شرط رأى دادن موج تب. کاھش داد

  .کرده و قوانين انسانى تر را جھت مقروضين و تبھکاران وضع کردند
 

 لوئيزيانا و انگليس
 

 Seven Year ) سـاله 7در پايان جنـگ . شور دو برابر شودک يکى از عملکردھاى جفرسون باعث شد که مساحت
War ) با بندر نيوارلئان -رودخانه مى سى سى پى را  ، فرانسه مناطق غرب ( New Orleans )  کـه در دھانـه آن
واجب بنظر مى  بندرى که جھت رفت و آمد محموالت آمريکا از دره ھاى اوھايو و مى سى سى پى --داشت قرار

رياسـت جمھـور شـد، دولـت ضـعيف  نـاپلئون، مـدت انـدکى پـس از آنکـه جفرسـون. پانيا واگذار کـردرسيد، به اس
اين حرکت ، آمريکائيان را پر از تـرس و خشـم . فرانسه برگرداند اسپانيا را مجبور کرد تا منطقه عظيم لوئيزيانا را به

 االت متحده ، حقوق داد و ستد وجھت برقرارى يک امپراطورى مستعمرات در غرب اي نقشه ھاى ناپلئون. ساخت
داشت کـه اگـر فرانسـه  جفرسون اظھار. بازرگانى و ھمچنين ايمنى تمامى اياالت درونى آمريکا را تھديد مى کرد

با ناوگـان و ملـت انگلـيس ازدواج کـرده و يکـى  از آن لحظه به بعد ما مى بايست" مالکيت لوئيزيانا را بدست گيرد 
 ."شويم

بريتانياى کبير در شرف وقوع است، تصميم بر آن گرفت تا خزانه خود را پر  گاھى که جنگ ديگرى باناپلئون، با اين آ
در يـک  ايـن عمـل، جفرسـون را. فـروش آن بـه آمريکـا، لوئيزيانـا را دور از دسـترس انگيسـى ھـا گـذارد سازد و بـا

نخسـت . را نميدھـد رويـىقانون اساسـى بـه ھـيچ ارگـانى قـدرت خريـد قلم: سرگردانى قانون اساسى قرار داد
وى خـاطر نشـان سـاختند کـه  جفرسون قصد داشت که تبصره اى به قانون اساسى اضـافه کنـد ولـى مشـاورين

اينکه قدرت خريد قلمروات در بستن قرار داد نھفته  و --تاخير ممکن است باعث شود که ناپلئون تغيير عقيده دھد 
درايت درست کشـور مـا وقتـى کـه شـر در : " گفت که جفرسون نرم شده و .و قسمتى از آن محسوب مى شود

  ".نامطلوب ايجاد کند باعث تصحيح بناى متزلزل آن خواھد شد صدد باشد تا اثرات
. را بدسـت آورد " (Louisiana Purchase ) خريد لوئيزيانـا" ، 1803سال  ميليون دالر ، در 15اياالت متحده به قيمت 

 کشـور صـاحب. لومتر مربع ميشد که شامل بنـدر نيوارلئـان نيـز مـى شـدکي 2600000بيش از  اين منطقه شامل
شـده و بـه  سال، قلـب کشـور 80گنجى از دشتھاى غنى ، کوھھا، جنگلھا و سيستم ھاى آبى شد که در طى 

  .يکى از بزرگترين انبارھاى غله جھان تبديل شد
در طى جنگ بين انگليس و فرانسـه بـى  ، آمريکا را 1805سال  جفرسون در آغاز دومين دوره رياست جمھورى در

جناح در صدد بودند که کشتيرانى بى طرف را بـراى طـرف مقابـل محـدود سـازند، ولـى  گرچه ھر دو. طرف خواند 
فرانسـه در سـر  انگليس بر روى درياھا توقيف و ممنوعيت را بسـيار جـدى تـر از ھـر نقشـه اى کـه نـاپلئون کنترل

  .داشت ، ساخت
. ھزار دريانورد و خدمه دريـائئ رسـاند 150کشتى جنگى و  700به  يا وسعت نيروى دريائى خود را، بريتان 1807تا 

 دريائى را کنتـرل مـى کـرد وباعـث انسـداد بنـادر فرانسـه شـده و رفـت و آمـد بازرگـانى نيروھاى عظيمى خطوط
وجـود مـردان  بـا ايـن. انگليسى ھا را محافظت و خطوط حياتى انگلـيس را بـه مسـتعمراتش ممکـن مـى سـاخت

بـا اظھـار بـه خـدمت سـربازى  ناوگان انگليس تحت چنان شرايط سختى زندگى مى کردند که غير ممکن بـود کـه
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ا را ترک کنند، انگليسى ھا دريـا انگليسى دستور داد تا آبھاى آمريک وقتى جفرسون با بيانيه خود به کشتى ھاى
. کند جفرسون بر آن شد تا با فشار اقتصادى، انگيسى ھا را مجبور به ترک آبھا. بخدمت گرفتند نوردان بيشترى را

طبق آن تمامى بازرگانى با خـارج  را وضع نمود که بر ( Embargo Act)، کنگره آمريکا ، قانون تحريم1807در دسامبر
محدود، قانونى را گذراندند که به طرز وسيعى قـدرت دولـت  ھورى خواھان ، قھرمانان دولتجم. ممنوع اعالم شد

منـافع . تنھا يـک سـال، صـادرات آمريکـا بـه يـک پـنجم حجـم قبلـى خـود رسـيد در عرض. ملى را افزايش مى داد
بـه تنـدى  چون قيمت ھا .اقدامات به کلى نابود شد و نارضايتى در نيوانگلند و نيويورک باال گرفت کشتيرانى با اين

جـو، پنبـه، گوشـت و توتـون  سقوط کرد، منافع کشاورزى نيز وقتى که زارعين جنوب و غـرب قـادر بـه صـادر کـردن
 . اضافى خود نبودند به سختى تحت فشار قرار گرفت

وقتى  .را مجبور به تغيير خط مشى سياسى کند به شکست انجاميد اميد به اينکه تحريم اقتصادى بريتانياى کبير
 کشور بيشتر و بيشتر شد، جفرسون اقدامى ماليم تر اتخاذ نمود که باعث بھبـود يـافتن شکايت و دادخواھى در
را امضا نمود که بـر  ( Non-Intercourse Act ) ، جفرسون قانون عدم تبادل 1809در اوايل . کشتيرانى داخلى شد

  .برقرار شد بجز بريتانيا ، فرانسه و متحدان آنھا ددآطبق آن اجازه بازرگانى و داد و ستد با تمامى کشورھا مج
مناسـبات بـا انگـيس وخـيم تـر شـد و دو کشـور . انتخاب گرديد به رياست جمھورى 1809جيمز مديسون در سال 

رئيس جمھـور گـزارش مفصـلى در اختيـار کنگـره گذاشـت کـه خـود نشـان  .بسرعت بسوى جنگ پيش مى رفتند
 بعالوه ، مستعمره نشينان. انگليس، شھروندان آمريکا را به خدمت خود گرفته استکه  دھنده ھزاران موردى بود

در کانـادا تحريـک  شمال غربى نيز تحت آزار حمالت سرخ پوستانى که عقيده بـر ايـن بـود توسـط اعمـال انگلـيس
. فـتح کانـادا شـوند انگيخـت تـا طرفـدار تسـخير و اين خود بسيارى از آمريکائيھا را بـر. شده بودند قرار گرفته بودند

در ميان سرخ پوسـتان کـاھش داده و راه را بـراى مسـتعمره نشـينى  موفقيت در چنين کوششى تاثير انگليس را
را  عالقه به فتح کانادا، ھمراه با رنجش عميقى درمورد فشار بر دريا نوردان، گرمـاى جنـگ .زمين ھاى تازه باز کرد

  .بر عليه انگليس اعالن جنگ نمود ، اياالت متحده 1812شديدتر کرد و در سال 
 

 1812جنگ 
 

در . ميشد، اياالت متحده از دودستگى ھاى درونـى نيـز رنـج مـى بـرد د رحاليکه کشور آماده جنگى ديگربا بريتانيا
را  موافق جنگ بودند، نيويورک ونيوانگلند مخـالف آن بودنـد چـون داد وسـتد و بـازر گـانى آنھـا حاليکه جنوب و غرب

سرباز معمولى بـه  7000کمتر از . اعالن جنگ با وجود عدم آمادگى کامل نظامى صورت گرفت. اختمختل مى س
ايـن سـربازان مـى بايسـت توسـط . اعزام شـدند نقاط و دژھاى گوناگون سواحل نزديک مرز کانادا و نقاط دورافتاده

  .مى شدند چريک ھاى تعليم نديده اياالت مختلف پشتيبانى
شد که اگر بموقع صورت مـى گرفـت، ممکـن بـود عمليـات واحـدى را  ا تجاوز به کانادا آغازدشمنى بين دو کشور ب
 توسـط انگليسـى ھـا ( Detroit ) ولى تمامى عمليات ناکام مانده و با اشغال ديترويت .عليه مونترال صورت دھد

بعالوه کشـتى ھـاى . ساخت نيروى دريائى آمريکا موفقيت ھاى فراوانى را حاصل و اعتماد را بر قرار. بپايان رسيد
  .ناوچه انگليسى را ضبط کردند 500،  1813 و 1812آمريکائى در آبھاى آتالنتيک در طول پائيز و زمستان 

 William Henry ) ژنـرال ويليـام ھنـرى ھريسـون. تمرکـز داشـت ( Lake Erie ) برسـر درياچـه ارى 1813پيکـار 
Harrison ) - - رھبرى يک ارتش چريکى ، داوطلبـان و افـراد معمـولى را از - -شدرئيس جمھور آمريکا  که بعد ھا 

حاليکه وى ھنوز در منطقه  سپتامبر در 12در روز . کنتاکى به عھده داشت که ھدفشان باز پس گيرى ديترويت بود
گـان کليـه ناو (Commodore Oliver Hazard Perry ) بااليى اوھايو بود ، خبر رسيد کـه کمـودور اوليـور ھـازارد پـرى

ھريسـون ديترويـت را اشـغال کـرده و بسـوى کانـادا حرکـت نمـود و . اسـت انگيس را در درياچه ارى نابود سـاخته
 ( Thames River ) در حـال فـرار بودنـد و متحـدان سـرخ پوستشـان را در رودخانـه تـايمز انگليسـى ھـايى را کـه

 .تمامى منطقه اکنون زير کنترل آمريکا قرار گرفته بود. داد شکست
 Commodore ) رخ داد وقتـى کمـودور تومـاس مکـدونا غيير سرنوشـت سـاز ديگـردر جنـگ حـدود يـک سـال بعـدت

Thomas Macdonough) مسلحانه از فاصله کم با يک ناوگان کوچـک انگليسـى در درياچـه چمپلـين در يک نبرد ( 
Lake Champlain ) ھـزار انگليسـى کـه ازنيروھـاى تھـاجمى بـيش از ده . در شمال نيويـورک بـه پيـروزى رسـيد 

بريتانيا مشغول حمالت پـى  در ھمان موقع ، ناوگان. پشتيبانى دريائى بى بھره مانده بودند به کانادا به عقب راند
، يک نيروى اعزامى به  1814آگوست  24در شب  .بود" تخريب و نابودی" در پى به کرانه ھاى آبى شرق با ھدف 

پرزيـدنت جيمـز مديسـون بـه . ھجـوم آورده و آنـرا بـه آتـش کشـيد رال،بـه مرکـز دولـت فـد. سى.دى . واشنگتن 
 .ويرجينيا فرار کرد

کنندگان انگليسى و آمريکائى ھر يک از طرف ديگر بدنبال کسب امتياز  ھمانطور که جنگ ادامه مى يافت، مذاکره
کـردن  د تصـميم بـه رھـاانگليسى وقتى که از خبر پيروزى مکدونا در درياچه چمپلين بـا خبـر شـدن نيروھاى. بودند

دستور داشتند جھت رويا رويى  (Duke of Wellington ) مذاکره کنندگان که از سوى دوک ولينگون. منطقه گرفتند
گـزاف جنـگ بـا نيروھـاى نـاپلئون بـود بـه يـک توافـق  با خالى شدن خزانه دارى انگليس که علت اصلى آن ھزينـه

ايـن عھـد نامـه متارکـه دشـمنى ھـا ، . پذيرفتنـد 1814در دسـامبر  را (Treaty of Ghent ) برسند، عھد نامه گنت
قرار داد  دو طرف بدون اطالع از اينکه. صلح و کميسيونى را جھت اختالفات مرزى مھيا مى ساخت تجديد استقرار

 Andrew ) فرمانـدھى آنـدرو جکسـون آمريکائيان تحـت. صلحى امضا شده به جنگ خود در نيواورلئان ادامه دادند
Jackson) جنگ بدست آوردند پيروزى ھاى زمينى خود را در طول بزرگترين. 
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رسيدن به يک توافـق بودنـد، نماينـدگان فدراليسـت کـه از سـوى  در حاليکه آمريکا و انگليس در حال مذاکره جھت
کانتيکـات  ( Hartford ) ماساچوست، رودآيلند، کانتيکات ، ورمانت و نيوھمپشاير در ھارت فـورت قانونگذاران اياالت

نيوانگلند در طـول جنـگ، بـه  .بود، جمع شدند" جنگ آقاى مديسون" در جلسه اى که نشاندھنده مخالفتشان با 
معھـذا، . حتـى ايـن بازرگـانى باعـث رشـد شـده بـود در برخـى نـواحى. بازرگانى و داد وستد با دشمن ادامـه داد

بعضى از نمايندگان حتى ايـده جـدائى از . ه استنابودى اقتصاد شد فدراليست ھا ادعا مى کردند که جنگ باعث
 آوردند ولى اکثريت نمايندگان توافق کردند که يک سرى تبصره ھاى قانون اساسى مى بايست اتحاديه را به ميان

روز  60اقتصادى بـيش از  اضافه شود که قدرت جمھورى خواھان را محدود سازد که از آ نجمله ممنوعيت تحريمات
تـا وقتـى کـه پيامھـاى کنوانسـيون . در پى بـود ب مجدد رئيس جمھور از يک ايالت در دو دوره پىو ممنوعيت انتخا

کنوانسيون ھارت فورت ننگ بدپيمانى را بـر فدراليسـت . رسيده بود ھارت فورت به واشنگتن برسد، جنگ به پايان
 .آن سر بلند نکردند ھا گذاشت که ھرگز از

 
 دومين بيدارى بزرگ: در حاشيه

 
درواکـنش . تحصيل کرده ديگر اعتقادات مسيحى سنتى را ابراز نمى کردند ، بسيارى از آمريکائيان 18ايان قرن تا پ

  .آغاز شد 19عصر، يک بيدارى مذھبى بسوى غرب در نيمه اول قرن  بسوى دنياگرائى
بيان اعتقـادات مـذھبى  انواع مختلف فعاليت ھا که از لحاظ موقعيت، و اين بيدارى مذھبى بزرگ در تاريخ آمريکا از

 در نيوانگلند، عالقه جديد به مذھب، موجى از کنش گرايـى اجتمـاعى را. بود، تشکيل مى شد با يکديگر متفاوت
در منطقـه . کـرد در غـرب نيويـورک ، روحيـه بيـدارى روحـانى ، طلـوع فرقـه ھـاى نـوين را طلـب مـى. موجب شـد
را  ( Baptists) و باپتيسـت ھـا ( Methodist ) ، متوديسـت ھـاکنتاکى و تـنسى، بيدارى ( Appalachian)آپاالچيان

 . اردوھاى گروھى: بوجود آورد تقويت نمود و فرمى نوين از درايش مذھبى را
. ھا در شرق با غياب برانگيختگى و احساس آزاد و باز ھمـراه بـود ، بيدارى 1730در مقايسه با بيدارى بزرگ دھه 

  .کسانى که ايمان خود را به مردم ابراز مى داشتند در شگفتى بودند" رمسکوت محت " در عوض، بى دينان از
تشکيل جوامع ميسيونرى بـين فرقـه اى شـد تـا بشـارت را بـه غـرب  شوق و ھيجان انجيلى در نيوانگلند منجر به

 بران اجتماعىنه تنھا بعنوان حواريون ايمان عمل ميکردند، بلکه بعنوان آموزگاران ، رھ اعضاى اين گروھھا. برسانند
مـى نمـود؛  گردھمـائى ھـاى آموزشـى، مسـيحيت را تشـويق. و نمايندگان فرھنگ و تمدن شرق عمـل ميکردنـد

تاسـيس  1816بود که در سال  ( American Bible Society ) برجسته ترين اين جوامع، انجمن کتاب مقدس آمريکا
وفايى گروھھاى طرفدار براندازى و جامعه باعث شک فرضيه کنش گرايى اجتماعى که موجب اين بيدارى شد. شد

، تـالش جھـت اصـالح زنـدانھا و مراقبـت از افـراد نـاقص ( Society for Promotion of Temperance ) ترويج اعتدال
  .بيماران روانى گشت العضو و

اھـل آدامـز ، حقوقـدانى  (Charles Gradison Finney ) گرديسـون فينـى بيدارى در نيويورک غربى عمدتأ کار چارلز
 خـتم مـى شـد ( Adirondack ) اى که از درياچه اونتاريو آغـاز شـده تـا کوھھـاى آديرونـداک منطقه. نيويورک، بود

در سـال . گفتـه ميشـد "منطقه از آتش درآمده" شاھد چنان بيدارى ھاى روحانى در گذشته قرار گرفت که به آن 
. دادن در منطقـه نيويـورک غربـى نمـود بـه بشـارت ، فينى چيزى شبيه حضور عيسى را تجربه کرد و شروع1821

در " از آتـش درآمـده" فينـى در منطقـه . و نمـايش ھمـراه بـود جلسات بيدارى او با برنامه ريزى ھاى دقيق، ابتکار
به اوھايو رود و پستى در دانشکده الھيـات  1835بشارت داد تا قبل از اينکه در سال 1830و اوايل  1820طول دھه 

 .او بعدھا پرزيدنت اين کالج شد. بپذيرد (Oberlin ) يناوبرل کالج
نيز کار خـود را  ( Seventh Day Adventists) و فرقه روز ھفتم ( Mormons ) دو فرقه مھم ديگر در آمريکا مورمن ھا

 .آغاز کردند" ازآتش درآمده " در منطقه
ولـى در اينجـا مرکـز بيـدارى . قبـل را داشـتبه بيدارى بزرگ قـرن  در منطقه آپاالچيان، بيدارى، ويژگى ھاى شبيه

جمـع  معموأل يک برنامه مذھبى چند روزه بود و گروه شرکت کننده مى بايست زير يک پناھگـاه اردوگاه ھا بود که
کمـپ ھـا بـه چشـم  پيشـگامان ايـن منـاطق کـم جمعيـت بـه. مى شدند، چون کمپ از خانـه و کاشـانه دور بـود

انبـوه مـردم و اشـتياق آنھـا در بيـدارى  حضـور. دگى تنھـايی درمرزھـا بـدور اسـتپناھگاھى نگاه ميکردند که از زن
نفـر مـى رسـيد رقـص، فريـاد و سـرود را در ايـن گردھمـايى ھـا  روحانى که بعضى اوقات به صدھا و شايد ھزاران

  .بوجود آورد
غربى کنتـاکى تشـکيل  در جنوب ( Gasper River ) گاسپر ريور در کليساى 1800اولين اردوگاه مذھبى در جوالى 

ھـزار نفـر گـرد آمدنـد و  25تا  10کنتاکى، جمعيتى نزديک بين  ( Cane Ridge ) ريج در کين 1801در اگوست . شد
اين واقعـه بـود  .در آن شرکت کردند ( Methodist ) ، باپتيست و متوديست ( Presbyterian) پرسبتريان کشيشان

ھايى چون متوديست و باپتيست فراھم  ى گسترش کليسا براى فرقهکه مھر بيدارى متشکل را به عنوان راه اصل
 .ساخت

اوھايو با متوديست ھا و باپتيست ھا بعنوان يگانه ذينفع ھاى  بيدارى بزرگ بسرعت در سراسر کنتاکى، تنسى و
ھا  ديستمتو. فرقه امتيازاتى داشت که به آن اجازه مى داد تا در مرزھا رشد و رونق يابد ھر. آن ، گسترش يافت

افـرا د در نقـاط بسـيار دور  که بـدنبال --خط نگھداران  --سازمانى بسيار کارآ داشتند که وابسته به کشيشان بود 
خود به آنھا کمک کرد تا با خانواده ھايى کـه اميـد بـود  اينھا از افراد معمولى جامعه بودند که اين. مرزى مى رفتند

   .کنندارتباط برقرار  به کيش متوديست بپيوندند
مـى " خوانـده" مبلغين آنھا افرادى بودند که از سوى خـدا  -زارع .باپتيست ھا سازمان کليسائى رسمى نداشتند

مطالعـه کـرده و کليسـائى را تشـکيل مـى دادنـد و توسـط ھمـان کليسـا دسـت گـذارى  شدند، کتـاب مقـدس را
کردند تا بـه  کليساى باپتيست کمک مى کانديداھاى ديگر بشارت از اين کليساھا بيرون مى آمدند و به .ميشدند

فرقـه اصـلى در سراسـر ايـاالت مـرزى و  با استفاده از چنين روش ھايى، باپتيست ھا ،. مناطق دورتر دست يابند
  .اکثريت در جنوب شدند
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تعـداد اعضـاى . ، اثرى عميق در تاريخ آمريکا برجـاى گذاشـت ( Second Great Awakening ) دومين بيدارى بزرگ
 ، (Anglican ) انگليکـان -نسبت به تعداد اعضاى فرقه ھايى کـه در عصـر مسـتعمرات  تيست ھا و متد يستھاباپ

کليسـايى بـر پايـه خـود  ، سـازمان ھـاى( Congregationalist ) و کانگرگيشـنال ھـا (Presbyterian ) پرزبتيريـان
، تـالش در جھـت بکـار بـردن تعـاليم  دوم در ميـان دسـته. مختارى ھر کليسا و اعضاى آن ، افزايشى عظيم يافت

 ( Social Gospel ) جامعـه، زمينـه ای بـرای انجيـل اجتمـاعی مسيحى برای پيدا کردن چـاره اى بـرای مشـکالت
به کشورى گوناگون تبديل مى شد و رشـد اخـتال فـات  19بتدريج از اوايل تا اواسط قرن  آمريکا. بود 19اواسط قرن 

  .نمايان شد و در اين گوناگونى شريک بود درون پروتستانيسم آمريکايى در
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 :بخش پنجم

 
 اى گسترش به سوى غرب و اختالفات منطقه

 
 
 1851 -- ( John Soule ) جان سول  "مرد جوان، بسوى غرب برو و با کشور رشد کن"
 

طور برابـر مى آمد به اين علت که اياالت متحده تا قبل از آن ب تا حدى دومين جنگ استقالل به حساب 1812جنگ 
با اتمام اين جنگ، بسيارى از مشکالت جدى و اساسى که اين جمھورى جوان . نشده بود در جامعه ملل پذيرفته

آزادى و نظـم بوجـود  اتحاد ملى تحت قانون اساسـى تـوازنى بـين. زمان انقالب با آن رو در رو بود، ناپديد گشت از
بود، چشـم انـداز صـلح، توفيـق و رشـد اجتمـاعى  منتظر اکتشافبا وام ملى در حد پايين و قاره اى که . آورده بود

 .درھاى خود را بسوى کشور گشود
 

 تشکيل اتحاد
 

بسيارى را از اھميت حفظ کارخانجات آمريکـا آگـاه سـاخت تـا  سختى جنگ. داد و ستد، اتحاد ملى را محکم نمود
اعتقـاد داشـتند کـه اسـتقالل  بسـيارى. رقابـت خـارجى بـه تنھـايى ايسـتادگى کننـد بتوانند در موقع لـزوم عليـه

 ( Henry Clay ) جھت ترويج خود کفايى ، رھبران کنگره ،ھنرى کلـى. مھمى اقتصاد سياسى است اقتصادى به
حمايت از توليدات داخلى  از کاروليناى جنوبى ، خط مشى سييستم (John C. Calhoun) از کنتاکى و جان کلھون

 . آمريکا، را خواستار شدند تى در جھت ترويج صنايعو تحميل محدوديت بر کاالھاى واردا
دھقانان ورمونـت و اوھـايو تقاضـاى حمايـت بـر عليـه . مساعد بود موقعيت کامأل براى افزايش تعرفه ھاى گمرکى

 در کنتاکى، صنايع نو پاى بافت کنف داخلى جھت توليد کيف پارچه اى از سوى. کردند موج پشم از سوى انگليس
گداختن آھن شـده بـود  پيستبورگ پنسيلوانيا که تا کنون مرکز عمده. ى اسکاتلند تھديد مى شدصنايع کيف ساز

بتصويب رسيده بـود آنقـدر  1816گمرکى که در  تعرفه ھاى. مايل به رقابت با توليدکنندگان انگيسى و سوئدى بود
تم ملـى راھھـا و کانالھـا بعـالوه ، اھـالى غـرب از يـک سيسـ. داد باال بود کـه بـه کارخانجـات حمايـت کـافى مـى

. با بنادر و شھرھاى شرقى متصل ، و ھمچنين زمين ھاى مرزى را براى زندگى باز کننـد جانبدارى کردند تا خود را
نـاموفق بودنـد  اين حال، در پيش بردن تقاضاھايشان جھت تصويب يک قانون فـدرال در اصـالحات داخلـى بسـيار با

راھھـا و کانالھـا تـا تصـويب قـانون اتوبـان  .د و جنوب بر اين مسئله بوجود آمدچون مخالفت ھاى فراوانى از نيوانگلن
  .متعلق به اياالت باقى ماند اساسأ ( Federal Highways Act ) ھاى فدرا ل

فدراليسـت متعھـد ، جـان . تصـميم ديـوان عـالى مسـتحکم تـر شـد موقعيت دولت فدرال در اين موقع در پى چنـد
بعنوان قاضـى القضـات انتخـاب شـد و تـا فـوت خـود در سـال  1801ويرجينيا در سال  از (John Marshall ) مارشال

شد به حـدى  دادگاه پيش از کار وى بسيار ضعيف بود ولى به محکمه اى پر قدرت تبديل. اين پست ماند در 1835
ى کـه در ديـوان پـى در پـى تـاريخ در پـى تصـميم ھـاى. که موقعيتى برابر با کنگره و رياست جمھورى را پيدا کرد

 .پاسدارى از حاکميت قانون اساسى: نورزيد عالى بتصويب رسيد ، مارشال ھرگز از يک اصل اساسى تخطى
ديوان عالى بود که تصميماتشان معنى و کاربرد قانون اساسى را  مارشال، اولين قاضى از گروھى از قضات عالى

مـوردى کـه تمامـأ بـا مسـايل قـانون  50بـه تقريبـأ  خدمت خود پايـان داد، ديـوان عـالى وقتى او به. شکل بخشيد
عليـه  مـورد مـاربرى بـر -در يکـى از مشـھورترين تصـميمات خـود . سرو کار داشـت رسـيدگى کـرده بـود اساسى
تاييد مطابقت ھر قـانونى  مارشال با قاطعيت حق ديوان عالى مبنى بر - (1803) (Marbury v. Madison)مديسون

در مـورد مـک کـوالچ بـر عليـه .  اساسـى را تثبيـت نمـود ان ايالتى وضع مى کنند با قانونکه کنگره و يا قانون گذار
که مربوط به پرسش قديمى قدرت ضمنى دولت تحت قانون اساسـى  (1819) (McCulloch v. Maryland ) مريلند

 نى، قـدرت ھـاىبر دفاع از تئورى ھاميلتون مبنی براين که قانون اساسـى از روى معنـاى ضـم بود، او با قاطعيت
 . کرد بيشتر از آنچه که در قانون اساسى آمده است را به دولت سپرده است ايستادگی

 
 گسترش برده دارى

 
در سـالھاى . بود، تدريجأ اھميت خـود را در صـحنه ملـى نشـان داد برده دارى که تا به حال توجه کمى بدان شده

 و تدريجى بـرده ھـا بودنـد، بسـيارى از رھبـران مـى اياالت شمالى مشغول آزادى فورى اول جمھورى ، وقتى که
که او با تمـام قلـب  جرج واشنگتن مرقوم داشت 1786در سال . پنداشتند که برده دارى بزودى از بين خواھد رفت

". قاطع و استوار تدريجأ از ميان برداشته شود برده دارى با موازين محسوس و" خواھان طرحى بود که بر طبق آن 
ويرجينيـا و ھمچنـين ديگـر دولتمنـدان نخبـه جنـوب نيـز نظراتـى شـبيه بـه  يسون و مـونرو و تمـامىجفرسون، مد

 تـا. ، برده دارى را در منطقه شمال غربى ممنوع ساخت 1787فرمان شمال غربى سال . دادند واشنگتن را ارائه
جنوب بـر ايـن اميـد بودنـد  تکه خريد و فروش برده بين المللى از ميان برداشته شد، ھنوز اھالى اياال 1808سال 

از آب در آمـد چـون در طـى نسـل بعـدى، جنـوب بـا  انتظـار آنھـا اشـتباه. که برده دارى بزودى از بين خواھـد رفـت
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که با ظھور انواع جديد کتان و نيز به جھـت اختـراع ماشـين پنبـه  در اين ميان ظھور صنعت رشد کتان در جنوب بود
در . افتـاد ، که دانه ھا را از پنبه جدا مى کرد ، جنب و جوش 1793در سال  ( Eli Whitney◌ٍ) پاک کنى الى ويتنى

تبـد يـل کـرده بـود، تقاضـا بـراى  ا به يک فعاليت گسترده اىھمان زمان، انقالب صنعتى ، که صنعت پارچه بافى ر
، مناطق مستعد بـراى  1812تازه در غرب پس از سال  و گشايش زمين ھاى. پنبه خام را تا حد زيادى افزايش داد
 ) زمين ھـاى حاصـل خيـز پنبـه بسـرعت از ايـاالت تايـدواتر کشـند آبـی. داد کشت پنبه را به طرز زيادى گسترش

Tidewater) ساحل شرقى تا منتھى اليه جنوب به منطقه دلتـاى مـى سـى سـى پـى و در پايـان تـا تگـزاس در 
  .گسترش يافت

داشت، نيشکر بود که ھمچنين در گسترش برده دارى در جنوب  ديگر محصولى که نياز به کار و تالش طاقت فرسا
ر منفعـت نيشـکر بسـيار مناسـب بسيار گرم جنوب شرقى لوئيزيانا براى رشد پـ زمين ھاى غنى و. دست داشت

توتون بـه  نھايتأ کشتکاران. ، اين ايالت حدود نيمى از نيازھاى شکر کشور را تامين ميکرد1830تا  .بنظر مى رسيد
 .سمت غرب حرکت کرده و برده دارى را نيز با خود بردند

لحاظ سياسى مصـلحت  جنوب به سمت غرب حرکت مى کرد، از ھمانطور که جامعه آزاد شمال و جامعه برده دار
وقتـى  1818در . تازه اى که درمناطق غرب کشور پديد مى آمد وجـود داشـته باشـد بود که تساوى در ميان اياالت

ممنـوع اعـالم کـرده  به يونيون پيوست، ده ايالت، بـرده دارى را مجـاز و يـازده ايالـت آنـرا ( Illinois )نويز ايالت ايلى
جمعيـت مـردم در ايالتھـاى . اعالم شـد، پديـد آمـد اما، ايالت مجاز براى برده دارىبودند؛ ولى توازن پس ازآنکه آالب

. اکثريت تام در مجلس نمايندگان داشته باشـند، بسـرعت در حـال رشـد بـود شمالى، که به آنھا اجازه مى داد تا
 .جنوب ھمچنان در سناى آمريکا نگه داشته شد تساوى بين شمال و

شمالى ھا . برده داشت تقاضاى الحاق به يونيون نمود 10000 که نزديک به (Missouri )، ميسوري 1819در سال 
 ميسورى به يونيون اعالم نمودند مگر آنکه بـه عنـوان ايالـت آزاد وارد شـود و ھمـين باعـث مخالفت خود را با ورود

 ( Henry Clay ) ىکل تا مدتى ، کنگره در بن بست بود تا اينکه ھنرى. انبوھى از تظاھرات در سراسر کشور شد
ميسورى بعنوان ايالت برده دار بـه : ترتيب داد را ( Missouri Compromise ) " مصالحه ميسورى" طرح به اصطالح 

بعالوه کنگره، برده . بعنوان ايالت آزاد محسوب خواھد شد ( Maine ) يونيون ملحق مى شود و ھمزمان ايالت مين
. کـرد د لوئيزيانا در شمال مرز جنوبى ميسورى قرار داشت ممنوع اعالمکه توسط معاھده خري دارى را در مناطقى

صحراى " بعيد مى آمد که اين  درآن زمان اين تبصره بنظر براى اياالت جنوبى يک پيروزى بشمار مى آمد چون بنظر
اس مشاجره موقتأ حل و فصـل شـد ولـى تومـ. شود ھرگز دست خورده (Great American Desert ) "بزرگ آمريکا

خطير ھمچون توپى آتشين در شب مرا بـا وحشـت از خـواب مـى  اين سئوال" جفرسون به دولت خود نوشت که 
 .يونيون محسوب مى کنم من آنرا به عنوان ناقوس. پراند

 
  (Monroe Doctorine ) آمريکاى التين و دکترين مونرو

 
ايده آزادى در دل و جان مردم آمريکـاى . ردندو مرکزى انقالب ک ، آمريکاى جنوبى 19در طى دھه ھاى آغازين قرن 

اسـپانيا در  پيروزى ناپلئون در. مستعمرات انگليس آزادى خود را بدست آورده بودند مى جوشيد التين از زمانى که
 ) لياقت رھبرانى چـون سـيمون بوليـوار ،1822تا. ، اشاره اى براى اھالى آمريکاى جنوبى شد تا برپا خيزند 1808

Simon Bolivar) فرانسيسـکو ميرانـدا ، ( Francisco Miranda ) خـوزه دسـن مـارتين ، (Jose de San Martin)  و
 از آرژانتـين و شـيلى در جنـوب تـا مکزيکـو و --، ھمـه بـومى آمريکـاى التـين ( Miguel Hidalgo ) ميگوئل ھيدالگو

  .ان آوردنداستقالل کامل از کشورھاى مادر را برايشان به ارمغ --کاليفرنيا در شمال 
مى رسيد تکرار تجربه خود آنھا از حکومت اروپائيان بود، نشان مـى  مردم آمريکا عالقه اى عميق به آنچه که بنظر

در . گذاشـت استقالل طلبانه آمريکاى التين تا حد زيادى به اعتقاد آنھا در مورد خـود مھـر تاييـد دادند، حرکت ھاى
اختيـار يافـت تـا کشـورھاى تـازه  ، تحـت فشـار زيـاد مـردم، ( James Monroe ) پرزيدنت جيمـز مـونرو 1822سال 

جمله بودند را به رسميت شناسد و بزودى آمريکا شروع بـه  آمريکاى التين که مستعمرات پرتغال و برزيل نيز از آن
شـناختن ايـن کشـورھا بعنـوان کشـورھاى کـامأل مسـتقل ، تمامـأ آنھـا را از  بـه رسـميت. مبادلـه سـفيران نمـود

  .اروپائيان جدا ساخت اسبات بامن
تشکيل دادند تا  ( Holy Alliance) اتحاديه اى بنام ائتالف مقدس درست در ھمين موقع، روسيه ، پروسيا و اتريش

 اين ائتالف که فرانسه گه وبيگاه به آن مى پيوست بـا دخالـت در کشـورھايى. محافظت کنند خود را عليه انقالب
گسترش انقالب را در  خطر افتادن موقعيت سلطنتى مى شد، بر اين اميد بود که که حرکت ھاى مردمى باعث به

 .آمريکائيان بود اين خط مشى کامأل مخالف با اصول خود مختارى. حوضه خود نگه دارد
نگاه مى داشت ھيچ نگرانى در  ( Old World ) را در دنياى قديم تا موقعيکه ائتالف مقدس حوزه فعاليت ھاى خود

 ولى به محض آنکه ائتالف اعالم داشت که در صدد برقـرارى مجـدد مسـتقالت و مسـتعمرات .بوجود نياوردآمريکا 
جلوى اسپانيا را براى برقـرارى  انگليس ، بنوبه خود مصمم بود تا. اسپانيا به آنست، آمريکائيان بسيار نگران شدند

لنـدن گسـترش . انگلـيس بسـيار اھميـت داشـتبراى منـافع  امپراطورى بگيرد ، چون داد و ستد با آمريکاى التين
 John ) آمريکاى التين را خواستار شد ولى وزير کشور جان کوينسـى آدامـز آمريکايی به -ضمانت ھای انگليسي

Quincy Adams )  اسـت تـا  بـى پـرده تـر و موقرانـه تـر: " ، مونرو را متقاعد ساخت تا به طور يک جانبه عمل کند
مثـل يـک قـايق کوچـک در پـى  پا يبند يم، صراحتأ به روسيه و فرانسـه اعـالم کنـيم تـااصول اساسى را که به آن 

از اينکه نيروى دريائى انگليس از آمريکـاى التـين  ، با آگاھى 1823در دسامبر ". کشتى جنگى انگليسى راه افتيم
ساليانه خود به کنگره  محافظت خواھد کرد، پرزيدنت مونرو از موقعيت پيام در مقابل حمله اتحاد مقدس و فرانسه

اروپا بـر قـاره  رد ھر گونه پيشرفت بيشتر - -و آنچه را که به دکترين مونرو مشھور است بيان داشت  استفاده کرد
  :آمريکا
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 .مستعمره سازى آينده ھيچ قدرت اروپائى نخواھند شد از اين به بعد دستخوش... قاره ھاى آمريکا  " 

را به ھر قطعـه از ايـن نيمکـره بعنـوان خطـرى بـه صـلح و  آنھا) سياسي(  ماھر گونه کوششى از جانب سيستم
 .کنيم ايمنى خود قلمداد مى

امـا بـا دولـت ھـايى کـه . کارى نداشته و دخالتى نخواھيم کـرد با مستعمرات يا متعلقات فعلى ھر کشور اروپايى
 را ما بـه رسـميت شـناخته ايـم، ھرگونـهو آنرا محفوظ نگه داشته اند و استقالل آنھا  استقالل خود را اعالم کرده

توسـط ھـر کشـور  دخالتى را در جھت تحت سلطه گرفتن آنھا ، يا کنترل سرنوشت آنھـا بـه ھـر گونـه و شـکلى،
 ."کنيم اروپايى به ھر نوع، گرايش غير دوستانه عليه آمريکا قلمداد مى

ايـن کشـورھا نيـز در عـوض، . ديـد آوردمسـتقل آمريکـاى التـين را پ دکترين مونرو، روحيه اتحـاد بـا جمھـورى ھـاى
خود را با اياالت متحده با پايه گذارى قانون اساسى جديدشان ، در بسيارى جھـات،  پـيوستگى و ھويت سياسى

  .روى مد ل آمريکاى شمالى، به رسميت شناساندند بر
 

  چند دستگى و احزاب سياسى
 

از . ناميـده شـده اسـت" دوران احساسـات خـوب" وان بعن (1817 -1825( در داخل، دوران رياست جمھورى مونرو 
چند دستگى ھاى شديد و منازعات منطقه اى تغيير شکل يافته بود و از لحاظ ديگـر،  يک لحاظ، اين عبارت با دوره

سـقوط کـرده  عبارت، پيروزى سياسى حزب جمھورى خواه را بر حزب فدراليست، که بعنوان يـک قـدرت ملـى اين
 .بود، تاييد نمود

در آن زمان، قانون . سيستم انتخاب رياست جمھورى بوجود آورد وط فدراليست ھا ، اغتشاش و بى نظمى درسق
جکسـون  ، تـنسى و پنسيلوانيا، آندرو1824در سال . کانديد کردن نامزدھاى انتخاباتى بودند گذاران ايالتى قادر به

. مبـارز ھمدسـت او انتخـاب نمودنـد ون را بعنـوانرا بعنوان نامزد انتخابـاتى و سـناتور کارولينـاى جنـوبى جـان کلھـ
ماساچوست، وزير کشور، جان کوئينسى آدامز را و کميته گرد  کنتاکى، سخنگوى مجلس، ھنرى کلى را انتخاب و

 .کردند را به نامزدى انتخاب ( William Crawford ) خزانه دارى ، ويليام کرافورد ھمايى خصوصى کنگره ، وزير
آدامز آراى انتخاباتى نيوانگلند . تعيين نتيجه پايانى بازى کرد نطقه اى نقش ھاى مھمى را درشخصيت و تابعيت م
کلـى نيـز کنتـاکى، اوھـايو و ميسـورى را بـرد؛ جکسـون تمـامى جنـوب . به خود اختصـاص داد و بيشتر نيويورک را

داد و کرافـورد، ويرجينيـا،  د اختصـاصايلى نويز ، اينديانا، کارولينا، پنسيلوانيا، مريلند و نيوجرسى را بـه خـو شرق،
شـوراى )، (Electoral College) انتخاباتى اکثريت الکتـورال کـالج ھيچ نامزد. جورجيا و دالور را به خود اختصاص داد

 (Clay) نياورد و تبصره ھاى قانون اساسى، انتخابات به مجلس نمايندگان سپرده شد که کلى را بدست) گزينگان
کـرد کـه نھايتـأ بـه رياسـت  او از آدامز پشـتيبانى مـى. ت ترين شخصيت درآن محسوب مى شدموثرترين و پر قدر
 .جمھورى نيزرسيد

جمھــورى خواھــان " پشــتيبانان آدامــز ، نــام . ظــاھر شــد در طــى رياســت جمھــورى آدامــز ، اتحــاد حــزب جديــد
آدامـز بـا . غيير يافت برخودگرفتنـدآزادى خواھان ت " (Whigs) ويگ" بعد ھا به  را که (National Republicans)"ملى

دولـت او بـا  صداقت و بطور موثر کار خود را انجـام مـى داد ولـى ھرگـز يـک رئـيس جمھـور مردمـى نبـود و اينکه با
راھھا و کانالھا با شکست مواجه  آدامز در تالش خود براى تشکيل سيستم ملى. ناکامى ھاى فراوانى روبرو شد

سـفيد صـرف انتخـاب مجـدد او شـد و مـزاج و خلـق  زسالھاى خدمت او در کاخبنظر مى رسيد که بسيارى ا. شد
جکسون، در عوض، جذابيت مردمى فراوانى بـويژه در ميـان پيـروان  .خردمندانه سرد او باعث دورى دوستان اوشد

 کهکه از حزب جمھورى خواه بوجود آورده بود داشت،  ( Democrats ) گذاشته شده دمکرات خود در حزب تازه نام
، جکسون با 1828 در انتخابات. ريشه ھاى آن به زمان رياست جمھورى جفرسون ، مديسون و مونرو برمى گشت

 .اکثريت قريب به اتفاق آرا، آدامز را شکست داد
 -- 1812سرخ پوست و قھرمان جنگ نيوارلئان در طى جنـگ  بعنوان سياستمدارى از تنسى ، جنگنده --جکسون 

کوچک غرب، کارگران ، صنعت گران و بازرگانان شرق بدست آورد که بدنبال راى آنھا  زارعينحمايت ھاى خود را از 
 .بايستد تا در مقابل منافع کارخانجات و نھادھاى بازرگانى در حال رشد متصل به انقالب صنعتى ، بود

ت از زمـان ورود بـه ورمونـ. مى رفـت بيشتر مردم در راى دادن بشمار ، معيار مھمى در روند شرکت1828انتخابات 
نيوجرسـى،  .راى را فقط به مردان مى داد و تنسى اجازه راى را به اکثريت ماليات دھنـدگان مـى داد يونيون، حق

. از ميـان برداشـتند 1810و  1807مريلند و کاروليناى جنوبى ھمگـى شـرط ماليـات دھـى و داشـتن امـوال را بـين 
مردان سفيد پوسـت را داشـته يـا شـرط ماليـات دھـى  يا حق راىوارد يونيون مى شدند  1815اياالتى که پس از 
،  1824در . کنتاکى، ماساچوست و نيويورک کليه شرائط امالک را نقض نمودند ، 1821تا  1815از . پائينى داشتند

دھنـدگان جھـت  ، راى 1828تـا . الکتروال کالج ھنوز توسـط شـش قـانون گـذار ايالـت انتخـاب مـى شـدند اعضاى
ھـيچ . کارولينـاى جنـوبى، انتخـاب مـى شـدند ورى از ميان آراى عمومى در ھر ايـالتى غيـر از دالور ورياست جمھ

  .انتخاب آندرو جکسون به صحنه نياورد چيزى اين احساسات دمکراتيک را بيشتر از
 

 بحران الغا
 

جنوبى در رابطـه بـا  جمھورى خود، مجبور شد تا با مسئله کاروليناى جکسون، نزديک به انتھاى اولين دور رياست
ايـن  منا فع زراعتى و بازرگـانى ايالـت بـه. مربوط به حمايت از فراورده ھاى داخلى مواجه شود تعرفه استحفاظى

ھا که آنھا مـدتھا بـود بـا آن  اميد بودند که جکسون از رياست جمھورى خود استفاده کرده و به اصالح قانون تعرفه
سيستم حمايـت، بـه کارخانجـات شـمالى مـى رسـيد و در  نھا، تمامى منا فعاز نظر آ. مخالفت داشتند را بپردازد

بود کاروليناى جنوبى در واقع با وجود کشتکارانى که تحمل ھزينـه ھـاى  حاليکه کشور در مجموع، ثروتمندتر شده
 .کردند، فقيرتر نيز شده بود گزاف را مى
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قـانون شـده بـود، معتـدل تـر از قـانون  1832ال امضاى جکسون در س تعرفه استحفا ظى که از کنگره گذشته و با
در پاسـخ، عـده اى از شـھروندان کارولينـاى جنـوبى . بسيارى را در کشور تلخ تر کرد بود ولى خاطر 1828مشابه 
معـاون جکسـون تـا  ، ( John C. Calhoun ) ايالت را امضا نمودند که توسط جـان کلھـون" اصل حقوقى الغا " سند

 South Carolina Exposition ) جنـوبى شرح مفصل و اعتراض کارولينـاى" خود بنام  1838 ، در رساله 1832سال 
and Protest ) " فرمان الغا" بکارگيرى  کاروليناى جنوبى با. اعالم شد ( Ordinance of Nullification) "  که ھـر دو

 قانون گذاران، ھمچنـين. وبرو شدرا منسوخ و در داخل مرزھاى ايالت ممنوع مى کرد چنين ر 1832و  1828تعرفه 
تا اين امـر رابـه مـورد  قوانينى از جمله اختيار تشکيل يک نيروى نظامى و اختصاص مھمات و اسلحه را وضع کردند

 .اجرا رسانند
مخالفت مداوم بين اياالت گونـاگون . کشور بر حاکميت دولت فدرال بود فرمان الغا يکى از آخرين مبارزه طلبى ھاى

 وسعت قدرت دولت ملى و ھمچنين بر وفادارى اتباع ، تقريبأ از زمـان شـروع ايـن جمھـورى ، ى بر سرو دولت مل
بيگانگـان و آشـوب تخطـى  ويرجينيـا و کنتـاکى ، بـراى مثـال، از قـوانين 1798معـا ھـده ھـاى . وجود داشته است

ون و جنـگ عليـه انگـيس ھـا بزبـان با پرزيدنت مديسـ ورزيدند و در کنوانسيون ھارتفورد ، نيوانگلند مخالفت خود را
 .آوردند

کشتى جنگى کوچـک بـه چارلسـتون روانـه  7،  1832درماه نوامبر  در پاسخ به تھديد کاروليناى جنوبى ، جکسون
 پرزيـدنت اعـالم نمـود کـه ايالـت. او بيانيه اى شديد عليه طرفـداران الغـا صـادر نمـود دسامبر ، 10در روز . ساخت

خـود را بـا يونيـون کـه اجـداد  ايستاده و از مردم ايالت خواست تا عھـد" به طغيان و خيانت در ل" کاروليناى جنوبى 
 .آنھا براى آن جنگيده بودند، مجددا اعالم کنند

کنگره قرار گرفت، فورأ آشکار شد که تنھا يک فرد، سناتور ھنرى  وقتى که سئوال عوارض گمرکى مجددآ در جلوى
قـادر بـه نوشـتن و ) و يـک مبـارز سياسـى ضـد جکسـون ( گ حفاظت از تعرفـه ھواخواه بزر ( Henry Clay ) کلى

مشـخص  --رسـيد به تصويب 1833که فورأ در سال  --قانون تعرفه کلى . يک قانون معتدل به کنگره است  تسليم
بايـد طبـق مراحـل آسـانى  در صـد ارزش محمـوالت واردى اسـت 20نمود که تمامى عوارض گمرکى کـه بـيش از 

تمامى کاالھا به سطح تعرفـه گمرکـى مناسـب  ، تمام عوارض گمرکى وارد بر 1842د، تا اينکه تا سال کاھش ياب
 .برسد 1816سال 

اياالت جنـوبى ديگـر را داشـتند، ولـى بـدون اسـتثنا، مـابقى ايـاالت  رھبران الغا در کاروليناى جنوبى انتظار حمايت
 در پايان ، کاروليناى جنوبى عمل. قانون اساسى دانستندجنوبى را غير عاقالنه و مخالف  جنوبى روش کاروليناى
را به اصل برتـرى يونيـون  جکسون دولت فدرا ل. معھذا ھر دو طرف، اعالم پيروزى نمودند. خود را باطل اعالم نمود

دولت مرکزى، به بسيارى از خواسته ھاى خـود  ولى کاروليناى جنوبى، با نمايش مقاومت خود عليه. متعھد نمود
  .اراده خود را به کنگره اعما ل کند يافت و نشان داد که يک ايالت قادر است دست

 
  مبارزه بانک

 
اين . ديگرى به وقوع پيوست که دولت جکسون را به مبارزه طلبيد پيش از آنکه مسئله الغا به نتيجه برسد، جنجال

 تحـت ھـدايت ھـاى آلکسـاندر 1791ل اولـين بانـک در سـا. امتياز دومين بانک آمريکا بـود مشکل مربوط به تجديد
مرکزى برخـى از سـھام  گرچه دولت. سال به آن امتياز داده شده بود 20ھاميلتون تاسيس شده بود و براى مدت 

بانک يک شرکت خصوصى بود که سود آن به جيـب  آنرا در اختيار داشت، ولى در حقيقت بانک دولتى نبود ؛ بلکه،
تثبيت پول و ترغيـب داد و سـتد و بازرگـانى بـود؛ ولـى اھـالى غـرب،  آن ، ھدف از تاسيس. سھام داران مى رفت
 از ايالت ميسورى از آن منزجر بودند ( Thomas Hart Benton ) سناتور توماس ھارت بنتون طبقه کارگر و ھمچنين

تى که امتيـاز وق. ميکند است که به سود چند فرد قدرتمند کار" ھيوالئى"چون اعتقادشان بر اين بود که اين بانک 
 .نشد به پايان رسيد ھرگز امتياز آن تجديد 1811بانک در سال 

ايـن بانکھـا . بانکھاى امتياز داده شده از سوى ايالت اداره مى شـد تا چند سال بعد، امور بانکدارى در دست ھاى
بانکھـاى  شـد کـه تـدريجأ روشـن. انتشار مى دادند که در نتيجه باعث اغتشاش و نھايتأ تورم شد پول رايج زيادى

دومين بانک اياالت متحده ، شبيه  ،1816ايالتى قادر به تھيه يک پول رايج ھماھنگ براى کشور نيستند و در سال 
  .سا له تاسيس شد 20به اولى، با امتياز 

داشـتند مخالفين ادعا . اياالت تازه تر و مناطق فقيرتر محبوبيتى نداشت از آغاز کار ، دومين بانک در ميان مناطق و
منافع چند  مجازى بر روى پشتوانه و نرخ رايج کشور داشته و مجددآ اعالم کردند که اين بانک فقط که بانک انحصار

ارزش منـدى را بـه جامعـه ارائـه داد ؛  در مجموع، بانک بخوبى اداره مـى شـد و خـدمات. ثروتمند را در نظر ميگيرد
او در پيـام . خوانده مى شد، تجديد امتياز اين بانک را وتو کرد ولى جکسون ، که بعنوان قھرمان مردمى مخالف آن

قـانع  ثروتمندان ما با منافع برابر و حمايت مسـاوى"و حق ويژه بانک را تقبيح کرد و گفت که  خود به کنگره، انحصار
کوشش براى تغييـر ." مرا ثروتمندتر کني نبوده اند بلکه از ما عاجزانه استدعا کرده اند تا از طريق قانون کنگره ، آنھا

 .وتو بى نتيجه ماند
بطـور ( تفرقه اساسى را بـين منـافع بازرگـانى، توليـدات، بخـش مـالى  در مبارزات اتنخاباتى بعدى، مسئله بانک،

زير وام  ، کارگران و ارگانھاى ملکى، که اغلب در)طرفدار پول کمياب و نرخھاى باال بھره بودند کلى بستانکارانى که
نتيجه اين تفرقه، پشت نويسـى و . کرد و خواستار عرضه بيشتر نرخ رايج و کم کردن بھره بودند، ايجاد بانکھا بوده

بعنوان يـک  1832جکسون ، انتخاب مجدد خود را در سال . بود " ( Jacksonism ) جکسونيسم" امضاى مشتاقانه 
امتيـاز ) تبصـره(ر محتـوى بنـد قـانونى واز آن به عنوان سالحى آماده د --مى ديد  تعھد مردمى جھت انھدام بانک

ھيج وجه دولتى در  ، او دستور داد که 1833در سپتامبر . يافت که برانداختن وجوه مردم را مجاز مى دانست بانک
در طول مدت زمان به خرج نيازھـاى دولـت  بانک پس انداز نشود و وجھى که اکنون در بانک موجود است به تدريج

دقـت فـراوان انتخـاب شـده بودنـد و شـديدأ محـدود بودنـد تشـکيل  کھاى ايالتى ، که بادر عوض، برخى بان. برسد
آمريکا روى يک سيستم بانکدارى بـدون نظـارت سـر کـرد کـه خـود بـه گسـترش بـه  در طول نسل بعدى ،. شدند
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 "ندانھا ھيچ چيز" ويگھا ، دمکراتھا و 

 
ھـدفھاى غيـر مشـترک مـى ماندنـد، اميـدى بـه موفقيـت  از آنجائى که تا وقتـى مخالفـان سياسـى جکسـون در

بـا آنکـه . گفته ميشـد ( Whigs ) عناصر ناراضى نمودند که به آنھا ويگ تمامىنداشتند ، لذا شروع به جمع آورى 
را  شکل گرفتند ولى يک دھه طول کشـيد تـا اختالفـات بـين خـود 1832پس از مبارزات انتخاباتى  آنھا مدتى کوتاه

 )بسـترو دانيـال و حزب، تا حد زيادى به خاطر جذبه ھنرى کلى. سامان دھند و تشکيل يک حزب سياسى دھند
Daniel Webster ) 1836ولى در انتخابـات . مستحکم ساخت ، تيزترين سياستمداران حزب ويگ ، عضويت خود را 

داشتند تا اينکه قادر باشند پشت سر يک نفر بعنوان منتخب حزب  ، ويگ ھا ھنوز تا حد زيادى بين خودشان تفرقه
 ورک، معـاون رئـيس جمھـور جکسـون ، انتخابـات را برنـدهاز نيوي ( Martin Van Buren ) بورن مارتين وان. بايستند

  .شد
. جمھور پيشين، شايسـتگى وان بـراون را تحـت الشـعاع قـرار داد رکود اقتصادى و شخصيت بزرگتر از حيات رئيس

ھيجـان و اشـتياقى در مـردم ايجـاد نکـرد چـون او فاقـد خصوصـيات محکـم رھبـرى و  کارھاى مردمى او ھيچگونـه
آمـدھاى  کشور ھنوز مواجه با در 1840در انتخابات . در ھر حرکت جکسون ديده مى شد، بودکه  فراست عميقى

 .بود –و دمکراتھا ی در حال دفاع  - -پايين و اوقات دشوار
. از اوھـايو بـود ( William Henry Harrison ) ويليام ھنرى ھريسـون کانديداى ويگ ھا براى مقام رياست جمھورى

او ھمچـون جکسـون، نماينـده . بـود 1812قھرمان منازعات سرخ پوستى و ھمچنين جنگ  و او بسيار مردمى بود،
او اھـل . بـود ( John Tyler)کانديـداى معاونـت رياسـت جمھـورى جـان تـايلر. دمکراتيک به حسـاب مـى آمـد غرب

. دبسـيار مردمـى محسـوب مـى شـ ويرجينيا بود و نقطه نظراتش در مورد حقوق اياالت و کاھش تعرفه در جنـوب
  .ھريسون به راحتى در انتخابات پيروز شد

ساله جھان را بـدورد گفـت و تـايلر رئـيس جمھـور  68ھريسون  يک ماه پس از مراسم افتتاحيه رياست جمھورى ،
 اعتقادات کلى و وبستر ، که ھنوز با نفوذترين مردان کشور بشمار مى رفتند ، تفاوت اعتقادات تايلر بسيار با. شد

که او را انتخـاب کـرده بـود  ايان دوره تايلر، اين اختالفات ، شکاف بزرگى بين رئيس جمھور و حزبىقبل از پ. داشت
 .ايجاد کرد

بـراى . تفرقه پارتيزانى بين دمکراتھا و ويگ ھا، از يکديگر جـدا ميديدنـد آمريکائيان نيز خود را بيشتر و حتى بيش از
آمريکـائى ھـاى  ، بيشـتر ايرلنـدى و آلمـانى ، در ميـان19قـرن کثيرى از مھاجرين کاتوليک در نيمـه اول  مثال، عده

 .پروتستان اال صل ، عقب نشينى کردند
آنھا با بوميھاى آمريکـا بـراى تصـاحب . مذھبى به خاک آمريکا آوردند مھاجرين بيش از آداب و رسوم جديد چيزھاى

 ، 1830و  1820ت سياسـى در دھـه کرانه آبى شرقى به رقابت پرداختند و بعالوه تغييرا شغل در شھرھاى طول
اساسى اياالت تجديد شد  در طى اين دو دھه، قوانين. نفوذ به درون دستگاه سياسى خارجى ھا را بيشتر افزود

پايـان حکومـت سياسـتمداران اشـراف زاده شـد کـه  ايـن منجـر بـه. تا اجازه راى به کليه سـفيد پوسـتان را بدھـد
در پايــان، شکســت کليســاى کانوليــک در جھــت . مــى کردنــد رزنشمھــاجرين را بــراى ســقوط شــان از قــدرت ســ

اتھاماتى شد بدين منوال که رم در صدد واژگونى اياالت متحـده از طريـق الکـل  پشتيبانى حرکت ميانه رو منجر به
 .است شده

 Order of ) آمد، انجمـن مرمـوزى بـود بنـام، نظـام سـرود و پـرچم مھم ترين سازمان بومى که در اين دوره بوجود
Star-Spangled Banner )  وقتى که اعضاى اين سازمان از شناسايى ھويت خـود خـود . تاسيس شد 1849که در

شھر نيويورک  ، آنھا در 1853در سال . لقب داده شد " (Know-Nothings ) ھيچ چيز ندان ھا" به آنھا  دارى کردند
تد بير کرد که کنترل بر ارکـان ھـاى  ى نوينى راتشکيل دادند که قانون اساس ( Grand Council) يک شوراى جامع

 .ايالتى را متمرکز مى ساخت
سـال و اخـراج خارجيـان و  21بـه  5مـدت الزم بـراى تبعيـت از  در ميان اھـداف اصـلى ھـيچ چيـز نـدان ھـا، تمديـد

ورک و ، سـازمان موفـق بـه کنتـرل دسـتگاه قـانون گـذارى در نيويـ1855در سـال . بـود کاتوليکھـا از ادارات عمـومى
 .عضو کنگره به نحوى به اين حزب متصل بودند 90، حدود  1855شد؛ تا  ماساچوست

. از ايفـاى يـک نقـش مھـم در صـحنه سياسـت ملـى معـذ ور کـرد عدم توافق در مورد مسئله برده دارى، حـزب را
ون سـال در کنوانسـي. دارى بودنـد در حاليکـه اعضـاى شـمالى مخـالف آن بودنـد اعضاى جنوبى حزب موافق بـرده

نماينـده  نفـر از 42تعيين نامزدھاى انتخاباتى براى رئيس جمھور و معاونت وى تشکيل شده بـود،  که جھت 1856
شد، جلسه را تـرک کردنـد  چشم پوشى" مصالحه ميسورى"ھاى اياالت شمالى بمحض اطالع از اينکه پيشنھاد 

 .و حزب بعنوان يک قدرت ملى از بين رفت
 

 رونق اصالحات
 

انتخاب جکسون بود، فقط بخشى از سـفر دراز مـدت آمريکـا جھـت  کراتيک در سياست که مثال عمده آنتحول دم
 1835در سـال . مورد ديگر ، آغـاز سـازمان کـارگرى بـود. براى تمامى آمريکائيان بود حقوق و موقعيت ھاى بيشتر

سـاعت در روز ،  10بـه " تاريکى ى تااز تاريک" نيروھاى کار در فيالدلفيا ، پنسيلوانيا جھت کاھش دادن ساعت کار 
بـه يونيـون ملحـق  1850و ايالت تازه کاليفرنيـا کـه در سـال  نيو ھمپشاير، رودآيلند و اوھايو. به موفقيت نائل آمدند

 .را اتخاذ کردند شده بود نيز اصالحاتى مشابه
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جا به تھديـدى کـه ممکـن چون دولتمندان روشن بين در ھمه  گسترش حق راى به تصور نوينى از آموزش انجاميد
از نيويـورک  ( DeWitt Clinton ) دويت کلينتـون - -اين افراد . ناشى شود پى بردند بود از يک راى دھنده بى سواد

وقت از سـوى نيروھـاى  از ماساچوست ، تا به اين ( Horace Mann ) آبراھام لينکلن در ايلى نويز و ھوراش مان ،
کـه بـرای تمـام دانـش آمـوزان بـاز باشـد ،  مدارس مجانى ، با حمايت مالياتىکار متشکل که رھبرانشان تقاضاى 

سيسـتم مـدارس . ايالت، انجام چنـين تعلـيم رايگـانى تصـويب شـد بتدريج، درايالت پس از. پشتيبانى مى شدند
گرچـه در نقـاط ديگـر کشـور منازعـه بـراى آمـوزش . شـمالى کشـور مرسـوم يافـت عمومى در سر تا سر منطقـه

 .بطول انجاميد ا سالھاعمومى ت
بروز کرد مخالفت به فروش و مصرف الکل ، يا حرکت ميانه روى يـا  حرکت اجتماعى موثر ديگر که در طول اين دوره

: ايـن حرکـت از يـک سـرى نگرانـى ھـا و محـرک ھـا بوجـود آمـد. مشروبات الکلـى ، بـود خوددارى کامل از مصرف
حرفـه اى  شونت و زنان و کودکانى که در دستھاى مشـروب خـوارانمذھبى، اثر الکل در نيروى کارى، خ اعتقادات

 Society for )ھاى الکلي ، کشيشان شھر بوستون جامعه ترويج منع نوشابه 1826در سال . متحمل عذاب بودند
the Promotion of Temperance) در فيالدلفيا ، اين انجمن يک کنوانسـيون ملـى را  سال بعد، 7. را تشکيل دادند

شـکل  (American Temperance Union ) منـع نوشـابه ھـاى الکلـى آمريکـا انـداخت کـه د ر پايـان آن اتحاديـه راه
و  به قطع تمامى نوشابه ھاى الکلى نمود و قانون گذاران ايـالتى را بـر آن داشـت کـه توليـد اتحاديه دعوت. گرفت

مصـوبات در دادگاھھـايى کـه  رزيدنـد گرچـه ايـنبه اين کـار اقـدام و 1855ايالت تا سال  13. فروش آنھا را منع کنند
انگلند شمالى پا بـر جـا مانـد ولـى بـين سـالھاى  قوانين فقط در نيو. بعدھا تشکيل شد، مورد اعتراض قرار گرفت

 .مصرف الکل به نسبت جمعيت را کاھش داد ، نھضت منع مشروبات الکلى، 1860و  1830
کوشش ھايى جھـت تبـديل زنـدانھا، . از ديوانگان را به ميان آوردند اصالح طلبان ديگر مشکالت زندان ھا و مراقبت

 در. بود، به نـدامتگاه ، کـه خطـا تحـت بـاز سـازى فـرد را ملـزم مـى سـازد ، صـورت گرفـت که تاکيدشان بر تنبيه
براى ديوانگان، کـه در  تالشھاى فراوانى جھت بھبود شرايط موجود (Dorothea Dix ) ماساچوست، دوروتيا ديکس

اين بھبود ھا و اصـالحات در ماساچوسـت ، او تـالش  پس از انجام. اخانه ھا و زندانھا محبوس بودند، بعمل آوردگد
 .تاسيس نمودند 1852و  1845ايالت بيمارستانھاى روانى بين  9خود را درجنوب ادامه داد، جايى که 

 
 حقوق زنان

 
از دوران . ت نــا برابــر خــود در جامعــه پــى برنــدکــه بــه موقعيــ اصــالحات اجتمــاعى ، بســيارى از زنــان را واداشــت

ولى رسـم و رسـوم ايجـاب . بسيارى از حقوق قانونى مساوى با مردان برخوردار بودند مستعمراتى، زنان مجرد از
قـانون از دسـت مـى  با ازدواج ، زنان کمابيش ھويت مجـزاى خـود را در چشـمان. که آنھا زود ازدواج کنند مى کرد
تا حد زيادى محدود به خواندن ، نوشتن  18 و 17ى نداشته و آموزش و تحصيل آنھا در قرن ھاى زنان حق را. دادند

 .، موسيقى، رقص و سوزن زنى بود
، سـخنران و روزنامـه نگـار اسـکاتلندى از آمريکـا آغـاز  ( Frances Wright ) بيدارى زنان با مالقات فرانسيس رايـت

حـق  در زمـانى کـه زنـان اغلـب. ، تـرويج نمـود 1820ريکا در طى دھـه حقوق زنان را در سراسر آم او آشکارا. شد
کـرد بلکـه تماشـاچيان را بـا  صحبت در مکان ھاى عمومى را نداشتند ، رايت نه تنھا آزادانه عقايد خود را بيان مى

ق ، تکـان جمع آورى اطالعات در مورد کنترل تولد و طـال ديدگاھھا و عقايد خود مبنى بر طرفدارى از حقوق زنان در
 .مى داد
درپيشـاپيش ايـن گـروه . يافت که اولين حرکت حقوق زنان را بجلو بـرد ، يک گروه از زنان آمريکا تکوين1840تا دھه 

 ، کيـدى اسـتنتون و لوکريتـا1848در سال . قرار داشت ( Elizabeth Cady Stanton )استنتون ممتاز،اليزابت کيدى
فالز نيويـورک تشـکيل دادنـد  حقوق زنان، کنوانسيون حقوق زنان را در سنکا، طرفدار ديگر  ( Lucretia Mott ) مات

نماينـدگان بيانيـه اى را صـادر کردنـد کـه بـر طبـق آن تقاضـاى  .که در نوع خود اولين در تاريخ جھان بشمار ميرفـت
 .ه بودپيشگاه قانون ، حق راى، موقعيت ھاى مساوى کارى در آموزش و استخدام شد تساوى زنان و مردان در

، يک مھـاجر لھسـتانى در بتصـويب رسـانيدن قـانونى در ايالـت  ( Ernestine Rose ) در ھمان سال، ارنستاين روز
اجازه نگھدارى ملک خـود بـه اسـم خـود را مـى داد، نقشـى اساسـى بـازى ) متاھل ) نيويورک که به زنان مزدوج

 ( Married Woman Property Act ) زنـان متاھـل بين اولين قوانينى از ايـن نـوع در کشـور ، قـانون ملـک در. نمود
 .وضع کنند است که قانونگذاران اياالت ديگر را تشويق مى نمود که قوانين مشابه

 ) کيدى استنتون بھمراه ديگر فرد فعال حقوق زنان، سـوزان آنتـونى با کمک اليزابت ( Rose ) ، روز 1869در سال 
Susan B. Anthony ) ن ملــى راى زنــانموفــق بــه تشــکيل انجمــ ( National Woman Suffrage 

Association(NWSA)) )  شدند که ھدف آن تصـويب تبصـره اى بـه قـانون اساسـى بـود تـا زنـان حـق راى داشـته
چنين مـى  کيدى استنتون در زمينه ھمکارى بين خودشان. دو، شيواترين طرفداران حقوق زنان شدند اين. باشند
  ."لو مى بردم و او آنھا را رھا مى کردمن آذرخش ھا را به ج: " گويد

 
 بسوى غرب

 
شـرايط در امتـداد کـل سـواحل آتالنتيـک محرکـى شـد تـا . داشتند مرزھا در فرم دادن زندگى آمريکا نقش مھمى

از نيو انگلند، جايى که خاک قادر به توليـد محصـوالت فـراوان جـو نبـود، . آغاز شود مھاجرت به سوى مناطق جديد
غنـى داخـل  ز زنان و مردان شروع به ترک روستاھاى ساحلى خود کرده تا به سمت زمـين ھـاىپيوسته ا موجى

از فقـدان راھھـا و کانالھـا کـه بـه  در اطراف سکنه ھاى کارولينا و ويرجينيا، مردمى که. خاک آمريکا رھسپار شوند
ترى سياسى کشتکاران خـط محروم بوده و ھمچنين از بر آنھا دسترسى به بندرھا و بازارھاى ساحلى را مى داد

، دره ھـاى اوھـايو ريـور و  1800تا . تنگ آمده بودند به سمت غرب حرکت کردند به (Tidewater تايد واتر(ساحلى 
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. تقسـيم منـاطق قـديمى و ترسـيم مرزھـاى جديـد گشـت منجـر بـه 19ج جمعيت بسوى غـرب در اوايـل قـرن مو
پذيرفته و ملحق مى شدند، نقشه سياسى شرق رودخانه مى سى سى  ھمانطور که اياالت بيشترى به يونيون

 کـه ايـاال ) ( Maine) اينديانا، ايلى نويز و مين. ، شش ايالت تشکيل شد 1821تا  1816 از. پى تثبيت تر مى شد
. مرز به اروپا چسبيده بود اولين). که اياالت برده دار بودند(و مى سى سى پى، آالباما و ميسورى ) تى آزاد بودند

مسـتقل بـود و مـردم آن بـه سـمت غـرب نظـر  دومين مرز به قرارگاه ھاى ساحلى ، ولى دره مى سى سى پى
 .داشتند تا شرق

. " يک مسافر انگليسى آنھا را چنين توصيف مى کند. مى شد اد گوناگونى تشکيلمستعمره نشينان مرزى از افر
آنھا خود آرايشى ندارند، ولى مھمان نواز و  - -کلبه ھاى ناجور زندگى مى کنند  نژاد سخت کوش وپر جرات که در

اده و گاھى يکى دو د آنھا ذرت سرخ پوستان ، کدو، و خوک پرورش. غريبه ھا مھربان ، درستکار و امين ھستند با
زدن، ماھيگيران حرفه اى، اين مردان به کـوه  چابک در تبر". تا گاو دارند ولى تفنگ، سالح اصلى حمايت آنھاست 

  .با بوميان آمريکا که زمين ھايشان را اشغال کرده بودند مواجه شدند و دشت مى زنند، اولين کلبه ھا را ساخته و
يـک . ھا و برھـوت نفـوذ کردنـد، بسـيارى زارع و شـکارچى شـدند به بيابان ھمانطور که مستعمره نشينان بيشتر

شيشه اى ، دودکش و اتاق ھاى مجزا جاى کلبه را گرفت؛ چـاه جـاى چشـمه را  خانه چوبى راحت با پنجره ھاى
 بسرعت زمين خود را از الوار خالى کردنـد، چـوب را جھـت خاکسـتر سـوزانده واز کنـده درختـان صنعتگران. گرفت
بوقلمـون و عسـل رفتنـد؛ از  آنھا دانه ھا ، سبزيجات و ميوه ھاى خـود را بـار آوردنـد؛ بـدنبال آھـو،. تفاده کردنداس

محتکران زمين مقدار زيادى زمين ھاى . خود بودند  رودخانه ھاى اطراف ماھيگيرى کرده ؛ و مراقب خوک و احشام
ته و بيشتر بسوى غرب حرکـت مـى کردنـد تـا راه را بـراى قيمت ، آنھا را فروخ ارزان را خريده و در صورت باال رفتن

 .کنند بقيه باز
، کشيشان ، مکانيک ھا و سياستمداران بزودى بدنبال زارعـين  پزشکان، وکال ، صاحبان فروشگاھھا ، نويسندگان

بـر آن  ند و اميدھر جا که سکنى مى گزيدند، تصميم به ماندن ميگرفت. بقيه پر بنيه تر بودند زارعين از. براه افتادند
آنھـا . خانـه ھـاى آجـرى بنـا کردنـد انبارھاى غلـه بـزرگ و. داشتند که فرزندانشان نيز پس از آنھا در آن ديار بمانند
برخـى آسـياب ، . دانـه ھـاى پـر محصـول درو کردنـد. زدند احشام سالم با خود آورده ، زمين ھا را با مھارت شخم

. جاده ھاى وسيع خوب ساختند و کليسـاھا و مـدارس بـر پـا سـاختند. کردند ماشين اره کشى و تقطير کننده بنا
 (Chicago)، بـراى مثـال، شـيکاگو 1830در سـال . قابل توجھى در عرض چند سال صـورت پـذيرفت تحوالت بسيار

از  برخى از مستعمره نشينان آن ايلى نويز علنأ يک روستاى بازرگانى دور افتاده اى بود با يک دژ ؛ اما پيش از آنکه
 .کشور تبديل يافته بود دنيا روند، به يکى از بزرگترين و ثروتمندترين شھرھاى

بـراى نـيم ھکتـار $  1.25زمـين دولتـى را مـى شـد بـه قيمـت  ،1820مزرعه راحت بدست مى آمد، پس از سـال 
شـد بـا  زمين را مـى ( Homestead Act ) بر طبق قانون قطعه زمين کشاورزى ،1862خريدارى کرد و پس ا زسال 

زمـانى  .بعالوه وسايل کار در روى زمين نيز بسـيار در دسـترس بـود. آن و توسعه آن صاحب شد سکنى گزيدن در
 Horace ) ھوراسيو گريلـى نوشته و توسط روزنامه نگار ( John Soule ) بود که در قطعه اى که توسط جان سول

Greeley)  رفته و با کشور رشد کنند به سوى غرب" پخش شد، مردان جوان قادر بودند که."  
، از  1840بود ، راه به سوى مرزھاى کشاورزى غـرب تـا پـس از  بجز مھاجرت بسوى تگزاس که در مالکيت مکزيک

 5، اياالت متحده در قبـال ادعاھـاى شـھروندان آمريکـائى بـه مبلـغ  1819در سال  . ميسورى به آن طرف تر نرفت
در عـين حـال ، . آورد در منتھى غربى را بدسـت ( Oregon ) بر منطقه اورگاندالر، فلوريدا وحقوق اسپانيا  ميليون

که بعـدھا اھميتـى بسـيار فراتـر از قيمـت  منتھاى غربى، عرصه پر فعاليتی برای خريد و فروش پوست شده بود،
اکتشـا فـات فرانسـه در دره مـى سـى سـى پـى ، سـوداگران ،  چنانکه در اولين روزھاى. خود پوست ھا داشت

ايرلندى  -صيادان فرانسوى و اسکاتلندي. سى سى پى به حساب مى آمدند ھيابی براى مھاجرين ماوراى مىرا
 Rocky ) ھاى بزرگ و انشعاب ھاى آنھا و يافتن تمامى راھھاى منجـر بـه کوھسـتانھای راکـى با کشف رودخانه

Mountain ) و سيرا ( Mountain Sierra) داخلـى کشـور را مقـدور  ل منطقهو پس از آن اشغا 1840، مھاجرت دھه
  .ساختند

 23ميليـون بـه بـيش از  7.25جمعيـت از  1853تـا  1812سـالھاى  بـين: در کل ، رشد کشور بى نھايت عظيم بـود
 ميليون کيلومتر 4.4از - -موجود براى سکنى گزيدن به اندازه وسعت اروپا افزايش يافت  ميليون رسيد و زمين ھاى

منازعات اساسى بـود کـه در  آنچه که تکليف آن ھنوز مشخص نشده بود ھمانا. ومتر مربع ميليون کيل 7.8مربع تا 
ايـن گسـترش بسـوى غـرب ، . جنگ داخلى شـد تبديل به 1860اختالفات منطقه اى ريشه گرفته بود که در دھه 
 .سرخ پوستان: آنجا نيز در منازعه انداخت بطور اجتناب ناپذيرى مھاجرين را با ساکنين بومى

کـه در کـاخ " غـرب زده"اين منازعات ھمانا آندروجکسون بود ، اولين  ، متمايزترين شخصيت در 19ر نيمه اول قرن د
، جکسون ، که در آن موقع سرپرست گروه چريکى تنسى بود بـه آال بـا  1812وسط جنگ  در. سفيد سکنى گزيد

. فـرو نشـاند را ( Creek Indians ) جنوبى فرستاده شد، که در آنجـا ظالمانـه ، شـورش سرخپوسـتان کريـک ماى
جکسون بعدأ گروھھـاى مختلـف سـرخ  .سوم زمين ھاى خود را به اياالت متحده واگذار کردند -کريک ھا بزودى دو
  .شان در فلوريداى متعلق به اسپانيا بيرون کرد را از پناھگاه ( Seminole Indians ) پوستان سمينول

کلھون ،خط مشى ای در جھت برانداختن قبايل باقيمانـده از جنـوب  ونرو، جان، وزير جنگ پرزيدنت م 1820در دھه 
جکسون نيز ھمين خـط مشـى را در دوران . آنھا ماوراى مى سى سى پى ، اتخاذ نمود غربى و جاى دادن مجدد

 .جمھورى خود ادامه داد رياست
را بتصويب رسـانيد کـه بـر طبـق آن  ( Indian Removal Act ) پوستان ، کنگره قانون جابجايى سرخ 1830در سال 

 ، يک 1834در سال . قبايل شرقى ، به ماوراى مى سى سى پى به عھده دولت گذاشته شد ھزينه حمل و نقل
در کـل ، . يافـت امروزى است، به اين امـر اختصـاص ( Oklahoma ) منطقه ويژه سرخپوستان که ھمان اکالھماى
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مى شـود کـه زمينھـاى آنھـا در  (Cherokee ) مربوط به قبيله چروکى شايد نمايان ترين فصل در اين تاريخ بد اقبال
سرنوشت چروکى ھـا کـه . تضمين شده بود  1791جورجيا توسط عھد نامه اى از سال  غرب کاروليناى شمالى و

شد، مھـر و  کشف 1829مترقى ترين قبايل شرقى بشمار مى رفتند، وقتى که طال در زمين آنھا در سال  در ميان
مـين ھـاى چروکى ھـا را بـزور از ز با رضايت دولت جکسون،. حتى يک حکم ديوان عالى نيز کمکى نکرد. موم شد

بسـيارى از آنھـا در اثـر . تـا اوکالھمـا طـى کننـد 1835سـال  خود رانده و مجبور کردند تا راه سخت و طوالنى را در
 .ناميده شد ، تلف شدند (Trail of Tears ) "جاده اشکھا" اين راه که  بيمارى و محروميت و سختى در

 
 ( Seneca Falls)سنکا فالز: در حاشيه

 
مـات يـک مخـالف . لوکريتا مـات يافـت  کيدى استنتون ، دوستى بنام اران حقوق زنان ، اليزابتيکى از اولين طرفد

کردنـد، و  در يک کنفرانس ضـد بـرده دارى در لنـدن يکـديگر را مالقـات 1840دارى بود واين دو در سال  آتشين برده
ن دو زن آشـکار شـد کـه ايـ بـه محـض اينکـه کنفـرانس شـروع بکـار کـرد، بـراى. دوستى آنھـا از ھمانجـا آغازشـد

پس از آنکه از سخن گفتن ممنوع شده و از حضور  کيدى استنتون و مات. نمايندگان زن جايى در اين محفل ندارند
تاالر کنوانسيون ، اعتراض خود را اعالن کرده و مابقى زنان نماينده را بـا  در کنوانسيون کنار گذاشته شدند، با ترک

داد کـه در  ود که کيدى استنتون به مات پيشنھاد تشکيل کنوانسيون حقوق زنان راھمان موقع ب. بردند خود بيرون
بعـد بـه تعويـق افتـاد و سـپس  سال 8کنوانسيون تا . آن حقوق مذھبى، مدنى و اجتماعى زنان بميان آورده شود

 .دسنکا فا لز، نيويورک برقرار نمودن در 1848اين دو زن نخستين کنوانسيون حقوق زنان را در سال 
را که بر اساس اعالميه اسـتقالل  ( Declaration of Sentiments ) " بيانيه عواطف"در آن جلسه، کيدى استنتون 

تصـميم  زنان متأھل اگـر: در ميان آنھا. سرکوبى مردان بر زنان در آن ذکر شده بود بيان کرد شکايت عليه 18بود و 
اگـر . فرزندان خـود نداشـتند می کردند ھيچ حقى نسبت بهبه ترک ھمسر بد رفتار خود گرفته و يا تقاضاى طالق 

شـغلى وجـود نداشـت مگـر آنکـه تصـميم بـه  به زن اجازه طالق داده می شد، براى او ھيچ راھى جھـت زنـدگى
زنان متأھـل کـه در . توانست عليه شوھر خود شھادت دھد زن در دادگاه نمى. نويسندگى و يا تدريس می گرفت

وقتـى . نگه داشتن در آمد خود نبودند و بايد آنھا را تحويل شوھرانشان می دادنـد ، قادر بهکارخانجات کار ميکردند
ھمسـر او مـى  ازدواج مى کرد، ھر ملک و متعلقاتى که قبل از ازدواج داشته خود بخود بخشـى از دارايـى يک زن
ماليات را برقـرار مـى کردنـد قانونگذارانى که  زنان مجرد که ملکى از خود داشتند بدون داشتن حق رأى براى. شد

 داليل اصلى که مستعمره نشينان آمريکايى خود را از بريتانياى کبير جدا يکى از --مجبور به پرداخت ماليات بودند 
 .کردند

مصوبه ھا را تصويب کردند به استثناء يکى که مربوط به وضعيت وخيم  شرکت کنندگان کنوانسيون به اتقاق آرا اين
 Fredrick ) از يک سخنرانى پر ھيجان و داغ به نفع حق رأى زنـان توسـط فردريـک داگـالس پس تنھا. زنان ميشد
Douglas ) ھنوز نيز اکثريـت حضـار  .، يکى از فعاالن سياه پوست ضد برده دارى بود که اين قانون به تصويب رسيد

  .قادر به قبول اين فکر که زن مى تواند رأى دھد نبودند
استنتون ، بعنوان نويسنده مھار و سـخنگوى حقـوق زنـان، اھميتـى ملـى  ، کيدى ( Seneca Falls ) در سنکا فالز

ھرگـز  سالھا بعد ، او بيان داشت که مدتھا قبل به اين پى برده بود که بدون حق رأى ، زنان .براى خود کسب کرد
 )ه دارى ويليام لويد گريسونبرد او که اصالح طلب ضد. قادر به نائل شدن به ھدف مساوات با مردان نخواھند بود

William Lloyd Garrison ) کرده بود ، دريافت که کليد موفقيـت در ھـر کـار خطيـرى  را به عنوان سر مشق انتخاب
 با بيدارى زنان به ناعدالتى که زنان تحت آن بودند، سـنکا فـالز ،. نه در عمل شخص در تغيير نظر مردم قرار دارد و

تشـکيل شـد و ديگـر  بزودى کنوانسيون ھاى حقوق زنـان ديگـرى. ى تغييرات آتى گشتبرا) کاتاليست( فروکاوی 
  .زنان به خط جلوى حرکت جھت مساوات اجتماعى و سياسى پا گذاشتند
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 منازعات منطقه اى:بخش ششم 
 
 

من معتقدم که اين دولت قادر به تحمل نـيم .  نيست خانه اى که از درون جداست قادر به ايستادگى
  1858-- ( Abraham Linclon ) آبراھام لينکلن  .يم آزاد براى ھميشه نيسترده و نب
 

يکـى از تـاريخ نويسـان . سيرى پيوسته از مھمانـان خـارجى نمـود ، اياالت متحده شروع به جذب 19تا اواسط قرن
به، بـه مرداب را کد مستعمرات استثمار شده وگه و بيگـاه تخيلـی بـود، عمـأل يـک شـ آنچه که: " چنين مى گويد

بايسـت  تبديل شد که مى بايست مورد بررسى قرار مى گرفت، تجربه اى سياسى و اخالقى کـه مـى پديده اى
 ".داورى مى شد

 
 دو قاره آمريکا

 
سفرھا و مشاھدات نويسـنده و تئوريسـين سياسـى فرانسـه ،  ھيچ مسافرى به اياالت متحده سندی پايدارتر از

 ) "دمکراسـى در آمريکـا" کتـاب . از خود بر جـاى نگذاشـته اسـت ( Alexis de Tocqueville) آلکسيس دو توکويل
Democracy in America )  پـر بيـنش  به چاپ رسيد، ھنـوز نيـز يکـى از بـانفوذترين و 1835او، که نخست در سال

 کويل شـاھدى زيـرک تـر از آن تا. ترين تجزيه و تحليل ھاى روش ھاى سياسى و اجتماعى آمريکا بشمار مى رود
ھمـانطور کـه توزيـع ثـروت ، انديشـه " او نوشـت . بـود بود که از آمريکا خرده نگيرد ولـى قضـاوت او اساسـأ مثبـت

جامعه ميگذارد، دولـت دمکراسـى، انديشـه حقـوق سياسـى را بـه سـطح  مالکيت را در دسترس تمامى اعضاى
 يک ليست طوالنى متفکرينى بود کهمعھذا، تاکويل يکى از اولين متفکرين از ." رساند فروتن ترين شھروندان مى

بـه جـدايى بـين  نگران اين بودند که چنين مساواتى در رويـائى بـا سيسـتم کارخانجـات در حـال رشـد کـه تھديـد
 .خير کارگران صنعتى و زبده ھاى داد و ستدھاى جديد مى کند، دوام مى آورد يا

ھر جايى شـاھد داليـل روشـنى از موفقيـت، " آنھا در . بودند مسافرين ديگر از رشد و زنده دلى کشور در شگفت
ولى چنين نقطه نظرات خوش بينانـه از ". ، بازرگانى و کارھاى عظيم مردم بودند کاميابى و رشد سريع کشاورزى

داسـتان نـويس  يکـى از پيـروان مکتـب شـک انديشـى، منقـد و بـدبين. آمريکا به ھيچ عنوان ھمگانى نبـود تجربه
ايـن آن . " از آمريکا بازديـد کـرد 1841 -42بود که نخست در سال ھاى  (Charles Dickens ) انگليسى چارلز ديکنز

ايـن آن جمھـورى کـه مـن در تصـور . " در طى يک نامه نوشت او. " جمھورى نيست که من برای مال قات آن آمدم
. تر بنظرم مى آيـدبه جوانى و قدرت اين جمھوريى فکر مى کنم، فقيرتر و ناچيز  ھر چه بيشتر..... داشتم نيست 

تر از آنچه که من  به عمقى پايين -بجز آموزش مردم ، و مراقبت از بچه ھاى فقير -چيزى که به آن مى بالد  در ھر
 ".آن را قرار داده بودم ، فرو ميرود

کـه  ھمانطور در مابقى تاريخ آن، بـراى خـود توقعـات و تعصـباتى بوجـود آورد آمريکاى قرن نوزدھم،. ديکنز تنھا نبود
آن ، تعمـيم  وسعت آمريکا و گونـاگونى. موافقت با واقعيتى که ھم پيچيده وھم دنيوى بود توافق نداشت اغلب در

کشـورى بـا مرزھـاى . وھـم بـرده دار بـود آمريکا جامعه اى ھـم آزاد دوسـت: را به مبارزه خواند و تناقض ايجاد کرد
 .ستد در حال رشد و صنعت ھاى گوناگونداد و  گسترده و ابتدايى و ھمچنين مملو از شھرھايى با

 
 سرزمين ھاى موعود

 
ميليون نفر  23در داخل اين محدوده . دشتھا و کوھھا کشيده شد ، حد کشور به ماوراى جنگل ھا ، 1850تا سال 

در . در سمت شرق، صنعت بسـرعت رشـد کـرده بـود. ايالت ميشد زندگى مى کردند 31در يک يونيون که شامل 
 ، معـادن طـالى کاليفرنيـا باعـث گشـايش سـيرى 1849پس از . جنوب، کشاورزى رونق يافته بود قسمت ميانه و

  .طاليى به کانالھاى بازرگانى شد
. مراکـز اصـلى کارخانجـات ، بازرگـانى و مراکـز مـالى شـد (Middle Atlantic ) نيو انگلند و اياالت آتال نتيـک ميـانى

زمـان،  در ايـن. ، البسه ، ماشين آالت، چرم و کاالھاى پشمى بـوداين مناطق منسوجات ، الوار  محصوالت اصلى
  .نقاط گيتى کاال مى رساندند کشتيرانى به اوج موفقيت رسيده بود وکشتيھاى با پرچم آمريکا در اھتزاز به اقصى

سى پى و ماوراى آن، منطقه سياسـى نسـبتأ متراکمـى بـود کـه  جنوب ، از آتالنتيک گرفته تا رودخانه مى سى
تنباکو براى اقتصاد وير جينيا ، مريلند و کاروليناى شـمالى . تمرکز داشت دورمى زد روى اقتصادى که بر کشاورزى

ولى کتـان . کشت شکر در کاروليناى جنوبى، برنج محصول عمده بود و آب و ھوا و خاک لوئيزيانا مستعد. بود مھم
 80، جنـوب آمريکـا، بـيش از 1850سـال  تـا. شـد محصول عمده و آنچه که جنوب با آن شناخته مـى شـد،) پنبه( 

 .برداشت محصوالتى که بيشتر آن پنبه بود بکار گرفته مى شدند بردگان براى. درصد پنبه جھان را تامين مى کرد
اروپـا و نقـاط مسـتعمره . جمعيت در حال رشد، رو به رونق بود با دشتھاى پھناورش و ( Midwest ) منطقه مرکزى

بـويژه  -معرفى ماشين ھاى کاھنـده کـار. گندم و محصوالت گوشتى اين منطقه شدند خواستار اى قديمى آمريکا
گنـدم  محصـوالت. ، رشد بى سابقه اى را در توليـدات مـزارع باعـث شـد ( McCormick ) مک کورميک ماشين درو

رسـيد کـه  1860در ھکتـو ليتـر  ميليـون 61بـه قريـب بـه  1850ميليون ھکتوليتر در  35کشور در عين حال از حدود 
 .شد بيش از نيمى از آنھا در منطقه مرکزى توليد و برداشت مى

، کوھھاى آپاالچى 1857تا  1850امکانات حمل و نقل بود؛ از سال  محرک عمده چنين موفقيتى در غرب، گسترش
بـاطى ايـن راھھـاى ارت. ميانه مرکزى را به شرق متصل مى ساخت، شـکافته شـده بـود خط راه آھن که 5توسط 
در گسـترش شـبکه  .بى استفاده کرده بود برجانمود1865تا  1861اقتصادى را که ائتالف سياسى يونيون از  منافع

کـه يـک خـط ممتـد کـه از دھانـه  بـود 1850تا اواخر دھـه . راه آھن، نخست جنوب سھم بسيار عمده اى نداشت
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 برده دارى و ناحيه گرايى

 
جنـوبى ھـا ، منزجـر از . بـرده دارى: شمال و جنوب را تشديد کـرد يک مسئله اختالفات اقتصادى و منطقه اى بين

توسط بازرگانان شمالى که از بازاريابى محصول پنبه بدست مى آورند، عقب افتادگى  سودھاى کلالن جمع شده
" غيـر عـادى سـنتى" شمالى ھا از طـرف ديگـر بـرده دارى را ، . خود را به طمع شمالى ھا ربط مى دادند قهمنط

 .ميدانستند مى خواند ند که جنوبى ھا آنرا اساس اقتصاد عامل اصلى پس روى منطقه خود
الغـاى بـرده در شـمال، حـس . مسئله برده دارى مشکل تر شده بـود تعيين خطوط ايالتى به خاطر 1830تا حدود 

شد و اين مورد با نھضت خـاک آزاد کـه شـديدآ مخـالف گسـترش بـرده دارى در منـاطق  دارى شديد تر و شديد تر
بـود کـه  ، بـرده دارى وضـعيتى 1850براى جنوبى ھـاى دھـه . ھنوز ايالت نشده بودند، قوى تر نيز شد غربى، که

ھـاى نماينـده خـود نمـى  سـی خـود و يـا ارگـانتوسط آن ايشان ھرگـز خـود را مسـئول تـر از زبـان و سـخن انگلي
سال قـدمت داشـت و بخشـی اساسـى از  200 حدود 1850در بعضى از مناطق کنار دريا، برده دارى تا . دانستند

 .بنياد اقتصادى منطقه محسوب مى شد
اسر کشتکار در سر 46274، مجموعأ  1860در سال . برده بودند فقط عده محدودى از سفيد پوستان جنوب صاحب

بـرده در  20کشتکار معمـوأل بـه کسـى گفتـه مـى شـد کـه ال اقـل . بود ، وجود داشت اياالتى که برده دارى مجاز
مالـک ملـک خـود  بعضى اززارعين کـه. بيش از نصف تمامى بردگان درکشتزارھاکار مى کردند. داشته باشد اختيار

دراختيـار داشـتند ولـى بيشـتر آنھـا اصـأل بـرده  هھکتار داشتند ، مشتى بـرد 40در صد آنھا کمتر از  70بودند ، که 
. رده جامعه جنوب زندگى مى کردند و ھيچ برده اى در اختيار نداشتند سفيد پوستان فقير در پايين ترين. نداشتند

خـرده  آنھا صاحب بيشتر بردگان بودند ولى --مزارع در نگه دارى برده بسيار قابل فھم است  درک منفعت صاحبان
داشـتند کـه اگرسـياھان آزاد مـى  آنھـا از ايـن تـرس. فيدان فقير نيز رسم برده دارى را قبـول داشـتندمالکين و س

بردگان، موقعيت خرده مالکان و سـفيد پوسـتان فقيـر را در  حضور. شدند، با آنھا براى زمين به رقابت مى پرداختند
 .پذيرفته بودند پس آنھا از روى خواست خود اين وضعيت را مقياس اجتماعى کمى باال برد

منازعه بودند رھبران سياسى جنوب، طبقـات حرفـه اى و بيشـتر  ھمانطور که جنوبى ھا با تفکرات شمالى ھا در
 براى مثال، تبليغات چيان جنوب اصرار. دارى پوزش نخواسته و آنرا پشتيبانى مى نمودند روحانيون ھرگز براى برده

دسـتمزدى شـمال  سيستم برده دارى بسيار انسانى تر از سيسـتمتحت ) سرمايه و کار( داشتند که رابطه بين 
  .است

بزرگ ، با سرپرستى مشخص برده ھـا توسـط اربابانشـان ، ھنـوز  ، سيستم مردساالرى اداره مزارع 1830قبل از 
 ا راتوليد پنبه به صورت عمده در انتھاى جنـوب، اربـاب بتـدريج تمـاس نزديـک بـا بـرده ھـ بتدريج با آغاز. متمايز بود

توانـايى آنھـا جھـت حـداکثر  متوقف ساخت و ناظرين متبحر را استخدام نمود که نگھـدارى آنھـا کـامأل وابسـته بـه
  .کارکشى از برده داشت

که در آن شکست ھا و جـدايى خـانواده ھـا از طريـق فـروش  برده دارى اساسأ سيستمى بيرحمانه و خشن بود
نبـود  طع ترين انتقاد بر برده دارى ، در واقع رفتار اربابان و ناظرين بر بردگـانپايان ، قا گرچه در. افراد بسيار رايج بود

 .بلکه تخطى اساسى بر حق غير قابل تغيير آزادى ھر انسان بود
 

 مخالفين برده دارى
 

برده دارى مجسم  -و بسط منافع خود که توسط سيستم پنبه در سياست ملى ، جنوبى ھا اصوأل بدنبال حفاظت
ديگر يک نياز بود چون که اسراف در کشت يک محصول ، پنبه، بسـرعت خـاک  گسترش برده دارى. ندمى شد بود

منـاطق  بعالوه ، جنوب اعتقاد داشت که بـه. نيازروز افزون به زمين ھاى حاصل خيز تازه تر بود  را فرسوده و باعث
شمالى ھاى ضـد . جديد را متوازن کند آزاد جديدى براى اياالت برده دار تازه اضافه شده نياز دارد، تا پذيرش اياالت

مخالفت آنھـا شـديدتر  1830دارى مشاھده کردند و دردھه  برده دارى در جنوبى ھا يک توطئه براى گسترش برده
 .و شديدتر شد

وقتى که کنگره ، داد  1808انقالب آمريکا بود ، آخرين پيروزى خود را در  يکى از نھضت ھاى ضد برده دارى ، که اثر
کويکرھـا بـود  از آن به بعد ، مخالفت تا حـد بسـيارى توسـط. را با آفريقا ممنوع اعالم کرد، بدست آورد ستد برده و

ماشين ھاى پنبه کنـى و حرکـت بسـوى غـرب  که مخالفتى بى اثر و بى نياز را ادامه دادند و اين در حالى بود که
 .را بيشتر و بيشتر مى کردبه برده  به داخل منطقه دلتاى مى سى سى پى نيازروز افزون

يافتـه بـود ، مبـارزه طلبانـه،انعطاف ناپـذير، و روزافـزون مصـر بـه  تکوين 1830نھضت ضد برده دارى که در اوايل قرن
 الزمه ايـن راه، رھبـرى چـون ويليـام لويـد گريسـون ، مـرد جـوانى از ماساچوسـت کـه. بود اتمام فورى برده دارى

،  1831اول ژانويـه  در تـاريخ. مبـارزه طلبانـه يـک زيـرک در ھـم آميخـت بـود قھرمان طلبى يک شھيد را بـا تعصـب 
: " اين اعالن در آن نوشته شده بود به چاپ رساند ، که (Liberator)گريسون اولين نسخه روزنامه خود را ، ليبراتور

کرمعتـدل کـرده يـا در اين رابطه ،نمى خوا ھـم حتـى ف... فورى بردگان ھستم  من مصرانه خواھان از بند رھانيدن
عذر نمـى  من -و دو پھلو حرف نميزنم --زبان آورده يا بااعتدال آنرا به قلم آورم ، من جدى ھستم صحبت ماليم به

 ".شد و صداى من شنيده خواھد -من يک اينچ عقب نشينى نخواھم کرد -خواھم 
ى که خيلى ھـا بـراى مـدت را به مضرات موجود در سيستم روش ھاى احساس برانگيزانه گريسون ، شمالى ھا

او در جستجوى جلب توجه مردم به زننده ترين . تغيير يافتنى نيست بيدار ساخت زمان مديدى تصور مى کردند که
 .قرار داد دارى بود و برده داران را تحت عناوين شکنجه گر و تاجران حيات انسان تحت انتقاد شديد وجه برده
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شـناخت ، ھرگـز سازشـى را نپـذ يرفـت و تحمـل تـاخير را  رسـميت نمـىاو به ھيچ وجه حقـوق اربـاب ھـا را بـه 
، بى تمايل به تاکتيـک ھـاى او کـه قـانون را بـه مبـارزه مـى طلبيـد ، اعتقـاد  ديگر مدافعان لغو برده دارى. نداشت

را ،  گريسـون صـداى مبـارز ديگـرى. اصالحات بايد از طريق روش ھاى صلح آميـزو قـانونى صـورت گيـرد داشتند که
شـنيدن کـرده بـود و نيـز  که، يک بـرده فـرارى بـوده و شـمالى ھـا را آمـاده (Frederick Douglas)ردريک داگالسف

شـده بـود و پـس از آن  (Massachusetts Anti-Slavery Society) سـخنگوى انجمـن ضـد بـرده دارى ماساچوسـت
 . با خود ھمراه ساختشد،  (Northern Star) ستاره شمال سردبير ماھر جريده ھفتگى ضد برده دارى،

بردگان بود تا راه فرارى پيدا کـرده و بـه پناھگـاھى در شـمال يـا آن  يک مرحله ازنھضت ضد برده دارى نيز کمک به
 Underground)راه آھـن زيرزمينـي" يک شـبکه پيچيـده راھھـاى زيرزمينـى ، معـروف بـه . برسند طرف مرز کانادا

Railroad) "  شمال "منطقه سابق  در سراسر شمال ، با موفق ترين عملياتش در 1830با استحکام کامل در دھه
ھـزار بـرده فـرارى  40نزديـک بـه  1860تا  1830 در اوھايو بتنھايى، تخمين زده ميشود که از. ،آغاز بکارکرد" غربى 

مـى تعداد انجمن ھاى ضد برده دارى محلى با چنـان سـرعتى بـه جلـو  .آزاد ى خود را از اين طريق بدست آوردند
 .نفر وجود داشت 200000انجمن با عضويت قريب به  2000به  ، نزديک 1840رفت که تا 

جھت شناساندن برده دارى بعنوان يک سئوال وجدانى، بيشتر  عليرغم کو شش ھاى طرفداران ضد برده دارى در
اى مثـال ، در سـال بـر. برده دارى کنار کشيده و يـا بطـور نھـان مخـالف آن ماندنـد شمالى ھا خود را از حرکت ضد

ايلـى نـويز (Alton) در آلتـون (Elijah P. Lovejoy) جمعى از مردم به سردبير ضد برده دارى اليجاه الوجـوى ، 1937
مخالفين ضد برده دارى اين اجـازه را داد تـا  ولى برخى از اعمال مشخص جنوبى ھا به. حمله کرده و او را کشتند

، يـک سـرى افـراد 1835در سـال . مدنى سـفيد پوسـتان مربـوط سـازد ى ومسئله برده دارى را با آزادى ھاى فرد
وقتـى سرپرسـت کـل . دارى را در اداره پست چارلستون کاروليناى جنـوبى نـابود کردنـد عصبانى ، اوراق ضد برده

ر منازعـه تلخـى د پست اعالم داشت که تحويل نامه ھا و اوراق مربوط به ضد برده دارى را نخواھد پذيرفت ، اداره
از داد خواست ھاى خود را مبنى بـر منـع  بعالوه، طرفداران ضد برده دارى بر آن شدند که انبوھى. کنگره آغاز شد

، مجلس نمايندگان، راى بـرآن داد کـه چنـين داد 1836در سال . کنند سرازير) دی سی(برده دارى به حوزه کلمبيا 
 .ازبين ميبردمسکوت گذاشته شده که علنا آنھا را  خواست ھايى خودبخود

به مجلس نمايندگان انتخاب شـده بـود بـر عليـه ايـن  1830سال  رئيس جمھور سابق جان کوئينسى آدامز، که در
 1844مجلس در سـال . جنگيد و آنرا خالف بند اول قانون اساسى دانست" پوزه بستن  قاعده" قاعده به اصطالح 

  .را لغو کرد قانون
 

 تگزاس و جنگ با مکزيک
 

مناطق تگزاس ، کـه اغلـب اھـداى زمـين از سـوى دولـت مکزيـک  ، آمريکائيان در اکثر 1820لھاى دھه در طى سا
با اين حال تعداد زياد آنھا، زنگ خطرى براى مقامات مسئول شـد و در نتيجـه  .صادر مى شد، سکنى گزيده بودند

 Antonio Lopez de Santa) انتا آنـا، ژنرال آنتونيو لوپز دسـ1834در سال . ممنوع کردند 1830بيشتر را در  مھاجرت
Anna) سـانتا آنـا، شورشـيان . آن تگزاس به طغيـان پرداخـت يک رژيم ديکتاتورى در مکزيک بر پا کرد و سال بعد از

شکسـت داد ولـى اھـالى تگـزاس تحـت ھـدايت سـام  1836در اوايـل  (Alamo)آالمو آمريکا را در محاصره مشھور
 ،(San Jacinto) ک را در ھم کوبيد و يـک مـاه بعـد در جنـگ سـن جاسـنيتوارتش مکزي (Sam Houston) ھوستون

تگـزاس جمھـورى  بـراى قريـب بـه يـک دھـه ،. سانتاآنا را به اسـارت گرفتـه و اسـتقالل تگـزاس را بدسـت آوردنـد
 .گرديد ، بيست و ھشتمين ايالت يونيون 1845مستقلى باقى ماند تا اينکه درسال 

: روى استقالل تگزاس بھم زد، حادترين مسـئله، مـرز ايالـت تـازه بـود ا ايالت متحده برگرچه مکزيکو روابط خود را ب
نزديـک  را مرز ميدانست؛ مکزيک ادعا ميکرد که مـرز تـا حـد شـمال (Rio Grande River) ريوگرانده تگزاس رودخانه
" دنـد کـه ايـاالت متحـده مـى کر درعين حـال ، در زمـانى کـه آمريکائيـان ادعـا. قرار دارد (Nueces) رودخانه نوکس
گسترش دھد مھاجرين به داخل مناطق نيومکزيکو و  داشت تا مرز غربى خود را تا اقيانوس اطلس" تقديرى آشکار

  .کاليفرنيا سرازير شدند
مکزيکـو و کاليفرنيـا بـا شکسـت مواجـه شـد و پـس از يـک زدو  کوشش ھاى اياالت متحده جھت خريد مناطق نيو

 نيروھاى آمريکا. اعالم جنگ کرد 1846آمريکا در کنار ريو گرانده، اياالت متحده در سال يک وخورد بين نيروھاى مکز
نيروھـاى آمريکـا تحـت . نمودند منطقه نيومکزيکو را اشغال کردند و سپس طغيان تازه واردان به کاليفرنيا را حمايت

 و بوئناويسـتا (Monterey)طق مونتريورشدند و در منا به مکزيک حمله (Zachary Taylor) فرماندھى زکرى تيلور
(Buena Vista) در ماه مارس . کردند ولى موفق به سرميز آوردن مکزيک جھت مذاکره نشدند پيروزى ھايى کسب

شدند و  پياده (Vera Cruz) آمريکا تحت فرماندھى وينفيلد اسکات نزديک ساحل شرقى ورا کروز ، نيروھاى 1847
واگذارى سانتا آنا بود کـه  معھذا ، پس از. ن، وارد شھر مکزيکو سيتى شدندپس از يک سرى درگيرى ھاى سنگي

که بر طبق  Treaty of Guadalupe Hildago ھيلداگو شد اياالت متحده قادر به مذاکره و امضاى عھد نامه گوادالوپ
 .ميليون دالر به آمريکا فروخت 15کاليفرنيا را به قيمت  آن مکزيک منطقه جنوب غربى و

ھمچنـين . شده بود تا در ھر دو سوى جنگ ھاى داخلى بجنگنـد زمينه اى آموزشى براى افسران آمريکائىجنگ 
 را (James K. Polk) بود که در آن ويگ ھاى ضد برده دارى ، دولت دمکرات جيمز پولک يک تفرقه انداز سياسى نيز

 . براى توسعه طلبى تحت انتقاد قرار دادند
ميليون کيلومتر مربع کـه ايالـت ھـاى  1.36اى وسيع به وسعت  ، آمريکا صاحب منطقهبا پايان گيرى جنگ مکزيک 

ولـى  . کاليفرنيا ، يوتا و بخشى از نيومکزيکو ، کلرادو و وايو مينگ را در برمـى گرفـت ، شـد امروزى آريزونا ، نوادا ،
آيـا ايـن منـاطق جديـد : کرد يااين يک تصاحب زھردار نيز بود چون پرھيا ھوترين پرسش سياست وقت آمريکا را اح

 آزاد اعالم شود يا برده دار؟
 

  1850سازش 
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دارى محدود به منـاطقى ميمانـد کـه قـبأل در آن ھـا بـرده دارى پـا  ، بنظر ممکن مى رسيد که برده 1845تا سال 
معين شده بود و شانسـى بـراى تخطـى از آن  1820ھايى طبق مصالحه ميسورى در سال  محدوديت. گرفته بود

 .مناطق جديد گسترش مجدد برده دارى را بنظر ممکن مى ساخت .نبود
اگر به برده دارى مھلت گسـترش و بسـط داده نشـود، بـاالخره کـم  بسيارى از شمالى ھا بر اين اعتقاد بودند که

 آنھا براى موجه جلوه دادن مخالفتشان بـه اضـافه نمـودن ايالـت ھـاى بـرده دار جديـد، .شده و از بين خواھد رفت
به شـمال غـرب  ، که اساسأ گسترش برده دارى را 1787عموم را به بيانات واشنگتن ، جفرسون و به حکم  توجه

کـرده بـود ، طبيعتـأ بعنـوان يـک  تگزاس که پيشاپيش بـرده دارى را قبـول. ممنوع اعالم مى کرد، معطوف ساختند
برده دارى نداشتند و وقتيکه اياالت متحده کنترل اين نيومکزيکو و يوتا  ايالت برده دار وارد يونيون شد ولى کاليفرنيا،

  .بعھده گرفت، پيشنھادات ضد و نقيضى درمورد تکليف آنھا جريان گرفت1846سال  مناطق را در
که از مکزيکو به تصاحب در آمده مى بايست اياالت برده دار اعالم  افراطيون در جنوب اصرار داشتند که زمين ھايى

. برده دار، از طرف ديگر، تقاضا کردند که تمامى مناطق جديـد بـه بـرده دارى بسـته شـود شمالى ھاى ضد. شود
اقيانوس پاسفيک ادامه دھـد  گروه از ميانه روھا پيشنھاد دادند که بيانيه مصالحه ميسورى ، خط محدوده را تا يک

گروھـى ديگـر . دار اعـالم شـودمانـد ، ايـاالت بـرده  و اياالت شمال اين خط ، اياالت آزاد و ھر آنچه جنوب خـط مـى
سپرده شـود، يعنـى دولـت مـى بايسـت بـه مھـاجرينى کـه بـه " مردم  دست" پيشنھاد کردند که اين سئوال به 

اجازه دھد که خودشان حق انتخاب داشتن بـرده و يـا نداشـتن آنـرا داشـته باشـند و  مناطق جديد وارد مى شوند
به اين سئوال چـه  بديل شوند، مردم خودشان تعيين کنند که جوابزمان الزم رسيد تا اين مناطق به ايالت ت وقتى
 .باشد

شمالى ھا اصرار داشتند که ھيچ . حق امتياز برده دارى داده شود نظر جنوبى ھا بر اين بود که به تمامى مناطق
 Free)زاد، قريب به سيصد ھزار مرد ، به نامزدھايى براى حزب خـاک آ 1848در سال . ندارد منطقه اى اين حق را

Soil Party)  کـردن و دلسـرد  محـدود کـردن، متمرکـز" راى دادند ، که اظھار مـى داشـت کـه بھتـرين خـط مشـى
از ايـن ھـم بيشـتر اخـتالف --ميسـورى  مريلند، کنتـاکى و - -مناطق ايالت مرزى مرکزى . بود" ساختن برده دارى

 .ت ميکردندمصالحه حماي عقيده داشتند ولی از حاکميت مردم بعنوان يک راه
. ھزار نفر به اين منطقه شـد 80باعث ھجوم قريب به  1849در سال  ، کشف طال در کاليفرنيا فقط 1848در ژانويه 

 بحرانى و خطير شد چون کنگره مى بايست وضعيت اين منطقه تازه را قبـل از آنکـه يـک دولـت کاليفرنيا سئوالى
مواقع بحرانـى قـدم جلـو  اتور ھنرى کلى که قبأل دوبار درتمام اميد کشور به سن. مستقر تشکيل شود تعيين کند

مجـددآ او جلـوى يـک دعـواى منطقـه اى خطرنـاک را  .گذاشته و ترتيبات مصالحه آميز را داده بود، دوخته شده بود
 .را ارائه داد گرفته و يک نقشه متوازن، دقيق و پيچيده

اينکـه کاليفرنيـا بعنـوان : سرى تبصره ھاى کليدى بـود شامل يک) يافت که بعدأ در کنگره قدرى تغيير( مصالحه او 
تقسيم  پذيرفته شود؛ اينکه مابقى شاخه ھاى تازه به دو منطقه نيو مکزيکو و يوتا) دارى ممنوع برده( ايالتى آزاد 

از نيومکزيکو بـا پرداخـت  شود و بدون ذکرى از برده دارى تشيکل شوند؛ اينکه ادعاھاى تگزاس به تصاحب بخشى
شود که برده ھاى فرارى را گرفته و تحويل صاحبان  ميليون دالر حل و فصل شود؛ اينکه سيستم موثرترى تدبيرده 

ممنـوع  (District of Columbia(ِکلمبيا ) ديستريکت( در حوزه ) نه برده دارى  ) آنھا دھد؛ اينکه خريد و فروش برده
نفسـى  ناميده مى شـود، تصـويب شـد و کشـور 1850ال که در تاريخ آمريکا بعنوان مصالحه س -موازين اين. شود

 .راحت کشيد
ولى زير سـطح ، تشـنج . تقريبأ تمام اختالفات را فرو نشانده است براى سه سال ، اين قانون بنظر مى رسيد که

سـاخته  بسيارى از شـمالى ھـا را رنجيـده خـاطر (Fugitive Slave Law)قانون جديد برده فراري .رو به افزايش بود
شمالى ھـا ھنـوز ھـم بـه کمـک  بعالوه ،. د که اصوأل اکراه به ھر گونه عملى در قبال دستگيرى بردگان داشتندبو

زمينـى را مـوثرتر و امکـان پـذير تـر از سـابق سـاخته  خود جھت فرارى دادن بردگان ادامه مى دادند و راه آھن زيـر
 .بودند

 
 مملکتى مجزا

 
دھه شکست ھا تقسيم بندى کرد که در آن رھبران مملکـت قـادر  نوانرا ميتوان بع 1850از لحاظ سياسى ، دھه 
 ، کلبـه (Harriet Beecher Stowe)، براى مثال، ھريت بيچر اسـتو 1852در سال . نبودند به حل مسئله برده دارى

وقتـى . ودنوشتن آن گرفته ب را انتشار داد، که از تصويب قانون برده فرارى ، الھام به (Uncle Tom Cabin) عمو تام
آنرا بعنوان يک شرح کوتـاه و مختصـر تمـام کنـد ولـى  که استو شروع به نوشتن اين کتاب نمود، در نظر داشت که

بـيش از . ناگھـان انتشـار کتـاب باعـث التھـاب ھمگـان شـد. بيشـتر شـد گستردگى آن با پيشرفت کتاب بيشتر و
 روز و شب به انتشار ادامه دادند تا تقاضاى در سال اول بفروش رفت و موسسات انتشار سيصد ھزار نسخه از آن
 .مردم را پاسخگو باشند

کليشه اى بود، بـا نيـروى غيـر قابـل انکـارى ، قسـاوت بـرده دارى و  کلبه عمو تام، گرچه عاطفى و پر از رفتارھاى
در  نسـل در حـال رشـد راى دھنـدگان. آزاد و جوامع برده دارى را بـه تصـوير مـى کشـيد تضاد اساسى بين جوامع

برانگيخـت و بـه  کتـاب احساسـات مـردم را عليـه سـبب بـرده دارى. عميقأ تحت تاثير اين کتاب قرار گرفـت شمال
درمانـده اى کـه مواجـه بـه اسـتثمار  خشم بر بى عدالتى و ترحم بر افـراد -عميق ترين احساسات بنيادى انسان

 .ظالمانه اند ، متوسل شد
منطقـه اى . مناطق مجددأ به سطح آمد و منازعه تلخ و تلخ تـر شـد ر، موضوع قديمى برده دارى د 1854در سال 

نبراسکا مى شد بسرعت پراز سکنه شد و فشار جھت تشکيل دولت ھاى منطقه اى  که اکنون شامل کانزاس و
 .افزوده مى شد و سپس ايالتى

، ناخواسـته ايـن  1850مصالحه . برده دارى بسته شده بود ميسورى، تمامى منطقه به 1820تحت مفاد مصالحه 
برده دار حکمفرما در ميسورى، مخالف اين بودند که ايالت کانزاس يـک منطقـه آزاد  عناصر. سئوال را مجددأ گشود
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، ســناتور دمکــرات از ايلــى نــويز، طوفــانى را بــا اليحــه (Stephen A. Douglas)در ايــن موقــع ، اســتيون داگــالس
 نبراسـکا مشـھور اسـت و تمـامى پشـتيبانان خـاک آزاد را -ون کـانزاس انداخت که بـه قـان پيشنھادى خود به راه

اين . شده است جايگزين قانون مصالحه ميسورى 1850داگالس استدالل مى کرد که مصالحه . خشمگين ساخت
نقشـه اوتشـکيل دو منطقـه . واگـذار کـرده بـود مصالحه تصميم در مورد برده دارى را در يوتا و نيومکزيکو خـود آنھـا

اھالى اين دو ايالت سپس خـود . اجازه مى داد که برده به آنجا ببرند زاس و نبراسکا راايجاب ميکرد و به اھالىکان
  .آيا بعنوان ايالت ھاى آزاد يا برده دار وارد يونيون شوند تعيين مى کنند که

رى را درسـال جنوبى ھا را مى کنـد تـا پسـت رياسـت جمھـو شمالى ھا داگالس را متھم کردند که او چاپلوسى
روحـانيون . جرايد خاک آزاد با شدت اين عمل را تقبيح کردند. صورت گرفت منازعات خشمناکى. بدست آورد 1856

خـود را  بازرگانـان کـه تـا پـيش از ايـن بـا جنـوبى ھـا دوسـتى مـى کردنـد، ناگھـان روى. حمله کردند شمال بر آن
آتـش طرفـداران جنـوبى، بـه تصـويب  نبراسـکا در بحبوحـه -اس، قانون کانز 1854با اين حال در ماه مه . برگرداندند

دفاع از خود سخن گويد ، کشتى ھاى لنگر انداخته در  وقتى که داگالس عاقبت در شيکاگو توقف کرد تا به. رسيد
نيمه افراشته بر اھتراز در آوردند، ناقوس کليسا ھا به مدت يک ساعت به صدا  اسکله پرچم ھاى خود را به حالت

 .شنيد جمعيت ده ھزار نفرى چنان سرو صدايى راه انداختند که او حتى صداى خودش را ھم نمى مد ودر آ
حزب ويگ ، که سئوا ل گسترش برده دارى را ھنـوز بـاز گذاشـته . بود نتايج فورى قانون بد يمن داگالس پر اھميت

 ى جــايگزين شــد، حــزبمــرگ بــدرون خــود کشــيد و بــه جــاى آن ســازمان پــر قــدرت نــوين بــود، حــزب را تــا حــد
در . برداشـته شـود که خواست اصلى آن اين بود کـه بـرده دارى از تمـام منـاطق (Republican Party)جمھوريخواه

بـه مـاوراى غـرب بـراى خـود شـھرتى  را انتخاب کرد، که سـفرھاى او (John Fremont)، حزب جان فريمونت1856
. حزب تـازه جمھـورى خـواه در تمـامى شـمال نفـوذ يافـت ،گرچه فريمونت انتخابات را برنده نشد. کسب کرده بود

تـاثيراتى  (William Seward) و ويليـام سـوارد (Salmon P. Chase) چـيس رھبران طرفدار خاک آزاد چـون سـالمون
بنـام آبراھـام  در ميان ھمه آنھا وکيلى اھل ايل نويز بود که قدى بلند و باريک اندام داشـت. گذاردند عظيم بر جاى

 .لينکلن
برده دارى به کانزاس منجر به مجادله مسلحانه گشـت، و بـزودى  روند آمدن برده داران جنوبى و خانواده ھاى ضد

مھـم تـرين آنھـا : وقايع ديگر، کشور را به نقطه انقالب نزديک و نزديـک تـر کـرد. گرفت نام" کانزاس خونين"منطقه 
 .بود (Dred Scott) ديوان عالى در رابطه با درد اسکات 1857 حکم

پيش از اين، توسط صاحب خود خريدارى شده بود تـا در منطقـه  سال 20اسکات يک برده اھل ميسورى بود که ، 
اسـکات، در . جائيکه برده دارى توسط حکم شمال غربى منـع شـده بـود ، اقامـت گزينـد ايلى نويز و ويسکانسين

در خـاک  ى آزادى بر اساس محل اقامـت خـودبه ميسورى و ناراضى از شرايط زندگى اش درآنجا ، تقاضا بازگشت
اسـکات فاقـداعتبار الزم در دادگـاه  تصميم بر آن گرفـت کـه --که زير تسلط جنوبى ھا بود --ديوان عالى . آزاد نمود

ھيچ اثرى بر موقعيت او نداشت چـون ) چون ايلى نويز ( ايالت آزاد  است چون او يک تبعه نبود ؛ و اينکه قوانين يک
منطقـه فـدرال  خود را بـه ھـر" اموال " بود؛ و اينکه برده داران حق داشتند ) ميسوري( برده دار  ايالت او مقيم يک

دادگاه تمام تبصره ھای سـازش گونـه اى  بنابر اين. ببرند و کنگره نمى توانست گسترش برده دارى را محدود کند
 .ريان برده دارى کرده بود بى اعتبار ساختدر فيصله دادن ج را که از طريق آنھا کنگره براى يک نسل تمام سعى
تا به حال ھرگز دادگاه تا به اين حد محکوم نشـده . بوجود آورد حکم اسکات خشم شديدى را در سرتا سر شمال

دارى  دمکراتھاى جنوب يک پيروزى بزرگ محسوب مى شد، چون يک حمايت قانونى به توجيـه بـرده اين براى. بود
 .مى دادآنھا در سر تا سر مناطق 

 
  لينکلن ، داگالس و براون

 
در يک سخنرانى در پيرويا ،ايلى نـويز د ر . چيز شيطانى مى دانست ابراھام لينکلن مدتھا بود که برده دارى را يک

 کرد که تمامى قوانينى که در مملکت وضع مى شود بايد بر اساس اين باشد که برده دارى ، او اعالم 1854سال 
چـون بـرده دارى  او ھمچنين اذعان داشت که اصل حاکميت مردمى اشتباه است. شته شودمحدود و عاقبت بردا

اين سخنرانى او را در سر تـا سـر غـرب  .درمناطق غربى باعث نگرانى نه تنھا افراد محلى بلکه در کل آمريکاست
  .مشھور ساخت

ناى آمريکـا از ايالـت ايلـى نـويز داگالس براى پست سناتورى سـ ، لينکلن در رقابت بر عليه استيون1858در سال 
ژوئن ، لينکلن خط مشى و راھنمـاى تـاريخ آمريکـا را  17سخنرانى گشايشى خود در  در اولين قسمت. برخاست

 :سال آينده بدين شرح اعالم کرد 7براى 
ه نـيم من به اين اعتقاد ھستم که دولت قـادر بـ. به ايستادن نيست خانه اى که از درون در آن تفرقه است قادر "

 من انتظار ندارم که يونيون برداشته شود و يا اينکـه مجلـس نماينـدگان در ھـم فـرو. نيست برده ونيم آزاد زيستن
  ."ريزد ولى انتظار دارم که اين تفرقه به پايان رسد

سـناتور داگـالس ، . شـرکت جسـتند 1858ماھھـاى مختلـف سـال  منازعـه در 7لينکلن و داگالس در يک سرى از 
سـخنورى داشـت ولـى او بـا ليـنکلن ، کسـيکه فصـيحانه تصـور حاکميـت  شـھرتى در" غول کوچـک "  مشھور به

 در پايان ، داگالس انتخابات را. و متفقان او تعريف شده بود زير سئوال برد، روبرو شد مردمى را که توسط داگالس
 .با درصد کمى برد ولى لينکلن بعنوان شخصيتى ملى خود را بروز داد

، يـک (John Brown)، جـان بـراون 1859اکتبـر ،  16در شب . مى شد ه اى روز به روز حادتر و بحرانى ترنزاع منطق
 طرفدار برده دارى را در کانزاس بقتل رسانيده بود، به کمک يک گـروه از 5سال قبل،  3متعصب ضد برده دارى که 

ويرجينـاى غربـى اسـت ، حملـه  نون در ايالـت، که اک(Harper Ferry) پيروان خود به زراد خانه فدرال در ھارپر فرى
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بسيارى از جنوبيھـا، تـالش بـراون وخـيم تـرين تـرس آنھـا را تاييـد  براى. زنگ خطرى در سراسر کشور نواخته شد
بيشتر شمالى ھا کـار او . دارى، از طرف ديگر ، براون را شھيدى با سبب بزرگ شناختند متعصبين ضد برده. نمود
، به اتھام توطئه ،  1859دسامبر  2براون در روز . قلمداد کردندرد کردند و آن را ضربه و حمله اى به قانون و نظم  را

  .او اعتقاد پيدا کرده بود که ابزارى در دستھاى خداوند بود در انتھا ،. خيانت و قتل محکوم و به دار آويخته شد
 

  جدايى و جنگ داخلى
 

. نوان نـامزد انتخابـاتى حـزب برگزيـدخواه، آبراھام لينکلن را بع ، حزب جمھورى 1860در انتخابات رياست جمھورى 
حـزب . کردند که برده دارى ديگر نمى بايسـت گسـترش پيـدا کنـد روحيـه حـزب اوج گرفـت وقتى رھبران آن اعالم

لکيت رايگان به  وعده داد که تعرفه اى را جھت حفظ صنايع وضع کند و ھمچنين قانونى به جھت امتياز ما ھمچنين
جنوبى ھا . دمکرات ھا متحد نبودند .يش راه به سوى غرب کنند، راتصويب کندتمامى مھاجرينى که کمک به گشا

از کنتـاکى را بـراى رياسـت  (John C. Breckenridge) ريج از حزب جدا شده و معاونت رياست جمھورى جان برکن
سـر مـرز ، ويگھاى افراطى از ايـاالت . داگالس نماينده دمکرات ھاى شمالى بود استيون. جمھورى انتخاب نمودند

تنسـى را  از(John C. Bell) را تشـکيل داده و جـان بـل (Constitutional Union Party) قانون اساسـى حزب اتحاد
 .انتخاب نمودند

در صـد آراى  39ليـنکلن فقـط . جنوب به مبارزه انتخاباتى پرداختنـد لينکلن و داگالس در شمال و برکن ريج و بل در
 ايالت آزاد مى شد را به خـود اختصـاص مـى 18اى الکترول را که شامل تمامى ر 180تام  اکثريت. عمومى را برد

غيـر از ميسـورى را ، کـه  بل آراى تنسى ، کنتاکى و ويرجينا را برنده شد؛ برکن ريـج تمـامى ايـاالت بـرده دار. داد
آراى عمـومى  الکترول ضعيف خود، داگـالس در جمـع عليرغم آراى. داگالس برنده شده بود ، به خود اختصاص داد

  .پس از لينکلن بود
کشـور مـدتھا بـود کـه منتظـر . جنوبى را از يونيون يک امر مسلم نمـود انتخاب لينکلن، انفصال و جدايى کاروليناى

شـد،  به محض آنکه نتايج قطعى انتخابات اعالم. را عليه نيروھاى ضد برده دارى متحد سازد رويدادى بود تا جنوب
جنوبى و مابقى اياالت تحت  يونيون موجود بين کاروليناى" جنوبى ويژه اعالم داشت که  يک کنوانسيون کاروليناى

، شـش ايالـت ديگـر جـدا  1861تـا روز اول فوريـه ." شـود بدينوسيله منحل اعـالم مـى" اياالت متحده آمريکا" نام 
 Confederate States) کـاقانون اساسى شرطى را بنام اياالت کنفدرات آمري فوريه ، ھفت ايالت يک 7روز . شدند

of America) مابقى اياالت جنوبى ھنوز در يونيون باقى ماندند. پذيرفتند.   
در سـخنرانى . آبراھام لينکلن بعنوان رئيس جمھور آمريکا قسم ياد کرد ، 1861مارس  4کمتر از يک ماه بعد در روز 

. شمرد "مردود"رى کرد و آنرا از لحاظ قانونى خود دا" تجزيه طلبى " از به رسميت شناختن اين  گشايش خود ، او
 12خـودرا بسـت و در روز  ولـى جنـوب گـوش. سخنرانى او با تقاضاى تشکيل مجدد روابط بين يونيـون پايـان يافـت

کاروليناى جنوبى آتش بسوى سربازان فدرال گشـوده  در بندر چارلستون ، (Fort Sumter) آوريل ، در فورت سامتر
  .ھرجنگ ديگر قبل و بعد از آن آمريکائيان جان خود را از دست دادند که درآن بيشتر ازجنگى آغاز شد . شد
بسـرعت بـه نـداى رئـيس جمھـور تـازه ايالـت کنفـدرات آمريکـا ،  ايالت که خـود را جـدا سـاخته بودنـد، مـردم 7در 

دار که تا به حال وفادار  دو طرف در اين لحظه ، با شدت منتظر اقدام اياالت برده ھر. جفرسون ديويس پاسخ گفتند
شـد و آرکـانزاس و  آوريـل جـدا 17در پاسخ بـه عمليـات فـورت سـامتر ، ويرجينيـا در روز . مانده بودند، ماندند باقى

ويرجينيـا، بـا اکـراه خـود را از يونيـون خـارج  ھيچ ايالتى در يونيون چون. تنسى و کاروليناى جنوبى بدنبال آن آمدند
 5پيروزى انقالب وتدوين قانون اساسى داشتند واين ايالت ھمچنين  ت نقشى ويژه درسياستمداران ايال. نساخت

 بھمراه ويرجينيا، سرھنگ رابرت لى نيز که فرماندھى ارتش يونيـون را بـه. عرضه کرده بود رئيس جمھوربه کشور
اى مـرزى، دالور ، ايالتھـ بـين خـاک جنـوب و شـمال خـاک آزاد. خاطر وفادارى خود به ايالت رد کرده بود خارج شـد

 .يونيون وفادار ماندند ،قرار داشت مريلند ، کنتاکى و ميسورى که ، عليرغم ھمدردى با جنوب، به
. شمالى ھا در زمينه مھمات برترى ويژه اى داشتند. عرصه نبرد شدند ھر دو طرف با اميد زياد به پيروزى آنى وارد

 برتـرى. ميليـون نفـر صـف آرايـى کردنـد 9ايالـت بـا جمعيـت  11ميليون در برابـر  22قريب به  ايالت با جمعيتى 23
سـالح و مھمـات ،  صنعتى شمالى ھا حتى برترى جمعيتى آنھا را نيزپشت سـر گذاشـت و بـه آنھـا امکـان تھيـه

 درى نظامى فدرال را نيز افزايش دا، برت به ھمين شکل ، شبکه راه آھن در شمال. لباس و تجھيزات ديگر رانيز داد
آنھا جغرافياى منطقه بود؛ جنوب به جنگى دفاعى درمنطقه خود  مھمترين. نيز مزيت ھاى ويژه اى داشتجنوب  .

يک سنت نظامى قوى تر داشت و از اين رو منطقه ، رھبران نظامى مجرب بيشـترى  پرداخته بود، جنوب ھمچنين
 .نموده بود راتربيت

  
 پيشرفت بسوى غرب ، بن بست بسوى شرق

 
نزديـک ) نيز ناميده مى شـود (Manassas) که اولين ما ناساس( ويرجينيا  (Bull Run) در بول راناولين جنگ بزرگ 
ايـن . کرد پيوست که ھرگونه خيال و ابھامى را که پيروزى سريع و آسان خواھد بود از نظر ھا پاک واشنگتن بوقوع

تثبيت نمود، پيروزى که ھرگز به يک  جنگ ھمچنين الگويى را، ال اقل در ايالت ھاى شرق، از پيروزى خونين جنوب
 .جنوب اغلب نبرد را مى برد ولى نه جنگ را در طى سالھاى اول،. برترى نظامى موثر تبديل نشد

در شرق ، قادر به حفظ پيروزى ھاى ميدان جنگ و پيروزى  نيروھاى يونيون ، بر خالف شکست ھاى نظامى شان
يشتر نيروى دريايى، در آغـاز جنـگ ، در دسـت نيروھـاى يونيـون بـود ب. غرب شدند استراتژيکى آرامى در دريا و در

جھـت  قـدمھايى اساسـى (Gideon Wells) وزير نيـروى دريـائى گيـدئون ولـز. پراکنده و ضعيف بودند ولى در عمل



  50    تاريخ آمريكا چكيده

رانـه ، به دو سرى عمليات ماھ(David Farragut) بنام ديويد فاراگوت در عين حال، يک فرمانده خبره نيروى دريائى
برد و در  در يکى از آنھا او يک ناوگان يونيون را تا دھانه رودخانه مى سى سى پى به جلو. زد و فوق العاده دست

سـر درب مسـتحکم بنـدرآالباما  در عمليـات دوم ، از. آنجا باعث تسـليم بزرگتـرين شـھر جنـوب ، نيوارلئـان گشـت
  .بندر را قبضه کرد و گذشته و يک کشتى زره پوش نيروھاى کنفدراسيون را گرفته

نخسـت ، خطـوط  .يکسرى پيروزى ھاى ممتد را حاصل شـدند دردره مى سى سى پى، نيروھاى يونيون ، تقريبأ
بـه محـض . تنسى درھم شکسته و تمام قسـمت غربـى ايالـت را اشـغال کردنـد دراز نيروھاى کنفدراسيون را در

 320، نيروھـاى يونيـون بـه انـدازه  (Memphis) رودخانه مھم مـى سـى سـى پـى در ممفـيس بدست آوردن بند
 .Ulysses S) گرانـت با فرماندھى سرسخت ژنـرال اوليسـس. کيلومتر در قلب نيروھاى کنفدراسيون به جلو رفتند

Grant) شـيلو ، نيروھاى يونيون در مقابل ضد حمله نيروھـاى کنفدراسـيون در (Shiloh)  و در سراشـيبى رودخانـه
تا نيروھاى کمکى جھت دفـاع نيروھـاى کنفدراسـيون از راه  ى در مواضع خود ماندندتنسى ايستاده و با سرسخت

ھا در شيلو به بيش از ده ھزار نفر از ھر طرف مى رسيد، رقمـى کـه آمريکـائئ  تعداد کشته ھا و زخمى. برسند 
 .ولى اين آغاز کشتارھا بود. آنرا تجربه نکرده بودند ھا ھرگز

در يـک سـرى تـالش ھـاى . پس از ديگرى متحمل شکسـت شـدند اى يونيون، يکىبر عکس ، در ويرجينيا، نيروھ
ريچموند، پايتخت نيرو ھـاى کنفدراسـيون، نيرھـاى يونيـون مکـررأ بـه عقـب رانـده  خونين پى در پى جھت تسخير

راه بـين  موقعيت دفاعى قوى که توسـط جويبارھـاى متعـدد: نيروھاى کنفدراسيون دو مزيت بزرگ داشتند .شدند
 ”Stonewall“وا ل جکسـون،  نگتن و ريچموند را قطع مى نمود؛ و دو ژنرال ، رابرت لى و توماس جـى اسـتونواش

(Thomas J. Jackson) فرمانـده 1862در سـال . ھاى اوليه يونيون داشتند که ھر دو تجربه ھايى ماوراى فرمانده ،
بـى نھايـت محتاطانـه جھـت تسـخير ، تالشـھايى آھسـته ولـى  (George McClellan) يونيـون، جـرج مـک کلـالن

 ژوئن و اول جوالى نيروھاى يونيون کم کم به عقب رانـده شـد و 25در جنگ ھفت روزه بين  اما. ريچموند برداشت
 .ھر دوطرف تلفات ھنگفتى را تحمل کردند
از رود خانـه  ، لـى)يا مانـا سـازدوم( کنفدراسيون، در دومين نبرد بول ران  بعد از يک پيروزى ديگر از سوى نيروھاى

عليرغم ايـن کـه مـى  مک کلالن مجددأ با دودلى پاسخ داد. عبور کرده و به مريلند حمله کرد (Potomac) پوتوماک
ارتـش ھـاى يونيـون و . بسـيار کمتـر اسـت دانست لى ارتش خود را به دو قسمت تقسيم نموده و تعداد افـرادش

سـپتامبر  17، مريلنـد در روز (Sharpsburg) شـارپزبرگنزديـک  ،(Antietam Creek)کنفدراسيون در آنتى تـم کريـک
 نفر مجروح 18000ھزار نفر از ھر دو سو تلف و  4بيشتر از : با يکد يگر مواجه شدند در خونين ترين روز جنگ 1862
قادر به حمله ديگرى نيـز  با وجود برترى تعداد سربازان ، مک کلالن قادر به در ھم کوبى مواضع لى نشد و. شدند
در نتيجـه، ليـنکلن ، مـک . عقـب نشـينى کـرد اما لى در آن سمت پوتوماک با ارتش تازه نفس خود، مجـددأ. دنش

 .کاللن را اخراج کرد
بريتانيا و فرانسه که ھر دو در آسـتانه . بود ولى عواقب آن خطير بود گرچه نبرد آنتى تام از لحاظ نظامى بى نتيجه

 خود را به تعويـق انداختنـد و جنـوب ھرگـز شـناخت ديپلمـاتيکى را کنفدراسيون بودند، تصميم برسميت شناختن
 .نکرد دريافت نکرد و کمک اقتصادى را که بى نھايت به آن محتاج بود از اروپا دريافت

 (Emancipation Proclamation) تامقدمه اعالميه رھـائى از بردگـى آنتى تام ھمچنين راه را براى لينکلن باز نمود
بودنـد،  ، تمامى بردگان در تمامى اياالتى که بر عليه يونيون شـورش کـرده 1863اول ژانويه  تاريخکه بر طبق آن از 

بھمـراه داشـت؛ فقـط باعـث آزادى  از لحاظ عملـى ، ايـن بيانيـه اثـر فـورى نـاچيزى. آزاد اعالم شدند، را صادر کند
گرچـه از لحـاظ سياسـى، بـه . ى نداشتاياالت مرزى کار بردگان در اياالت کنفدراسيون مى شد و با برده دارى در

اعالم شده جنـگ يونيـون بشـمار اتحاد يونيون، الغاى برده دارى اکنون بعنوان ھدف  اين معنا بود که عالوه بر حفظ
صـادر شـد، اسـتخدام و سـرباز گيـرى  1863تـاريخ اول ژانويـه  بيانيـه پايـانى رھـايى از بـرده دارى کـه در. ت ميرف

که رھبران لغـو بـرده دارى چـون فردريـک داگـالس از آغـاز نبـرد بـر آن اصـرار مـى  يونيونسياھپوستان را در ارتش 
پناه مـى دادنـد  " کاالى قاچاق جنگ" در واقع ، نيروھاى يونيون به برده ھاى فرارى بعنوان . تصويب نمود ورزيدند ،

وزش ھنـگ ھـاى سـربازان سـياه سربازگيرى و آمـ ولى بدنبال بيانيه رھايى از برده دارى ، ارتش يونيون شروع به
ھـزار  178حـدود . تـا مـى سـى سـى پـى شـرکت کردنـد، نمودنـد پوستى که باافتخـار در نبردھـايى از ويرجينيـا

 29500و ھمچنـين  (United States Colored Troops)نيروھـاى دورگـه ايـاالت متحـده آمريکائى آفريقائى االصل در
 .ردنددر نيروى دريائى يونيون خدمت مى ک سياھپوست

رھايى از برده دارى ، چشم انداز ھـاى نظـامى شـمالى ھـا در  عليرغم دست آوردھاى سياسى حاصله از بيانيه
پى در پى نيروھاى پوتوماک يونيون را نخست  (Lee) نيروھاى ويرجيناى شمالى لى وقتى. شرق تيره و سرد شد

در ھـم  1863مـاه مـى  در (Chancellorsville) و سپس در چنسـلورزويل 1862فردريکز برگ ويرجينيا در دسامبر  در
بشمار مى رفت، از پر ھزينه ترين نيز بـود  گرچه چنسلورزويل يکى از پيروزى ھاى شاھکارگونه نظامى لى. کوبيد

استون وال جکسون ھمـراه بـود کـه بـه اشـتباه توسـط مـردان خـودى  که با مرگ ارزش مندترين ستوان او ، ژنرال
 .کشته شد

 
  (Appomattox) تا آپوماتوکس (Gettysburg) از گتيسبرگ

 
دولت فدرال بسادگى ارتشى تازه جور کـرده و . سرنوشت ساز نبود ھيچيک از پيروزى ھاى نيروھاى کنفدراسيون

با اين اعتقاد که شکست بـزرگ شـمالى ھـا در چنسـلورزويل بـه او شانسـى ديگـر  لى. مجددأ سعى مى کردند
 ھريزبـرگ به حرکت در آمـد و تقريبـأ تـا پايتخـت ايالـت 1863يا در ماه جوالى شمال و بطرف پنسيلوان داده بسوى

(Harrisburg) نيروھاى قوى يونيون پيشرفت لى در گتيسـبرگ. نيز رسيد (Gettysburg)  جائيکـه پـس از يـک نبـرد
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تعـداد زخمـى . ھزار سرباز کنفدراسيون در گتيسبرگ کشته شدند 4 ھزار تن از سربازان يونيون و تقريبأ 3بيش از 
، لينکلن يک قبرستان ملـى  1863نوامبر  19در روز . ھزار نفر از ھر طرف مى رسيد 20 دگان ھر سو بهھا و گمش

اوسخنرانى مختصـرخود را بـا  .گتيسبرگ اختصاص داد که در آن ، مشھورترين سخنرانى تاريخ آمريکا را ادا نمود در
 :اين کلمات پايان داد

ايـن مملکـت ، تحـت نـام خداونـد،  --اينجا به خاک سپرده نشد نـد  قاطعيت مى گوئيم که اين ھا بيھوده در ما با"
و اينکه دولت مردم ، توسط مردم و بـراى مـردم از صـحنه کـره خـاک برداشـته نخواھـد  -- تولد آزادى را خواھد ديد

  ."شد
ى اين محل جائى بـود کـه نيروھـا. يونيون در ويکزبرگ متوقف شد بروی رودخانه مى سى سى پى ، کنترل قواى

 .که در مقابل حمله دريائى بسيار بلند بودند، سنگر محکمی گرفته بودند کنفدراسيون در تپه ھايى
ھفتـه منطقـه را محاصـره  6پايين و اطراف ويکزبرگ نمـود و بـه مـدت  ، گرانت شروع به پيشروى به 1863تا اوايل 
در  اينـک رودخانـه تمامـا. ، تسـخير نمـود ، او شھر را با قويترين ارتش کنفدراسيون در غـرب جوالى 4در روز . نمود

محمـوالت از تگـزاس و  کنفدراسـيون اکنـون بـه دو قسـمت شـده بـود و تقريبـأ دريافـت. دست نيروھاى يونيون بود
 .آرکانزاس غير ممکن بنظر مى رسيد

، نشـانه ھـايى از نقطـه چـرخش جنـگ بودنـد،  1863جوالى  پيروزى ھاى شمالى ھا در ويکزبرگ و گتيسبرگ در
 .و نيم ادامه يافت گرچه خونريزى براى بيش از يک سال

، گرانـت بـه عمـق  1864فرمانده کل قـواى يونيـون سـاخت، در مـاه مـه  لينکلن ، گرانت را به شرق خوانده و او را
 .با ارتش کنفدراسيون لـى رودررو شـد ( Battle of Wilderness) در جنگ سه روزه ويلدرنس ويرجينيا نفوذ کرد، و

. نشينى امتنـاع ورزيـد ھر دو طرف بسيار سنگين بود ولى بر خالف ديگر فرماندھان يونيون ، گرانت از عقبتلفات 
. آمد و با توپخانه و پياده نظام به جنگ ادامـه داد در عوض او در تالش ضربه زدن از جناح خارجى به نيروھاى لى بر

ادى جنگ در مرز شـرقى را بـراى تقريبـأ يـک سـال خونين خندقی که تا حد زي روزه 5فرمانده يونيون در طى جنگ 
تابستان  من پيشنھاد مى دھم که در طى اين خط اگر تا آخر: " گفت (Spotsylvania)اسپاتسيلوانيا شکل داد، در

 ".ھم طول بکشد بجنگيم
 (Lookout Mountain ) پيروزى ھايى در چاتانوگـا و کوھھـاى لـوک آوت با 1863در غرب ، نيروھاى يونيون در پائيز 

مقابل  شرمن در. گرفتند و راه را براى ژنرال ويليام شرمن باز کردند تا به جورجيا حمله کند کنترل تنسى را بدست
کرد و سپس بـه سـوى اقيـانوس  گردان ھاى کوچکتر کنفدراسيون پيشى گرفت و پايتخت ايالت ، آتالنتا را اشغال

، کارخانجـات ، انبارھـا و ديگـر تاسيسـات را در  اه ھـاى آھـنآتالنتيک به حرکت در آمـد و بطـور سيسـتماتيکى ، ر
تحويل محموالت آذوقه آنھا قطع شده بـود جھـت تھيـه غـذا بـه حومـه حملـه  مردان او ، که. مسير خود خراب کرد

 ، چارلسـتون ، کارولينـاى 1865سواحل، شرمن شروع به حرکت به سوى شمال کرد و تا فوريه  از سمت. کردند
از ھر ژنـرال ديگـرى  شرمن، بيش. اولين گلوله ھاى جنگ داخلى از آن شليک شده بود، تسخير کردجنوبى را که 

  .جنوبى ھا به مھمى شکست ارتش آنھاست در ارتش يونيون به اين نکته پى برده بود که نابود کردن روحيه
شـت پـيش از آنکـه در مـاه ويرجينيـا را تحـت محاصـره خـود نگـه دا ماه پـيترزبرگ 9در عين حال، گرانت براى مدت 

نشينى جنوب ھر دو شھر پــيترزبرگ و پايتخـت نيروھـاى کنفدراسـيون، ريچمونـد را  ، به جھت عقب 1865مارس 
سـاختمان  ، لى تحـت محاصـره ارتـش عظـيم يونيـون در 1865آوريل  9ولى ديگر دير شده بود و در تاريخ  .رھا کند

اينکـه ، جنگھـاى پراکنـده در  بـا. ه نيروھـاى گرانـت تسـليم شـدب (Appomattox Courthouse) دادگاه آپوماتوکس
  .تمام شده بود جاھاى مختلف براى مدت چندين ماه ادامه يافت، جنگ داخلى

بازگشت از مالقات با لى، تظاھرات پر سر و صـداى سـربازانش را  مفاد تسليم در آپوماتوکس خطير بود وگرانت در
جنگ براى اسـتقالل جنـوب تبـديل . خاموش کرد." ن االن باز ھموطنان ھستندشورشيا ": با ياد آورى اين نکته که

و بزرگـى اش  شد که قھرمان آن، رابرت لى، تحسينات وسيعى را جھت درايت در رھبـرى" انگيزه اى گمشده" به
 .در شکست به ارمغان آورد

 
 کينه ورزى براى ھيچ

 
تر ساخت، مردى که با شوق ، بـيش از ھـر چيـز ديگـرى ، قھرمانى بر براى شمالى ھا ، جنگ ، آبراھام لينکلن را

در سـال . مجددأ به ھم جوش دھد ولى نه با زور و فشار بلکه با گرمـى و گشـاده دسـتى  مصمم بود تا يونيون را
خود جـرج مـک  ، او براى دوره دوم براى ريا ست جمھورى انتخاب شد و اين پس ا ز شکست رقيب دمکرات 1864

 .بود ى که لينکلن پس از رويداد آنتى تم اخراج کردهکلالن بود، ژنرال
 :چنين پايان پذيرفت سخنرانی گشايش دوره دوم رياست جمھوری لينکلن

با استقامت در راه درست ، ھمانطور که خداوند راه درسـت را  بدون کينه ورزى به ھيچکس؛ با کمک به ھمگان، "
 ذاشته ايم پايان برسانيم ؛ زخمھـاى کشـور را تـرميم کنـيم ؛بگذاريد کارى که در آن قدم گ به ما نشان مى دھد،

ھـر آنچـه از ... شـويم براى آن کسيکه بار جنگ را بدوش کشيده و براى بيوه و فرزندان يتـيم او غـم خـوار و مـرحم
 ".با تمام کشورھا بر قرار کنيم دستمان مى آيد انجام دھيم تا عدالت و صلحى دائمى در ميان خود و

آخرين نطق عمومى خود را اظھار داشت که در آن او از يک خـط  ، دو روز پس از تسليم لى ، لينکلنھفته بعد هس
  .سخاوتمندانه سخن گفته بود مشى احياى مجدد و بازسازى

به اتفاق ھمسر و يک زوج جوان کـه  --آن شب . خود را تشکيل داد آوريل، پرزيدنت آخرين جلسه کابينه 14در روز 
 در آن محل ، در حاليکه او در محل مخصوص رئيس. در يک نمايش در تئاتر فورد شرکت نمود او --د مھمانان او بودن

جنـوبى ھـا آزرده  ، يک ويرجينيـايى کـه از شکسـت (John Wilkes Booth) جمھورى نشسته بود، جان ويلکز بوت
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شـاعر جيمـز . جان سـپرد) آوريل 15( روبروى تئاتر فورد در صبح روز بعد  لينکلن در اتاق خواب طبقه پائين خانه اى
  :راسل چنين نوشت

ھرگـز او را نديـده  از چشمان افراد، در سوگ مرگ کسى که ھرگز تا آن صبح شگفت زده آوريل چنين اشک ھائی
 گويى با او، حضوری دوستانه از زندگى آنھا رخ بر بسته و آنھا را در سردى و تـاريکى بودند، سرازير نشد، چنانکه

کـه غريبگـان بـه  ھرگز به خاک سپارى ستايش آميزى به فصاحت نگاه خـاموش ھمدردانـه ای. بيشتر رھا ساخته
 ....دست داده بود رک آنھا يک خويشاوند را ازانسانيت مشت. يکديگر مى انداختند نبوده است

اکنون تحت رھبرى معاونت لينکلن، آندرو جانسون ، يک جنـوبى کـه  که --اولين کارعظيمى که شمالى ھاى پيروز
کـار را  لينکلن قبأل. تعيين تکليف ايالت ھايى بود که جدا شده بودند --بود با آن مواجه بودند به يونيون وفادار مانده

قانونى از يونيون خارج نشده بودند ؛ بلکه  از نظر او، مردم اياالت جنوبى ھرگز بطور. و زمينه را فراھم کرده بودآغاز 
و چون جنگ، کـار . و به مخالفت با حاکميت دولت برخاسته بودند آنھا توسط برخى شھروندان بى وفا گمراه شده

بيانيه اى صـادر  ، لينکلن 1863از اين رو در سال . با ايالت ھا فدرال با اين افراد کار داشت و نه اين افراد بود، دولت
وفادار به قانون اساسى آمريکا را دھنـد  دولتى 1860کرد که اگر در ھر ايالتى، ده در صد آراى جمع شده در سال 

شده باشد جمھورى را اعالم دارند، او دولتى را که به اين شکل تشکيل  و اطاعت از قوانين کنگره و ابالغيه رئيس
 .ايالت پذيرفته و به رسميت مى شناسد دولت قانونى

برخـى از . رسيدگى با امـور فـوق بـدون مشـورت، زيـر سـئوال بـرد کنگره اين طرح را رد کرد و حق لينکلن را جھت
. شد يدى را براى تمامى اياالتى که خـود را سـوا کـرده بودنـد ، پيشـنھاد دادنـد اعضاى کنگره حتى مجازات ھاى

آرکـانزاس و  از آنکه جنگ تمام عيار به پايان رسـيده باشـد، دولـت ھـاى جديـدى در ويرجينيـا، تنسـى ، بلحتى ق
 .لوئيزيانا تشکيل شد

، اداره  1865در مـاه مـارس  -وضـعيت بردگـان سـابق  -کننـده  کنگره جھت رويا رويى با يکـى از موضـوعات نگـران
ھاى آفريقائئ االصل تشکيل داد تا آنھا را به سوى خود  پرستى کليه آمريکائئ را جھت سر (Freedmen) فريدمن

بـرده دارى  در ماه دسامبر آن سال ، کنگره سيزدھمين تبصره قانون اساسى آمريکا را که لغـو. دھد کفايى سوق
 .بود به تصويب رساند

طبـق . آن شـدبرنامه نوسازى مجدد لينکلن با تغييرات جزئـى در  ، جانسون مشغول انجام 1865در طول تابستان 
او فرماندارى را براى تمامى ايـاالت کنفدراسـيون سـابق معـين نمـود و تمـامى حقـوق  ابالغيه رياست جمھورى ،

 .عطا نمود -را به تعداد زيادى از شھروندان جنوب، برطبق عفو رياست جمھوري سياسى
تا مفاد تجزيه و جدايى را لغو ،  اياالت پيشين کنفدراسيون بر پا شد در موقع معين، کنوانسيون ھايى در ھر يک از

آنجـا در  يک فرد وفادار به يونيون و اھـل. و قوانين اساسى تازه اى را براى ھر ايالت تھيه کنند وام جنگ را متحمل
. دھنـدگان وفـادار اقـدام کنـد ھر ايالتى به فرماندارى انتخاب شد تا بـا حاکميـت ، جھـت تشـکيل کنوانسـيون راى

بى اعتبار ، برده دارى را لغو ، تمامى وامھـايى را  ونى خواست تا تجزيه طلبى و جدايى راجانسون از ھر کنوانسي
تـا پايـان . قانون اساسى را تصويب و به اجرا گذارنـد 13شده بود لغو و تبصره  که جھت کمک به کنفدراسيون داده

 .، اين مراحل ، به غير از چند استثناء ، به کمال رسيد 1865سال 
 

 ديکالبازسازى را
 

کنگره حق اين را دارد که کرسى قانون گـذارى جنـوبى ھـا را  ھم لينکلن و ھم جانسون پيش بينى مى کردند که
ھر کدام از شاخه ھاى کنگره " آمريکا ، تحت اين عبارت قانون اساسى که مى گويد  در سنا و مجلس قانونگذاران

 تـادوس اسـتيونز اين مسـئله ، تحـت رھبـرى. کند رد. " واجد شرايط بودن اعضاى خود، داورى خواھد نمود جھت
(Thaddeus Stevens) که بدنبال تنبيـه ) جمھورى خواھان راديکال  ) وقتى به ميان آمد که آن عده ازاعضاى کنگره

از ايـن رو ، کنگـره در طـى چنـد مـاه . نمايندگان منتخب امتناع ورزيدند جنوبى ھا بودند ازقبول کرسى سناتورھا و
جانسون  روى طرحى جھت بازسازی سازى مجدد جنوب کار کرد که کامأل با آنچه لينکلن ارائه داد و بر پس از آن ،

  .ادامه داده بود فرق داشت
نمايندگان کنگره که معتقد بودند که بايد به سياه پوستان ، تابعيت  بتدريج حمايت گسترده مردمى براى آن عده از

تاسـيس کـرد  ، کنگره قانون حقوق مدنى را گذراند و اداره فريدمن تازه اى1866تا جوالى . يافت کامل داد، افزايش
اين ، کنگره چھـاردمين تبصـره را  پس از. که ھر دو جھت جلوگيرى از تبعيض نژادى توسط قانون گذاران جنوبى بود

تـه و تحـت اشخاصـى کـه در آمريکـا متولـد و يـا تبعيـت ياف تمـامى" به قانون اساسى اضافه نمود که بر طبـق آن 
شھر وندان ايالت متحده و ايالتى که در آن مقيم ھستند محسوب مـى  قيموميت اين کشور محسوب مى شدند،

رد  را که حق بردگان جھت تابعيت را مردود مـى شـمرد، (Dred Scott) تبصره قانون درد اسکات از اينرواين". شوند
 .کرد

ه فوق به قانون اساسى را رد کـرده و بعضـى متفـق اآلرا بـر ضميم کليه قانونگذاران اياالت جنوب ، به جز تنسى ،
تصـويب  بعالوه ، در پس آينه جنگ ، قانون گذاران ايـاالت جنـوب، کـدھاى سـياه پوسـتان را بـه .عليه آن راى دادند

ايالت فرق مى کـرد ولـى بعضـى  اين کدھا از ايالت به. رسانيدند که ھدف آ ن تحميل مجدد بندگى بر فرد آزاد بود
کارى ھاى ساليانه مى شدند که در صـورت تخطـى ،  سياھپوستان مى بايست وارد مقاطعه. ز آنھا مشترک بودا

در معرض کار شاگردى اجبارى و تنبيه توسط ارباب بودند؛ و ولگردھـا  جرايمى بھمراه داشت؛ فرزندان غير مستقل
 .صوصى فروختجرايم ھنگفت را نداشتند ، مى شد به سرويس ھاى خ را اگر وسع پرداخت

از دخالـت در جھـت حفاظـت حقـوق سـياھان در جنـوب را ابـراز  در پاسخ ، گروھھاى معينى در شمال ، طرفدارى
، کنگـره آمريکـا، بـدون توجـه بـه دولتھـاى  1867مـارس  (Reconstruction Act)مجـدد در قانون باز سـازى. داشتند
رھـايى از . گذاشت مود و آنھا را تحت دولت نظامىمنطقه تقسيم ن 5شده در اياالت جنوبى، جنوب را به  تشکيل
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توسـط قـانون  1870بعد توسط کنگـره بـه تصـويب و در سـال  سال ، در15تبصره . به تصويب رسيد 1868تبصره در 
حقوق شھر وندان آمريکا براى راى دادن نبايد توسط دولـت و ھـيچ ايـا " بر طبق آن  گذاران ايالتى بتصويب رسيد و

 " .حسب نژاد ، رنگ يا وضعيت قبلى اسارت تعيين شود لتى بر
از قـوانينى ) با اينکه ھمه آنھا باطل شده بـود ( جانسون  در پى جمھورى خواھان راديکال در کنگره از وتوھاى پى

شده را حمايت کرده و رھبران سابق کنفدراسـيون را از حـق انتخـاب شـدن بـه يـک پسـت  که سياھھاى تازه آزاد
کـه بـراى  احساس مخالفت و انزجـار از جانسـون آنقـدر زيـاد بـود. محروم مى کرد، بسيار خشمگين شدند دولتى

رئـيس جمھـور را از پسـت خـود بـر کنـار  اريخ آمريکا ، اقدام احضار به دادگاه به جريان گذاشته شد تـااولين بار در ت
  .کند

تاديبى کنگره و زبـان تنـدى بـود کـه در انتقـاد از آنھـا اسـتفاده  تقصير اصلى جانسون مخالفت او با خط مش ھاى
 بودنـد ايـن بـود کـه عليـرغم قـانون تصـدى اتھام قانونى دشـمنان او کـه بـر عليـه اش چيـده مھم ترين. کرده بود

(Tenure of Office Act) ( آنـرا قـبأل تاييـد کـرده بـود  که تائيد سناى آمريکا را براى کنار گذاشتن ھر پست که سنا
وقتـى کـه دادگـاه . وفادار کنگره بود، از کار بر کنار کرده بود ، او وزير جنگ کابينه خود را که يک حامى) الزم داشت

 شد، معلوم شد که جانسون از لحاظ تکنيکى در حدود اختيارات خودش عمل کرده و قادر به ى در سنا آغازبر کنار
شـد کـه پرزيـدنت را از  حتى مھمتر از اين ، خاطر نشان شد که اگر کنگره قرار مـى. اخراج عضو کابينه بوده است

بـا اکثريـت اعضـاى کنگـره مخالفـت  او مقام خود بر کنار کند سابقه خطرناکى برجـاى گذاشـته خواھـد شـد چـون
کمى به شکست انجاميـد و جانسـون تـا پايـان دوره خـود بـر  دادگاه بر کنارى ريا ست جمھورى با اختالف. داشت

 .پست رياست جمھورى ماند
، ايـاالت آرکـانزاس ،  1868، کنگـره تـا ژوئـن سـال  (Military Reconstruction Act )تحـت قـانون نوسـازى نظـامي

در برخـى از ايـن  .، کاروليناى جنوبى، لوئيزيانا ، جورجيا ، آالباما و فلوريدا را بـه يونيـون پـذيرفت شمالى کاروليناى
تـازه بـه دوران " به اصطالح  -ھايى بودند  اياالت نوسازى شد، اکثريت فرمانداران، نمايندگان و سناتورھا، شما لى

ب با اتحاد با آمريکـائى ھـاى آفريقـائى االصـل آزاد شـده ، بودند تا اغل که پس از جنگ به جنوب رفته -" رسيده ھا
آفريقائى االصل  در سطح قانون گذاران لوئيزيانا و کاروليناى جنوبى ، آمريکائى ھاى. را بسازند اقبال سياسى خود

 --سـى پـى ، تکـزاس و ويرجينيـا  مى سى --سه ايالت آخرى جنوب . در واقع اکثريت کرسى ھا را کسب کردند
 .به يونيون ملحق شدند 1870ى کنگره را باالخره پذيرفته و مجددأ در سال بندھا

اجتماعى و سياسى آنھا تھديد شده بود ، به عناوين و وسايل غيـر  بسيارى از سفيد پوستان جنوبى ، که برترى
و  بيشـتر 1870خشـونت بـر عليـه سـياھان ، در سـال . جلوى تساوى سياھان را بگيرند قانونى متوسل شدند تا

سـوء  شده و بى نظمى منجر به صدور قانونى گرديد کـه بـه شـدت افـرادى را کـه در صـدد بھـره کشـى و بيشتر
  .استفاده از حقوق مدنى سياھان برآيند مجازات خواھد کرد

 
 پايان دوره نوسازى مجدد

 
مت بـر عليـه جنوب را از طريـق قانونھـاى مشـکل و ادامـه خصـو با مرور زمان، بيشتر معلوم مى شد که مشکالت

را  (Amnesty Act)، کنگره قانون عفو عمومي1872در ماه مه . نمى توان حل کرد اعضاى کنفدراسيون ھاى سابق
باز گردانـده  دلسوز به کنفدراسيون 500گذراند که بر طبق آن تمامى حقوق سياسى به افراد به غير از  از مجلس
 .مى شود

تـازه بـه دوران " حزب دمکرات کرده و اين خود باعث بر کنارى دولـت  بتدريج اياالت جنوبى شروع به انتخاب اعضاى
 ، 1876تا سال . را از راى دادن ھراسانده و يا سعى در نگه داشتن پست خود داشتند نمود که سياھان" رسيدھا

اى کـه انتخابـات  بعنـوان بخشـى از معاملـه. جمھورى خواھان در فقط سه ايالت جنـوبى در مسـند قـدرت ماندنـد
به انجام رسانيد، جمھورى خواھان وعده  (Rutherford B. Hays)ياست جمھورى پر جنجال را به نفع راترفورد ھيزر

در . و از اين رو بيشتر جنـوب را بـه دسـت حـزب دمکـرات بسـپارند دادند که به نوسازى مجدد راديکالى پايان دھند
جرای حقوق مدنى سياھان را از شانه مسئوليت نيروھاى دولت را بيرون کشيده و عمأل ا ، ھيز مابقى1877سال 
  .دولت خالى کرد ھاى

افتاده ، کمرش در زير وامھاى سواستفاده شده خم و پس از يـک دھـه  جنوب ھنوز منطقه اى بود که از جنگ از پا
متاسفانه، آون خط مشى نژادى ملى از يـک طـرف بـه طرفـى ديگـر . اش تضعيف شده بود  منازعات نژادى روحيه

انـواع  با آنکه قبأل از مجـازات ھـاى سـخت عليـه رھبـران سـفيد جنـوبى حمايـت مـى کـرد، اکنـون. خورد مى تاب
جيم "شاھد وفور قوانين  19بيست و پنج سال آخر قرن . تحقيرھاى تبعيض نژادى عليه سياھان را تحمل مى کرد

عمـومى تـرويج مـى داد و سـياھان از را در مدارس  در اياالت جنوبى بود که ھمانا تبعيض نژادى "(Jim Crow) کرو
مثل پارکھـا، رسـتورانھا، ھتـل ھـا محـروم و يـا محـدود شـدند، و اکثـر  دسترسى به بسيارى از امکانات عمومى ،

 .ماليات بر راى و امتحانھاى دلبخواھی سواد حق رأى را از دست داده بودند سياھان دراثر اعمال
ريخ نويسان تمايل به داورى شـديد دوران نوسـازى مجـدد دارنـد و تا در مقابله با نمايش عظيم جنگ ھاى داخلى،

شمالى ھا  .به برده ھا آزادى داده شد ولى نه مساوات. منازعات سياسى ، فساد و ظلم مى دانند آنرا دوره تيره
ه تالش ھـايى چـون تشـکيل ادار. ماندند کامأل در رابطه با رسيدگى به نيازھاى اقتصادى برده ھاى آزادشده عاجز

ھاى سابق ھمچون ارگانى که بتواند براى آنھـا موقعيـت ھـاى  برده ھاى آزاد کامأل جھت رفع نيازھاى شديد برده
در واقـع افسـران ارتـش . و يا فقط آنھا را از خشونت و ارعاب محفوظ دارد، بازماند اقتصادى و سياسى فراھم کرده

وابسـته بودنـد  سياھان به اين سفيدھاى شمالى. دو عوامل اداره فريدمن اغلب خودشان نژاد پرست بودن فدرال
 Ku Klux) ھمچـون کوکلـوس کـالن تا آنھا را از جنوبى ھاى سفيد ، کـه خودشـان متحـد شـده و در سـازمانھايى

Klan)بدون منابع اقتصادى خودشان، بسـيارى از . کنند ، که سياھان را ارعاب و مانع حقوقشان مى شد محافظت
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اياالت جنوبى که از جنگ ، نابسامان مانده بود، به موفقيت ھاى  دولت ھاى دوره بازسازى مجدد در راه باز سازى
ن منـافع شـامل خـدمات عمـومى، تاسـيس مـدارس عمـومى رايگـان بـراى سـياھان و اي .سرشارى دست يافتند

 که در اين دوره فقط مربوط به جنـوب( گرچه ، جنوبى ھاى متمرد و سر سخت موارد فساد را  .سفيدان مى شد
بازسازى مجدد بـه  شکست. متوقف کرده و از آنھا جھت سرنگونى رژيم ھاى راديکالى استفاده کردند) نمى شد

زمانيکـه بـه يـک –آزادى تـا قـرن بيسـتم  ين معنا بود که تالش آمريکائى ھاى آفريقـائى االصـل جھـت مسـاوات وا
 .به تأخير افتاد مسئله ملى و نه فقط مربوط به جنوب، تبديل شد ،

 
 و آشوبھا (Copperheads)کوپرھد دمکرات ھاى صلح،: درحاشيه

 
ا مخالفت ھاى خطيرى درمورد خـط مـش ھـاى زمـان جنـگ و ب آبراھام لينکلن در طول مدت رياست جمھورى خود

شمال، جنگ داخلى آنقدر باعـث تفرقـه شـده و آنقـدر تلفـات و نـابودى  حتى در. عقايد سياسى خود مواجه شد
 .بود که غير از اين امکان پذير نمى بود منابع را حاصل شده

 Stephen) داى آن، اسـتيون داگـالسمنعقـد شـد کـه کانديـ مخالفـت بـر عليـه ليـنکلن طبيعتـأ در حـزب دمکـرات
Douglas)  شده بود 1860آراى مردمى اياالت آزاد در انتخابات  در صد 44موفق به ربودن. 

اولين مـورد نارضـايتى . ھا در ميدان جنگ باال و پائين مى رفت قدرت مخالفت معموأل به نسبت موثر بودن شمالى
 ى دمکرات ھا نبود بلکه از سوى کنگره بود کـه کميتـه مشـترکاز سو --تا حدى لينکلن  و--با فعاليت ھاى جنگ 

بـالزبالف مـورد بررسـى قـرار  تشکيل داد تا ضعف نيروھاى يونيون را در بول ران و 1861ھدايت جنگ را در دسامبر 
 بودند، دولت لينکلن را بر آن داشتند که قدم ھـاى کميته مشترک که بيشتر آنھا از جمھورى خواھان راديکال. دھد

  .برده دارى آغاز کند محکم ترى در رابطه با جنگ و لغو
انتظار مى رود، بر اين اعتقاد بودند کـه جنـگ تمـام عيـار " حاکميت مردم " بعضى از دمکراتھا، ھمانطور که از حزب

. شدند خوانده مى (Peace Democrats)اين گروه دمکرات ھاى صلح. يونيون به ھيچ وجه صحيح نبود جھت تثبيت
 .ناميده مى شدند (Copperheads)" کوپر ھدھا" ر تند روى آنھا عناص

تعداد اندکى ا ز دمکـرات ھـا معتقـد بودنـد کـه الغـاى بـرده دارى ارزش  ، "جنگ"و چه از فرقه " صلح " چه از فرقه 
 در سـال. در واقع، مخالفت با لغو برده دارى مدتھا بود که خط مشى حزب بـود. را داشت ريختن خون شمالى ھا

 District)ديسترکت کلمبيا ، براى مثال ، علنأ ھر عضو حزب دمکرات در کنگره عليه از بين بردن برده دارى در 1862
of Columbia) بود و ممنوع ساختن آن در مناطق راى داده. 

تـرس از  فقير، بويژه ايرلندى ھا، مھاجرين کاتوليک آلمانى، بودنـد کـه بيشتر مخالفين عليه لغو برده دارى از طبقه
انگيختـه  آشوب ھاى نژادى که از چنين احساساتى بـر. سياھان تازه آزاد شده به شمال را داشتند مھاجرت انبوه

 .شروع شد1862شده بود در چندين شھر شمالى در سال 
يـن ا. ، به روشنى نابودى برده دارى را جزو اھداف جنگ گذاشت 1863 لينکلن با اعالم بيانيه لغو برده دارى ژانويه

قـانون گـذاران  براى مثال، در ھر دو ايالت اينديانا وايلى نويز،. شمال پذيرفته مى شد بدور بود بسيار از آنچه که در
شـرير ، " شـده و خواسـتار ابطـال بيانيـه  ايالت قوانينى را وضع کردند که بر حسب آن با کنفدراسيون صلح برقـرار

در جريـان جنـگ ليـنکلن را وادار سـاخت تـا در سـپتامبر  امشکالت شـمالى ھـ. شدند" غير انسانى و غير مقدس
بر آنھايى که در استخدام بردگان دخالت و يا به کمک شورشـيان مـى آمدنـد  ، حکم توقيف را تعليق کرده و 1862

  .اعمال کند حکومت نظامى
لـى بـه دمکراتھـا اساسى در طى دوران بحـران توجيـه پـذير بـود و اين تخطى از قانون مدنى، گرچه از لحاظ قانون

 قانون حکومت -(Edwin Stanton) وزير جنگ ادوين استانتون. را تحت انتقاد قرار دھند شانس ديگرى داد تا لينکلن
 --جنـوبى يـا دمکـرات ھـا بودنـد  که بيشـتر آنھـا از دلسـوزان --نظامى را به شدت به اجرا در آورد و ھزاران نفر را 

 .دستگير نمود
احضـار بـه خـدمت کـه در . سرباز گيرى اجبارى در تاريخ آمريکـا شـد ى انسانى منجر به اوليننياز يونيون براى نيرو

 مخالفت در ميان کوپرھد ھا در. و تشويق به سربازى مى نمود بسيارى را بيزار نمود به تصويب رسيد 1863سال 
شده بودنـد تـا قـانون را بـا  اندهمناطق پنسيلوانيا، اوھايو، ايند يانا و ويسکانسين ، جاھائى که نيروھاى فدرال خو

  .شد يت به اجرا گذارند، بسيار شديد بود
دالر آنرا بخرد که اين خود برابر  300مى شد، مى توانست با  بايد خاطر نشان ساخت که ھر که به خدمت خوانده

 شـد کـه ايـن -مخصوصأ از سـوى کنفدراسـيونيھا -اين موجب بھانه اى . کارگر بى تجربه بود با در آمد ساالنه يک
 .ست و مبارزه تھيدستان" ثروتمند ھا" جنگ جنگ 

نيويورک که يکـى . در شھر نيويورک بوقوع پيوست 1863تابستان  مھم ترين مقاومت مردم بر عليه سرباز گيرى در
در مـاه جـوالى، . دمکرات بود، شاھد به قتل رسيدن چندين مقام مسئول سرباز گيرى بود از پايگاھھاى قوى حزب

ايرلندى بندر که در حـال  گروه از سياه پوستان تحت محافظت پليس ، به شھر آورده شدند تا جايگزين کارکنان يک
تصـادم ايـن دو رويـداد . براى سـربازگيرى بودنـد در ھمان زمان ، مقامات در حال قرعه کشى. اعتصاب بودند شوند

ه پوسـت نشـين، ادارات سـرباز گيـرى و تعـداد زيـادى از محـالت سـيا روزه شـد کـه در آن 4منجـر بـه يـک آشـوب 
پـس از ورود گروھانھـاى يونيـون از گتيسـبرگ، . نفـر کشـته شـدند 105شد، و حداقل  کليساھاى پروتستان نابود

  .شھر بازگشت آرامش به
 ايـن مـورد مربـوط بـه کلمنـت واالن ديگـام. بوقـوع پيوسـت ديدنى ترين مورد مدنى جنـگ داخلـى نيـز درآن سـال

(Clement Vallandigham) او ظاھرا به جھـت . دمکرات جھت پست فرماندارى ايالت اوھايو بود، مى شد که نامزد
بـه خـط  زيـر پـا گذاشـت و" فعاليت ھاى خائنانـه " انتخاباتى خود، منع نظامى منطقه اى را عليه  تقويت موقعيت
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توسط دمکراتھا به ميان آورده شد و در واقع حتى بعضى ازجمھورى  قانونى جلوه دادن دستگيرى واالن ديگام فورأ
 جـواب ليـنکلن ايـن بـود کـه اورا بـه پشـت خطـوط نيروھـاى کنفدراسـيون. داشـتندخواست را  خواھان نيز اين در

طـوال نـى و نـاموفق را  او سـپس يـک مبـارزه انتخـابى. بفرستد، جائيکه اونامزدى انتخابـات را بخـود اختصـاص داد
 .درطول مسير خود به کانادا پيش برد

، بـه نقـش خـود  1863زبرگ و گتيسبرگ در سال يونيون در ويگ دمکرات عليرغم پيروزى ھاى" صلح " کانديداھاى 
در واقع، خلق شمالى ھا بر اين منـوال بـود . احساسات نژادى کشور ادامه دادند درجلوه بيچارگى ھاى مملکت و

 .ندارد 1864متقاعد شده بود که شانسى براى انتخاب مجدد در نوامبر  که لينکلن
ن سال ژنرال جرج مک کلـالن بـود، مـردى کـه ليـنکلن دو سـال آ نامزد انتخاباتى دمکرات براى رياست جمھورى در

 کانديـداى معاونـت رياسـت جمھـورى او يکـى از. فرماندھى نيروھاى پوتوماک معـزول کـرده بـود قبل از آن او را از
جھت مذاکره براى اتمام  مک کلالن، عليرغم اميد دمکرات ھا، از قبول اھداف حزب. دوستان نزديک واالن ديگام بود

در نـوامبر شکسـت داد و تمـامى آراى ايـاالت  بـا ايـن حـال، ليـنکلن بـه آسـانى مـک کلـالن را. گ امتـناع ورزيدجن
  .اختصاص داد شمالى بجز نيوجرسى و دالور را به خود
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 رشد و دگرگونى:بخش ھفتم 
 
 
 1889آندرو کارنگى ، ." است تمدن خودش به مقدس بودن دارائى وابسته "
 

کشـور در يـک مـدت زمـان . اياالت متحده آمريکا رشد نمـود - جنگ داخلى و جنگ جھانى اول -بين دو جنگ بزرگ 
کارخانجـات . مرزھـا از بـين رفـت. روستايى به يک کشور شھر نشين تبـديل شـد سال از يک جمھورى 50کمتر از 

 از اين رشـدخطوط راه آھن بين شھرى، شھرھايى نوين و مزارع کشاورزى وسيع، نشانه ھايى  بزرگ و ماشين،
تمامى صـنايع را يـا بشـکل  با اين رشد اقتصادى مشکالت نيز بھمراه آمده در سرتاسر کشور، داد و ستدھا. بودند

. شرايط و محيط کـارى بسـيار در سـطح پـائين بـود .مستقل يا در مشارکت با ديگرى، تحت سلطه خود قرار دادند
  .رستى جمعيت در حال رشد شان را سکنى دھندنبودند به د شھرھا با چنان سرعتى رشد کردند که قادر

 
 تکنولوژى و تغيير

 
 تاريخ کشور بر جاى گذاشت، و در يک آن ، تغييراتى را که در جنگ داخلى زخمى باز در: " نويسنده اى مى گويد

نيازھـاى جنـگ بشـکل عظيمـى باعـث حرکـت ." آن بوقوع پيوسته بود ، بـه پـرده آورد سال پيش از 30يا  20طى 
و  تسريع اقتصادى بر اساس استخراج آھن، بخار و نيروى برق شد و بـه ھمـين شـکل پيشـروى علـم خانجات،کار

سـال پـس از آن ،  30طى  ھزار اختراع به ثبت رسيد؛ در 36، 1860در طى سالھاى قبل از . اختراع را سبب گرديد
 .اد به نزديک يک ميليون رسيدبيستم ، تعد ھزار اختراع ديگر ثبت شد و در بيست و پنج سال اول قرن 440

، تلگراف برقى را اختراع کرد و مدتى کوتاه نگذشت کـه (Samuel F.B. Morse)، ساموئل اف بى مورس1844اوايل 
، آلکساندر گراھام بل، نوعى 1876در سال . ھاى برق و سيم بيکد يگر وصل شد اقصى نقاط کشور توسط ستون

به حرکتى  ميليون تلفن حيات اقتصادى و اجتماعى کشور را 16نيم قرن، به نمايش گذاشت، و در ظرف  از تلفن را
و صـندوق  1888در سـال  ، ماشـين حسـاب1867رشد دادوستد با اختراع ماشين تحرير در سـال . سريع واداشت

شد و ماشين ھاى کاغذ تاکن چاپ ،ا مکـان  اختراع 1886ماشين حروف ريزى در سال . تسريع يافت 1897پول در 
المپ برقى اديسون نھايتا باعث نـورانى کـردن . فراھم ساخت صفحه اى را در يک ساعت 8ھزار روزنامه  24چاپ 

 (George Eastman)نيز توسط اديسون تدبير شـد کـه بـا ھمکـارى جـرج ايسـتمن فونوگراف. ميليونھا خانه گشت
رشـته اى باعـث  و نبوغ در تقريبـأ ھـراينھا و بسيارى ديگر ازکار بردھاى علم . سينما را بنياد نھند توانستندصنعت

  .فرآورش نوينى در جامعه شد
. ، نيز به جلو مى رفت و با تعرفه ھاى گزاف محافظت مى شـد ھم زمان، صنعت بنيادى کشور يعنى آھن و فوالد

در ايـاالت شـرقى متمرکـز بـود بـه سـمت غـرب بـه حرکـت در آمـد وقتـى کـه زمـين  صنعت آھن که تا پيش از اين
از  ، که بعد ھا يکى (Lake Superior)در گوشه درياچه سوپريور (Mesabi) معدن، آھن مسابى ثار سنگشناسان آ

قرارگرفتـه و آسـان  سنگ معدن در سطح زمين. بزرگترين توليد کنندگان سنگ معدن جھان گشت، را کشف کردند
لصـى ھـاى شـيميائى ، مـى اى از ناخا اين سنگ با توجه به عدم داشتن قابـل مالحظـه. و ارزان بدست مى آمد

 .تقريبأ يک دھم قبل ساخته شود توانست به شکل فوالدى با کيفيت عالى به ھزينه
 

 و دوران فوالد (CARNEGIE)کارنگى
 

سـال از  12کـارنگى کـه بعنـوان يـک بچـه . توليـد فـوالد شـد آندرو کارنگى باعث پيشرفت ھاى عظيمى درصـنعت
کـن در کارخانـه پنبـه و نسـاجى بـود تـا اينکـه توانسـت در اداره تلگـراف ماسـوره  اسکاتلند به آمريکا آمد يک پسر

گـذارى  سـالگى، سـرمايه 30قبـل از سـن . کند و سپس کارى در راه آھن پنسيلوانيا براى خود يافـت شغلى پيدا
در . آنھا بر آھن متمرکـز مـى شـد بيشتر 1865ھاى زيرکانه و دورانديشانه اى را به انجام رسانيده بود که تا سال 

کمپانيھـاى سـاخت پـل ھـاى آھنـى، ريـل آھـن و  طى چند سال، او باعـث تشـکيل و يـا الاقـل داشـتن سـھم در
درپنسـيلوانيا  (Monongahela River) فوالد او در رودخانه مونو نگاھال ده سال بعد، تاسيسات. لوکوموتيو شده بود
 .خود در کشور شد بزرگترين در نوع

جديـد بلکـه فـراورده ھـاى ذغـال سـنگ ، سـنگ معـدن آھـن را  تاسيسـات فـوالدکارنگى کنترل عمليات نـه فقـط 
، شـھرى بنـدرى  (Great Lakes)از قـايق ھـاى بخـار دردرياچـه ھـای گريـت ليکـز ازدرياچه ليک سـوپريور، ناوگـانى

خطـوط به  داد و ستد او، از خطوط آھن گرفته تا. و يک خط راه آھن را بعھده داشت (Lake Erie)ارى دردرياچه ليک
 .ديده نشده بود چيزى در مقايسه باچنين رشد صنعتى ھرگز در آمريکا. کشتيرانى را در برميگرفت

خود داشت ولى ھرگز يـک انحصـار کامـل بـر منـابع طبيعـى،  گرچه کارنگى به مدت زيادى ، صنعت را تحت سلطه
، کمپـانى 1890در دھـه . نداشـتدر فرآوردن فوالد دست داشتند را در اختيـار  حمل و نقل، کارخانجات صنعتى که

کـرد کـه سيسـتم ھـاى  ، برترى او را در اين رابطه به مبارزه گرفتند و در آغاز ، با نيش رقبا، او تھديـد ھاى تازه اى
فرسـوده و پيرشـده بـود و مجبـور شـد کـه  ولى در آن موقع، فردى. داد و ستد حتى قويترى را تشکيل خواھد داد

نھايتـأ بيشـتر محصـوالت فـوالد و آھـن کشـور را در اختيـار مـى  يک سازمان ديگر که تمامى دارايى ھاى خود را با
 .گرفت ، ادغام کند

 
 شرکت ھا و شھرھا
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 30بـود بـراى  1901که نتيجه اين ادغام در سـال  (United States Steel Corporation) شرکت فوالد اياالت متحده
. نعتى مستقل بصورت شرکت ھاى مرکزى و يا فـدرالادغام سرمايه گذارى ھاى ص: داشت سال چنين سبکى را

بازرگانـان  ، جنبشـى آنـى بخـود گرفـت و1870روند که در طى جنـگ داخلـى آغـاز گشـته بـود ، پـس از دھـه  اين
آنھا به ايـن نکتـه پـى بردنـد  .ھراسان شدند که توليد اضافى باعث کاھش قيمت ھا و کم شدن سود خواھد شد

کنند، قادر خواھند بود که شرکت ھاى رقيب را زير چتـر يـک  توليد و ھم بازار را کنترلکه اگر قادر شوند ھر دو ھم 
 .شد براى به انجام رسانيدن اين اھداف تشکيل" شرکتھای اعتباری " و " موسسا ت" .سازمان واحد در آورند

ک دار و دوام ارائـه حيـات دائمـى بـه سـرمايه گـذاريھاى ريسـ شرکت ھا، بافراھم ساختن منبع عظـيم سـرمايه و
سودھاى پيش بينى شده و مسئوليتى محدود در صورت سـقوط دادوسـتد ، مجـذوب  کنترل ، سرمايه گزاران را با

 ھمين شکل، شرکتھای اعتباری تشـکيل شـدند کـه عمـأل مجموعـه اى از شـرکت ھـا بودنـد کـه به. خود کردند
چنــين  .تبــار قــرار مــى دادنــدبدينوســيله آنھــا ســھامداران ھــر يــک بورســى را دردســت افــراد مســئول اع
. اختراعات را بـه ارمغـان آوردنـد شرکتھایاعتباراتی، ادغام ھاى عظيم ، اداره و کنترل مرکزى و ھمچنين انبوھى از

داد تـا مـوقعيتى جھـت رقابـت بـا داد و سـتدھاى خـارجى  منابع عظيم سرمايه آنھا به آنھا قدرت بسـط و توسـعه
. نيروھای کارگری، که آھسته آھسته مشـغول شـکل گيـرى بودنـد شـوند شوند و عامل محرک جھت رويارويى با

 .راه آھن دست داشته و از نفوذ خود در صحنه سياست نيز استفاده کنند آنھا مى توانستند در
تـا سـيس  (John D. Rockefeller) توسـط جـان دى راکفلـر کـه(Standard Oil Company) شرکت نفت اسـتاندارد
شرکت ھا محسوب مى شد و به سرعت شرکت ھاى ديگرى گشوده شدند  و قوى ترين شده بود، يکى از اولين
بزودى بازرگانان انفرادى شروع بـه نشـان .  سرب ، شکر، تنباکو و الستيک دست داشتند که در روغن، تخم پنبه،

يليـپ آنھـا ف چھارکارخانه بسته بندى گوشـت، کـه بزرگتـرين. برخى از حوضه ھاى صنعتى براى خود شدند کردن
اتحاديـه شـرکت ھـاى گوشـت تشـکيل  بودند يک (Gustavus Swift) و گوستاوس سوويفت (Philip Armor) آرمور
بـر طبـق ھمـه . در ماشين درو به نمايش گذاشـت برترى خود را(Cyrus McCormick) سيروس مک کورميک. دادند

 .غام شده بودسيصد شرکت اعتباری صنعتى اد ھزار شرکت مستقل با 5، بيش از  1904پرسى 
 وسترن يونيون. بويژه در صنعت حمل و نقل و ارتباطات چشمگير بود روند ادغام به جاھاى ديگر نيز سرايت کرد که

(Western Union)، اولين ادغام عظيم صنعت ارتباطات بود که بدنبال آن سيسـتم تلفـن بـل و پـس از آن شـرکت 
خـط راه  13حـدود  (Cornelius Venderbilt) کورنليـوس ونـدربيلت، 1860در دھه . بود (ITTC) تلگراف و تلفن آمريکا

 800را به بـافولو متصـل مـى کـرد تشـکيل داد کـه تقريبـأ  آھن مجزا را در يکديگر ادغام کرد و خطى را که نيويورک
بعد، او خطوط آھن به شيکاگو ايلى نويز و ديترويـت ميشـيگان را صـاحب شـد  در طى دھه. کيلومتر فاصله داشت

 و بـزودى خـط آھـن ھـاى. ادغام ھاى ديگرى نيـز انجـام شـد. آھن مرکزى نيويورک حاصل آن بود سيستم راهکه 
 .شد اصلى کشور بشکل خط اصلى راه آھن در آمد که توسط چند ين نفر ھدايت و اداره مى

را تحـت  ھمه چيز بود که تمامى نيروھـاى اقتصـادى پويـاى کشـور در اين انضباط صنعتى نوين، شھر، مرکز اصلى
عظيم ثروت ، انسـتيتوھاى مـالى و بازرگـانى ، گسـترش خطـوط آھـن، کارخانجـات و  تجمع: الشعاع قرار مى داد

ماوراى دريـا ھـا آورده  روستاھا که مردم را از حومه جذب کرده و يا از سرزمين ھاى. کارگران و کارمندان انبوھى از
 15، تنھـا يـک نفـراز ھـر 1830در سال . شدند تبديل بود بتدريج به شھرھا و شھرھاى کوچک به شھرھاى عظيم

نفر رسيد و در سال  6، اين نسبت به يک در ھر 1860در سال  نفر مى زيست؛ 8000نفر در جوامع شھرى بيش از
سـال  30، يک ميليـون جمعيـت نداشـت ولـى  1860ھيچ شھرى در سال . افزايش يافت نفر 10در ھر  3به  1890
دھه ، جمعيت  3اين  در. ن و شيکاگو و فيالدلفيا، ھر يک بيش از يک ميليون سکنه داشتندميليو 1,5نيويورک  بعد،

و ديترويت ميشيگان چھار برابرشدند و کليولنـد  کانزاس سيتى ميسورى. برابر شد 2فيالدلفيا، بالتيمور، و مريلند، 
نبراسـکا و بسـياری از شـھرھاى مشـابه مينياپوليس، مينه سوتا و اوماھا،  .برابر، و شيکاگو ده برابر شد 6اوھايو 

 .برابر بيشتر شد 50جمعيت آنھا از  -داخلى روستاھايى بيش نبودند  که در زمان جنگ
 

 خط راه آھن ، قوانين و تعرفه ھا
 

عملکردھاى ناعادالنه خطوط راه آھن افـزايش . برخوردار بودند خطوط راه آھن از اھميت خاصى د رگسترش کشور
ارزان ترى را از کشتى ھـاى بزرگتربـا تخفيـف طلـب ميکردنـد ، کـه ايـن خـود بـه ضـرر  رخ ھاىخطوط آھن ن. يافت

مشـتريان  ھمچنين برخى از خطوط آھن بطور دلخـواه نرخھـاى بـاالترى را از برخـى. رانى ھاى کوچک بود کشتى
  .مى گرفتند) بدون توجه به مسافت ( بين دو مقصد 

 داشتن نرخ حمل و نقل بين شھرھايى که چنـدين خـط آھـن داشـتند را گهبعالوه، در حاليکه رقابت باعث پائين ن
 1280مثأل ، حمل و نقل کاال به مسافت . فقط يک خط آھن داشتند ھنوز بسيار گزاف بود شد، نرخ بين نقاطى که

بـا . شيکاگو خرج بر مى داشت کيلومتر از شيکاگو به نيويورک کمتر از حمل ھمان مقدار کاال به چند صد کيلومترى
کاال را بر اساس يک طرح از پـيش برنامـه ريـزى  ادغام جھت برداشتن رقابت، کمپانى ھاى رقيب داد و ستد حمل

در آمد حاصله جھت تقسيم و توزيع در يک حساب مشـترک مـى  شده تقسيم نمودند که منجر به جمع شدن کل
 .شد

ايـن نظارتھـا مقـدارى . ھاى محلى براى تنظيم معامالت گشـت ولتمخالفت مردم از اين شيوه ھا باعث دخالت د
 .داشته و دخالت کنگره را الزم داشت موثر بود ولى مسئله جنبه ملى

 Interstate) قانون بازرگانى و داد و سـتد بـين ايـالتى (Grover Cleveland) ، پرزيدنت گروورکليولند 1887در سال 
Commerce Act) را  ه ھاى گزاف، ا دغام جھت از بين بـردن رقابـت، تخفيـف و تبعـيض نـژادىامضا نمود که ھزين را

 Interstate Commerce) ممنوع مى کرد و ھمچنين عاملى شد جھت تاسيس کميسـيون بازرگـانى بـين ايـالتى
Commission) دھه پس از تصويب ايـن قـانون، خطـوط آھـن از  در طى اولين. تا عليه تخطى از اين قانون عمل کند

را جھـت تنظـيم ونظـارت و نيـز کـاھش نـرخ  ICC کوشـش ھـاى يمات ديوان عالى بھره جسته و علنأ تمـامىتصم
 .خنثى نمودند
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گزاف، که اساسأ بعنوان يک عمل اضطرارى جنگى برداشـته شـده  کليولند ھمچنين در زمنيه مبارزه با تعرفه ھاى

ى خـواه کـه سياسـت ھـاى آن دوره را دائمى ملى تحت روساى جمھـورى جمھـور و بعدھا بعنوان يک خط مشى
عامـل  کليولند که يک دمکرات بـود، تعرفـه ھـاى سـنگين را. اتخاذ شده بود ، به مقابله پرداخت کنترل مى کردند،

سالھا کـه در طـى آن  پس از. اصلى رشد سرسام آور ھزينه زندگى و رشد سريع اتحاديه شرکت ھا مى دانست
را به ميان آوردند و " تعرفه فقط بردر آمد  " پيشنھاد 1880دمکرات ھا در سال تعرفه مورد سياسى پيدا نکرده بود، 

عليـرغم اخطـارات  1887کليولند در پيام ساالنه خود به کنگره در سال  .بزودى سروصداى اصالحات فورى بلند شد
راسـتى  سرزنش دستخواسته شده بود تا از اين جريان داغ بھره جويى نکند، کشور را با تقبيح و  قبلى که از او

خـارجى تـا سـر حـد خـود برسـد،  ھاى افراطى که عاملى شده اند تا اصل حفاظت از صنايع آمريکا بر عليه رقابت
 .برخيزانيد

در آمد و نامزد انتخاباتى حـزب جمھـورى خـواه بنجـامين  1888سال  تعرفه بعنوان موضوع اصلى مبارزات انتخاباتى
 .فع سيستم حمايت از توليدات داخلى بود، با اختالف نـاچيزى پيـروز شـدکه مدا (Benjamin Harrison) ھريسون

 1890را در سـال (McKinley)کينلـى دولت ھريسون ، با به انجام رساندن وعده ھاى انتخاباتى، قانون تعرفـه مـک
مى تشويق به توسعه " صنايع نوزا" و حمايت شده و  امضا نمود که بر اساس آن کليه صنايع تثبيت شده حفاظت

باعث افزايش نـرخ ھـاى خـرده فروشـان شـده کـه باعـث نارضـايتى عـام  نرخ ھاى باالى تعرفه ھاى جديد. شوند
 .گشت

شـرکت ھـاى غـول آسـاى کشـور ، ھـدف . اعتباری افزايش يافـت در طى اين دوره، انزجار عام بر عليه شرکتھای
شدند که خود  (Edward Bellamy) مىطلبانى چون ھنرى جورج و ادوارد بال حمالت تلخ و شديدى از سوى اصالح

 شـرمن کـه جھـت برانـدازى امتيـازات (Anti-trust) قانون آنتى تراست. سياسى داغ در آمد به شکل يک مسئله
و سـتد بـين ايـالتى  به تصويب رسيد، کليه شرکت ھاى ادغـام شـده را از بازرگـانى و داد 1890انحصارى در سال 

ايـن قـانون کـه بـا . بـه اجـرا گذاشـت  اى پرداخت غرامت و جرايم سنگينممنوع ساخت و قدم ھايى را جھت اجر
ولى يک دھه پس از آن در طى دولـت . ناچيزى موثر واقع شد ابھامات کلى نوشته شده بود، پس از تصويب تا حد

 .را به خود گيرد" عامل ضد تراست " آن باعث شد که رئيس جمھور عنوان  تئودور روزولت، کار برد موثر
 
 الب کشاورزىانق

 
بـه  -انقـالب کشـاورزى . کشاورزى شغل اسلسـى کشـور بـاقى مانـد عليرغم فراورده ھا و نتايج عظيم صنعتى،

با انتقال کار دست بـه ماشـين ھـای مزرعـه دارى و از  -و صنايع پس از جنگ داخلى  موازات انقالب در کارخانجات
برابـر شـد و  3آمريکـا  ، تعـداد مـزارع در 1910و  1860اى بين سالھ. معا ش به کشاورزى بازرگانى ھمراه بود امرار

ميليـون  352ميليون بـه  160برابر شده و از  2از  ميليون رسيد، در حاليکه مساحت مزارع بيش 6به  2تعداد آنھا از 
 .ھکتار رسيد

کا به سرعت پشت جو ، ذرت و پنبه کليه آمارھاى قبلى را در آمري ، توليد اقالمى چون 1890تا  1860بين سالھاى 
زارعـين . برابر شـد کـه بيشـتر آن در شـھرھا بـود 2مدت زمان جمعيت کشور بيش از  در طى ھمين. سر گذاشت

پنبـه ريسـاندند کـه نـه  آنقدر محصول دانه و پنبه ببارآوردند وآنقدر گوشت و گوشت خوک پرورانيدنـد و آنقـدر آمريکا
 .ما زاد روزافزونى نيز پيدا کرد ده يشان شد بلکهتنھا جواب گوى تقاضاھاى کارگران آمريکا و خانوا
عامـل دوم بکـارگيرى . از آنھـا گسـترش بسـوى غـرب بـود يکـى. چندين عامل باعث چنين موفقيـت عظيمـى بـود

در صد يک  20، با استفاده از داس ، شايد قادر به درو  1800يک زارع در سال  .ماشين آالت در امر مزرعه دارى بود
، 1840سـال  در. در صـد در روز رسـيد 80سى سال بعد، با چھار چوب کالف اين رقم به . مى بود در روز ھکتار جو

قـادر گشـت تـا دو و حتـى  سيروس مک کورميک با ماشين معجزه آساى خود که ده سال بود روى آن کارمى کرد
ستاى کوچک و تازه پـاى تقاضاى دستگاه خود به رو او با پيش بينى ميزان. ھکتار را با دستگاه خود شخم زند 2.5

 ھزار واحد از اين دستگاه را 250نزديک  1860کارخانه به راه انداخت و تا سال  شيکاگو نقل مکان کرد و در آنجا يک
 .فروخت

ماشـين ريسـندگى ، دسـتگاه خـرمن کـوبى و ھمچنـين : شـدند ماشين ھاى زراعت ديگرى نيز با سـرعت توليـد
يکى، ماشـين ھـاى درو، پوسـت کـن ھـا و انـواع و اقسـام دسـتگاھھاى مکـان زراعـت. خرمن کوبى -دستگاه درو 

از آن جمله ، کرم جدا کن، کود پخش کن ، دستگاھھاى کاشت سيب زمينى ، علف خشک  مشابه بوجود آمد که
 .ماشين ھاى جوجه کشى و صدھا اختراع ديگر بودند کن ،

، قانون کالج موريل لنـد  1862در سال . ى کردکشاورزى ، مھم جلوه م علم به طرز محدودى در امر ماشينه کردن
 به ھر ايالتى زمين ھاى عمومى را اختصاص داد تا کالج ھاى صنعتى و (Morrill Land Grant College Act)گرانت

تحقيقـات مزرعـه  اين زمين ھا ،ھم به مصرف موسسات آموزشى و ھم به منظور مراکـز. کشاورزى تاسيس کنند
ايسـتگاھھاى تجربيـات کشـاورزى در  سـپس کنگـره بودجـه اى را در جھـت تشـکيل. دارى و کشاورزى مى رسيد

کشاورزى اختصاص داه شد تـا بـه اھـداف تحقيقـاتى  سراسر کشور اختصاص داد و ھمچنين مقدارى نيز به وزارت
. مى کردنـددر سراسر آمريکا بر روى انواع و اقسام پروژه ھاى کشاورزى کار  با آغاز قرن تازه، دانشمندان. برساند

مـازاد  که کشاورزان را قادر ساخته بود تا محصوالت خود را افـزايش دھنـد، نھايتـأ آنقـدر محصـول خط مشى دولت
 .کرد بوجودآورد که قيمتھا در بازار کاھش يافت و زارعين را از وضعيت ناراضى

در . بـه روسـيه اعـزام شـد از سوى وزارت کشاورزى (Mark Carleton) يکى از اين دانشمندان بنام مارک کا رلتون
وصادر کردن جوى زمستانى ضد خشکسالى و ضد زنگ گياھى به کشور شد که ھـم اکنـون  آنجا او قادر به يافتن

سـراغ وبـا  بـه (Marion Dorset) دانشمند ديگـر، مـاريون دورسـه. از نيمى از محصول جوى آمريکاست عامل بيش
يـک . بيمـارى پـا و دھـان پرداخـت به جلوگيرى از (George Mohler) رفت ، در حاليکه دانشمند ديگرى، جورج مولر

لـوتر . محقـق ديگـر، آلفـا آلفـا زرد از ترکسـتان وارد سـاخت وارد کـرد و (Kaffir)محقق از شمال آفريقـا ، ذرت کفيـر
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 جنوب تقسيم شده

 
انگيزه ھـا و محرکھـاى زيـادى بـه سـرمايه داران . صنايع کردند ، جنوبى ھا تالش زيادى جھت جذب 1880در دھه 

 ، در صد سھم 1900ولى در سال . توليد فوالد، چوب، تنباکو و نساجى را به راه اندازند پيشنھاد داده شد تا صنايع
ھزينه اين حرکت عظيم براى  بعالوه،. بود 1860به ھمان اندازه اى بود که د رسال  جنوبى ھا از صنايع مادر کشور
 .در شھرھاى کارخانه اى جنوب بسرعت زياد شد بيمارى و کار کشيدن از کودکان: صنعتى شدن بسيار گزاف بود

لحـاظ  فقيـر، بطـوری فـوق العـاده بصـورت کشـاورزى و از سى سال پس از جنگ داخلى، اکثريـت منـاطق جنـوب،
جامعه جنوب، جدايى اجتمـاعى شـديد سـياه از سـفيد را بـه اجـرا گذاشـته و  .اقتصادى بسيار وابسته مانده بود

  .متداولى را متحمل مى شد خشونت نژادى
موقعيت خود در دولت ملى در واشنگتن با نوسازى مخالفـت مـى  جنوبى ھاى سفيد سرسخت که با استفاده از

چنـدين تصـميم . برترى سفيد پوست را از طريق کنترل قوانين ايالتى تدبير نمودنـد مورزيدند، راھھايى جھت تحکي
نقطـه نظرھـاى  ، 1870عالى آمريکا تا حدى نظرات اين جنوبى ھا را تقويت کـرد کـه از جملـه در آغـاز دھـه  ديوان

 .بود محافظه کارانه سنتى توازن الزم قدرت بين ايالت و دولت فدرال
، )حـق تابعيـت رانمـى تـوان از کسـى گرفـت( قـانون اسـا سـى  14عالى پى برد کـه بنـد  ، ديوان 1873در سال 

جھت محافظت آمريکائى ھـاى آفريقـائى االصـل از قـدرت دولـت محلـى ، اعطـا  ھيچگونه امتياز خاص يا مصونيتى
را  فـراد ، ديوان عالى ھمچنين راى صادر کرد که بند چھاردھم قانون اساسى، ا1883در سال  ھمچنين. نمى کند

، دادگاه نظـرداد 1896سال  و در مورد پلسى بر عليه فرگوسن در. از تبعيض نژادى منع نمى کند) برخالف اياالت( 
مثل قطار و رسـتوران بـراى آمريکـائى ھـاى  در مورد تسھيالت عمومى" جداى از ھم ولى بطور مساوى" که اصل

 .گذارد آفريقائى االصل حقوق آنھا را زير پا نمى
به ھر عرصه زندگى و حيات در جنوب، از خطـوط ) لحاظ نژادي از( نگذ شت که سياست جدا سازى وتبعيضديرى 

 بعالوه ، ھر قسمتى از زندگى که قانون آنھا را مجـزا. رستوران ھا و مدارس رخنه کرد راه آھن گرفته تا ھتل ھا ،
آمريکـائى ھـاى  بسـيارى از. گشـتنمى کرد، عادت و آداب و رسوم باعث سوايى و جدايى سـياه از سـفيد مـى 
 .Brooker T)برنامه بروکـر واشـنگتن آفريقائى االصل که با تبعيض نژادى عظيمى مواجه شده بودند، به حمايت از

Washinton)  او به آنھا پيشنھاد کرد کـه . و اوايل قرن بيستم، برخاستند 19بزرگترين رھبر سياه پوست اواخر قرن
 برخـى ديگـر ، تحـت. ل تمرکز کرده و تبعيض نـژادى اجتمـاعى را موقتـا پـذيرا شـوندمعتد بر روى اھداف اقتصادى

سياست تبعيض نـژادى از  قصد به بر اندازى (W.E.B. DuBois)رھبرى متفکر آمريکائى آفريقائى االصل، دو بويس، 
نـدکى را فريـاد ھـاى عـدالت نـژادى حمايـت ا ولى با ھمد ستى دو حزب اصلى، تقاضاھا و. طرق سياسى کردند

 .قرن بيستم در جنوب باقى ماند بدست آورد و قوانين تبعيض نژادى تا نيمه دوم
 

 آخرين مرز
 

مجاور رودخانه مى سـى سـى پـى را شـامل و تـا قسـمت ھـاى  ، خط مرزى ، حدود غربى اياالت1865در سا ل 
دشتھايى وجود داشـتند کـه  ماوراى اين اليه باريک زارعين پيشگام ،. رسيد شرقى اياالت کانزاس و نبراسکا مى

ھـاى  کيلـومتر، تکـه 1600پس از آن، تقريبأ به مسافت . کشيده مى شدند (Rocky) کوھھای راکی تا دامنه ھاى
انتھاى آن، دشـتھا و صـحرا ھـا تـا  در. عظيم کوھھا قرار داشت که بسيارى از نقره ، طال و فلزات ديگر غنى بودند

از منـاطق مسـکونى کاليفرنيـا و جاھـاى پراکنـده ديگـر ،  جداى. د مى يافتسواحل پر درخت و اقيانوس آرام امتدا
،  (Great Plains) آمريکائيان بومى پر بود که در ميان آنھا قبايل گريـت پلينـز منطقه وسيعى در داخل کشور توسط

رخ ھـاى سـ و ھمچنـين فرھنـگ (Cheyenne) و شـايان (Pawnee) ، پـانى (Blackfoot)، بلـک فـوت (Sioux) سوو
 .بودند (Hopi) و ھوپى (Navajo) ، ناواھو (Apache) پوستى جنوب غربى شامل آپاچى

معـدن چيـان، بـه . منطقه پھناور به ايـاالت و منـاطق تقسـيم شـد نزديک يک ربع قرن پس ازاين ، علنأ تمامى اين
دشـت  و چرانـان، بـا اسـتفاده ازگـا. ، درنوادا، مونتانا و کلرادو جاى زندگى براه انداختند کوھھا رفته و با حفر زمين

رودخانه مى سى سى پى  ھاى سر سبز بى انتھا، دست بر روى منطقه پھناورى که از تکزاس تا دھانه شمالى
مزرعـه داران گـاو آھـن . دامنه کوھھا يافـت پشم گوسفند چيان راه خود را به دره ھا و. کشيده مى شد گذاشتند

امأل ك، مرز  1890تا سال . بردند و دھانه بين شرق و غرب بسته شد روھاى خود را برزمين ھا و دره ھاى عظيم ف
  .ناپديد شده بود

که بر طبق آن ھـر شـھروندى کـه بـر زمينـى  1862(Homestead Act) استقرار از طريق قانون دريافت زمين دولتى
متاسـفانه . رفـت ھکتار زمين رايگان داده مـى شـود ،رونـق گ 64زمين خود گردد،  سکنى گزيده و باعث گسترش

, 400, 000تقريبـأ  ، 1880زارعين آتى ، خود زمين مناسب گله دارى بود تا کشت و به ھمين علـت تـا سـال  براى
  .ھکتار زمين رايگان در اختيار گله داران يا خطوط آھن قرار داشت 22

اده عظيم از نيروى بـازوى يونيون پاسيفيک را امضا نمود که با استف ، کنگره ھمچنين امتيازخط آھن 1862در سال 
 آيـووا بـه سـمت غـرب(Council Bluffs) مھاجرين ايرلندى ساخته شده بـود از کانسـيل بـال فـز سربازان قديمى و
کاليفرنيـا بـه  در ھمان زمان، خط آھن سنترال پاسيفيک شروع به تأسيس خطى از ساکرامنتو،. کشيده مى شد

کل کشور ھمـانطور کـه ايـن دو خـط  .ھاجرين چينى وابسته بودسمت شرق نمود که تا حد زيادى به نيروى کار م
 در پرومـانتورى پوينـت 1869مـه ،  10بـود و نھايتـأ در روز  آھن بتدريج به يکديگر نزديک مى شدند به ھيجان آمده
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در  1848سوى مناطق کوھستانى آغاز شد جائى که در سـال  اولين ھجوم عظيم جمعيت بسوى کرانه غربى به
در مونتانـا و وايومينـگ و ھمچنـين در  1860ده سال بعد در کلرادو و نوادا ، در دھـه  طورکاليفرنيا يافت شد، و ھمان

گزيدنـد، و بنيادھـاى  معدن چيان راه را باز کرده و در مناطق گوناگون سکنى. در بلک ھيلزمنطقه داکوتا 1870 دھه
بـه کـار معـدن، ثـروت واقعـى ايـاالت  بودند کـه تمامـأ در پايان فقط چند گروه. مزرعه دارى و گاودارى رابرپا ساختند

 .آيداھو و کاليفرنيا که ھمانا چمنزاروزمين بود ، پرداختند مونتانا، کلرادو، وايومينگو ،
صنعت بزرگ بود، پس از جنگ ھـاى داخلـى ، وقتـى کـه سـرمايه  گاوچرانى و گله دارى ، که مدتھا در تگزاس يک

گلـه ھـا ، بـا تغذيـه فـراوان در . ى پھناور راندند، رونق گرفـتشمال بطرف زمين ھا گذاران گله ھاى خود را بسوى
بزودى ، اين . رسيدند ، با جثه اى بزرگ تر و فربه تر از نقطه شروع، به ايستگاھھاى حمل در کانزاس مى طول راه

ى تمامى راه پوشيده از رمه ھايى بود که بسـو يک رويداد معمولى گشت و بفاصله صدھا کيلومتر،" راه طوالنى" 
ميسورى گسترش يافت و گله ھاى عظيمـى در کلـرادو ، وايومينـگ ،  گله دارى به منطقه. شمال در حرکت بودند
 .آمد شھرھاى غربى به صورت مراکز ذبح وآماده کردن گوشت در. منطقه داکوتا پرورش يافتند کانزاس ، نبراسکا و

خـوش منظـر قـرار ) گـاوچران(آن يـک کـابوى  داد کـه در مرکـز گله دارى راھى جديدى براى زندگى به مردم نشان
کابويى با کار طاقـت فرسـا و دسـتمزد کـم از يـک زنـدگى رمانتيـک بسـيار دور بـود،  گرچه واقعيت زندگى. داشت
ھاى جـان ويـن و  گرفته تا فيلم 1870دھه " دايم " اساطيرى او در تصورات فرھنگ آمريکا از افسانه ھاى  حماسه

 .رن بيستم به قدرت خود باقى ماندکلينت ايستوود در اواخر ق
ميليون رأس از تگزاس به زمستانھاى سـرد دامنـه ھـاى کلـرادو ،  6، نزديک 1888و  1866در مجموع بين سالھاى 
وقتى که مسيرراه آنقدر حاصل خيز و سبز شد  1885رونق گله دارى در سال . مکان کردند وايومينگ و مونتانا نقل

بـه اوج خـود  گشت و در بعضى نقاط به مسير ھـاى راه آھـن نيـز بـر مـى خـورد ،مسافت نقل و انتقال سھل  که
ھايشـان ، اسـب ھـا ، گاوھـا و  درست پشت سرگاوچران ھـا ، درشـکه ھـاى زارعـين بـا اعضـاى خـانواده. رسيد

دولتى، ايـن افـراد جھـت حفـظ امـالک خـود ، بـا پديـده  برطبق قانون دريافت زمين. خوکھايشان به حرکت درآمدند
گاو چران ھا ديرى نگذشت که از زمين ھايى که . کامأل محفوظ نگاه مى داشتند يد سيم خاردار، امالک خود راجد

رومانتيـک  " غـرب وحشـى" بزودى . روى آن بدون عنوان قانونى رفت و آمد مى کردند، بيرون رانده شدند مدتھا از
 .به زندگى خود خاتمه داد

 
 گرفتارى سرخپوستان

 
دره ھا توسط گاوچرانـان و سـکنه موجـب منازعـات متـوالى بـا  رکت بسوى دامنه ھا ، کوھھا وھمانند مشرق، ح

گرفتـه  (Utes of Great Basin) از يوتز گريت بيسـين --قبايل آمريکاى بومى  بسيارى از. سرخپوستان غرب گشت
دامنـه ھـاى  وو ھـاىولـى سـ. در ھر موقعيتى با سـفيد پوسـتان مـى جنگيدنـد -آيداھو  (Nez Perces)پرسز تا نز

سـوو ھـا بـا رھبـران پـر . خاستند شمالى و آپاچى ھاى جنوب غربى از بقيه بيشتر با گسترش مرز به مخالفت بر
، در جنـگ ھـاى سـواره سـريع بسـيار مھـارت (Crazy Horse) و کريزى ھورس (Red Cloud) قدرتى چون رد کالود

  .ھاى صحرايى و دره ھا وآماده به جنگ بودندفرّار محيط  آپاچى ھا به ھمان اندازه ماھر و. داشتند
کردنـد آغـاز شـد و 1862کـه سـووھا از سـفيد پوسـتان در سـال  جنگ و جدال با سرخ پوستان پلينزبا قتـل عـامی

آخرين جنگ وخيم با سـووھا آغـاز شـد وآن وقتـى بـود کـه  1876در سال . داشت درطول جنگ ھاى داخلى ادامه
از منـاطق  ارتش قرار بـود کـه معـدن چيـان را. رخنه کرد(Black Hills) به بلک ھيلزطال خيز داکوتا  ھجوم به مناطق

بـا ايـن حـال . سرخپوستان صورت نگرفت شکار سووھا بدور نگاه دارد ولى کار عمده اى براى محافظت زمين ھاى
ده اشان به افراد سوو که بر طبق حقوق عھد نامه امضا ش وقتى که به ارتش دستور داده شد که عليه مشتى از

 .ارتش با شدت وقاطيعت تمام وارد عمل شد شکارمی پرداختند، بپاخيزد ،
مرکـز اصـلى تمرکـز سـووھا  (George Custer)ژنـرال جـورج کاسـتر ، بعد از چند در گيرى بى نتيجه،1876در سال 

 از دسته خود جدا گشته کاستر و مردان او که. يافت (Little Big Horn) ليتل بيگ ھورن ومتفقين آنھا را در رودخانه
مخصـوص سـووی  رقـص روح در منطقـه ، يـک سـنت 1890سـپس در سـال . بودند، کامأل درآنجا تـار و مـار شـدند

فاجعه آميز طوالنى گشـت کـه در  ، داکوتاى جنوبى منجر به يک در گيرى (Wounded Knee) شمالى در وونددنى
 .شدند آن صدھا تن از مردان، زنان و بچه ھاى سوو کشته

پوستان پلينز با تارو مار کردن بوفالوھا ، که تقريبأ در طول دھـه بعـد از  البته مدتھا پيش از اين ، روش زندگى سرخ
جنـوب  در عين حال، جنگ ھاى آپـاچى در. شکارھاى پى درپى به انقراض مى رفتند، نابود گشته بود بعلت 1870

  .يافت ، ادامه1885ست در سال غرب تا موقع دستگيرى جرانيمو ، آخرين سر قبيله سرخ پو
بود که سرخ پوستان را تا حد عدم دسترسى سفيد پوستان به  خط مشى دولت از زمان دولت مونرو بر اين منوال

زمين ھـاى اختصـاص داده شـده بـه سـرخ پوسـتان کـوچکتر و کـوچکتر مـى شـد و  ولى فقط. آنھا نقل مکان دھد
 بـراى مثـال ھلـن ھانـت جکسـون. ئيان بومى به اعتراض بـر خاسـتنددولت در رابطه با آمريکا بسيارى به عملکرد

(Helen Hunt Jackson) قـرن رسـوائى" ، يک شرقى که در غـرب زنـدگى مـى کـرد، کتـابى بنـام (A Century of 
Dishonor)"  بتفصيل درج نمـود و کتـاب در وجـدان  ، نوشت که درد و بيچارگى سرخ پوستان را در آن1881در سال
معتقد بودند که سرخ پوستان بايد در فرھنگ حاکم بـر جامعـه  بسيارى از اصالح طلبان. خارى فرورفت کشور مانند
مدرسـه اى در کاراليـل پنسـيلوانيا تاسِـيس نمـود کـه در آن اعتقـاد و ارزش ھـاى  حتى دولت فدرال. قاطى شوند
 Jim)ى بـومى، جـيم تـورپدر ھمين مدرسـه بـود کـه آمريکـائ. (به جوانھاى سرخ پوست مى آموخت سفيد ھا را
(Thorpe) مى شود و شھرت خود را  ، که از او اغلب بعنوان بھترين ورزشکارى که آمريکا ھرگز زاده است، نامبرده

 .در اوايل قرن بيستم يافت، را تربيت کرد
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ن سرخ پوستان دولت آمريکا را عوض کرد و به رئيس جمھور ايـ خط مشى (Dawes Act) قانون داوز 1887در سال 
چنـين . ھکتـار زمـين بـه سرپرسـت ھـر خـانواده اھـدا کنـد 65قبايل را تقسـيم کـرده و  اجازه را داد که زمين ھاى

را  سال به عھده دولـت بـاقى خواھـد مانـد و پـس از آن صـاحب ملـک ، سـند کامـل و تابعيـت 25براى  اختصاصى
ايـن خـط . عرضه خواھد شد ه مھاجرينزمين ھايى که از اين طريق توزيع نشده براى فروش ب. دريافت خواھد کرد

چـون اجـازه غـارت بيشـتر زمـين ھـاى سـرخ  مشى گرچه با نيت پاک عرضه شده بود نتايجى اسف بار ببـار آورد،
مشترک قبايل باعث درھم ريختن ھر چه بيشـتر فرھنـگ سـنتى  بعالوه، يورش آن به سازمان. پوستان را مى داد

 دأ در قبال سرخ پوستان با قانون سازماندھى مجدد سرخپوسـتانآمريکا مجد ، خط مشى 1934در سال . گشت
(Indian Reorganization Act) قبيلـه  تغيير يافت که بر طبق آن دولت سعى بيشترى جھت حفـظ حيـات مشـترک

 .اى در زمين ھاى اختصاص داده شده به سرخ پوستان می نمود
 

  امپراطورى  دو جنبه اى
 

گونه آمريکـا محسـوب مـى شـود چـون نفـوذ، و گـه و بيگـاه حـوزه  سترش امپراطورآخرين دھه قرن نوزده ، دوره گ
 اياالت متحده به. ھاى بسيار پھناور آتالنتيک و پاسيفيک و تا آمريکاى مرکزى بسط داد قلمرو خود را بر روى زمين

نسبت به رقباى  ديگرى جھت تاريخ نبردھاى خود عليه امپراطورى ھاى اروپا و توسعه دمکراتيک واحد خود، مسير
  .اروپائى خود پيمود

از لحـاظ بـين المللـى ، دوره آشـوب امپراليسـتى . گونـاگون بـود 19منابع توسعه طلبى آمريکـا نيـز در اواخـر قـرن 
اروپائى با يکديگر جھت تقسيم آفريقا مسابقه گذاشـتند و جھـت نفـوذ و داد و  محسوب مى شد چون قدرت ھاى

منجملـه  بسـيارى از آمريکائيھـا،. ديد چون ژاپن ، به تالشـھاى عظيمـى پرداختنـدھمراه با رقيبى ج ستد در آسيا
 Elihu) و اليھو روت (Henry Cabot Lodge) شخصيت ھاى بزرگ و با نفوذى چون تئودور روزولت و ھنرى کابوت الج

Root) ،ايـره نفـوذ تثبيـت و حفـظ منـافع خـود مـى بايسـت د بر اين اعتقاد بودند کـه ايـاالت متحـده جھـت تضـمين
دريائى ديگرى بر اين نکته برتـرى جسـت و آن نقطـه نظـر، اقتضـاى يـک  نقطه نظر. اقتصادى خود را نيز بسط دھد

. گسترده دريائى که اساس امنيت اقتصادى و سياسى مملکت را تشکيل دھد را مى نمـود ناوگان و شبکه کامأل
بکـار رفـت،  بار جھت بسـط بـين قـاره اى آمريکـاکه براى نخستين " سرنوشت آشکار " کلى تر ، دکترين  بشکلى

نفوذ و تمدن خود را در نيمکـره غربـى و  اکنون به اين صورت احيا شده که اياالت متحده اين حق و وظيفه را دارد تا
  .دھد جزاير کارائيب و ھمچنين ماوراى پاسفيک گسترش
شمالى و جمھوريخواھان اصالح طلب ثابت  گوناگون دمکرات ھاى ھمزمان ، صداھاى ضد امپرياليستى از ائتالفات

 فراگيرى امپراطورى آمريکا ، تدريجى و متضـاد بـود و دولتھـاى مسـتعمره اى اغلـب نگـران در تنيجه ،. و بلند شد
 .مسايل بازرگانى و اقتصادى بودند تا کتنرل سياسى

آالسـکا بطـور . بود 1867در سال  اى خود، خريد آالسکا از شوروى اولين دستاورد آمريکا در ماوراى مرزھاى منطقه
 بيشـتر آمريکائيـان نسـبت بـه ايـن عمـل وزيـر. و مردمان ديگر بومى تشکيل مى شد(Inuit) پراکنده از اينويت ھا

تا مدتھا اسمھايى چون  يا بى تفاوت مانده و يا خشمگين شدند و آالسکا(W. Seward)کشور آمريکا ويليام سوارد
سال بعد وقتى که طال در رودخانه کلوندايک  30 ولى. لقب گرفته بود" يخ سوارد  جعبه"و يا " بى خردى سوارد " 
وقتـى . شمال حرکت کردند و بسيارى از آنھا دائمأ مقيم آنجا شدند آالسکا کشف شد، ھزاران آمريکائى بسوى -

 .شد، جاى تگزاس را بعنوان بزرگترين ايالت گرفت 1959نھمين ايالت در سال  که آالسکا چھل و
در طـى . پيوست ، نقطه عطفى در تاريخ آمريکا محسوب مـى شـد بوقوع 1898آمريکا که در سال  -جنگ اسپانيا 

 اياالت متحده کنترل يا نفوذ خود بر روى جزاير درياى کارائيب ، پاسيفيک مرکزى و تا چند سال پس از اتمام جنگ،
  .نزديکى ھاى آسيا بکارمى برد

باقيمانده ھاى امپراطورى اسپانيا در دنياى نوين بشمار مى رفتنـد، در حاليکـه  يکو تنھا، کوبا و پورتور 1890تا دھه 
را بـا خـود  شـروع جنـگ ، سـه منبـع اصـلى. فيليپين مرکز قدرت اسپانيا در اقيـانوس آرام بشـمار مـى رفـت جزاير
جھـت اسـتقالل؛ و تقاضـاى مـردم  عداوت مردمى به فرمانروائى استبدادى اسـپانيا؛ ھمـدردى آمريکـا بـه: داشت

 .و ملى گرايى تحريک شده بود" وطن پرستى " احساس  روحيه تازه پيشروى ملى در آمريکا، که تا حدى با يک
اياالت متحده . استبداد کشور ما در به جنگ استقالل منجر شد ، خشم در حال گسترش کوبا عليه 1895در سال 

 کائيـان بـا کوبـانى ھـا ھمـدرد بودنـد ولـى پرزيـدنت کليولنـدبيشتر آمري. نگرانى شاھد بود مراحل اين نھضت را با
ناوگـان جنگـى  (McKinley) سه سال بعد ، در طى دولـت مـک کينلـى. مصمم بود که بى طرفى خود را نگاه دارد

انداخته بود تحت شرايطى که ھنوز به قطعيت معين نشـده  در حاليکه در بندرھاوانا لنگر (Maine) آمريکا بنام مين
کشته و طغيانى از خشم ھمراه احساسات جريحه دار شده کشور را در خود فـرو  نفر 250بيش از . گشت ، نابود
بيھـوده  يک مدتى مک کينلى سعى در حفظ صلح داشت، در طى چند ماه ، با ايمان به اينکـه تـاخير گرچه تا. برد

 .است، او دخالت نظامى را پيشنھاد نمود
. ماه جنگ، حتى يک عقب نشينى از سوى آمريکا رخ نـداد 4طول  بود، در جنگ با اسپانيا سريع و سرنوشت ساز

اسکادران کشتى جنگـى  6، که در ھنگ کنگ بود، با  (Dewey) کمودور جورج دووى يک ھفته پس ازاعالن جنگ ،
بھـاى مـانور در آ به او دستور داده شده بود کـه جلـوى ناوگـان اسـپانيا را بـراى. فيليپين به حرکت در آمد به سوى

  .تمامى را بدون اتال ف يک آمريکائى، نابود کرد او تمام ناوگان اسپانيا را در لنگر بدام انداخت و. آمريکا بگيرد
سانتياگو پياده شدند و پس از يک سرى پيروزى ھاى پى در پى، به  در ھمين حال ، در کوبا، سربازان نزديک شھر

سپانيائى که در حال ترک بندر بودند سـاعاتى بعـد بـر روى الشه چھار کشتى جنگى ا .سوى بندر شليک نمودند
  .ماند آب
 

سانتياگو به آمريکا رسيد، شيپورھا بلند و پرچمھا بـه اھتـراز در  از بوستون تا سانفرانسيکو ، وقتى که خبر سقوط
مھم ترين . آورند کشور خبر جرايد ، خبرنگاران را به کوبا و فيليپين اعزام کردند، تا از قھرمانان تازه روزنامه ھا و. آمد
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در نتيجه ، مناطق جديد تشويق شدند تا بسوى . براى آمريکا بود  اشتن مالکيت بر خاک خارجى يک تجربه جديدد
 .دمکراتيک گام بردارند، سيستمى که ھيچيک از آنھا درآن تجربه قبلى نداشتند دولت ھاى خود مختار

لح در فيليپـين در اولـين دھـه اشـغال يک حرکت استقالل طلبانه مس با اين حال، آمريکا وقتى که خود را مواجه با
 1916فيليپين حق انتخاب ھر دو مجلـس را در سـال . نقش مستعمره نشين آشنايى يافت خود، يافت ، خود را در

جھانى دوم،  ، پس از جنگ 1946در سال . جمھورى خود مختار فيليپين تشکيل يافت 1936آورد و در سال  بدست
 .فتندجزاير استقالل کامل خود را بازيا

اسپانيا ھمچنـين شـاھد آغـاز  -سال جنگ آمريکا . فيليپين محدود نشد دخالت آمريکا در منطقه پاسيفيک فقط به
بازرگانـان  تماس قبلى با اين جزاير اساسأ از طريق ميسيونرھا و گاھى اوقات. جزاير ھاوائى بود مناسبات جديد با

 -اساسأ نيشکر و آناناس  -اين جزاير  بھره بردارى از منابع، آمريکائيان شروع به گسترش و 1865پس از سال . بود
دارد، سرمايه داران  1893اتمام نفوذ خارجى خود در سال  وقتى دولت سلطنتى اعالم داشت که قصد به. نمودند

 ھاوائى ھمراه شده و دولتى جديد را تشکيل دادند که بعد ھا به ايـاالت متحـده متصـل آمريکائى با اھالى پرنفوذ
 .دش

سربازان و نيروھاى آمريکا و ايده حکمرانى مستعمره گونه، پرزيدنت  تظاھرات وسيعى در آمريکا برعليه استفاده از
گرايـى  ولى در پاسخ به خروش و طغيان ملـى. وادارنمود تا نخست اين ضميمه سازى را رد کنند گروور و کنگره را

به ضميمه کردن جزايـر داد و از ايـن  متفقانه رأى 1898ر جوالى اسپانيا پديد آمده بود، کنگره د -که از جنگ آمريکا 
، ھاوايى پنجاھمين ايالت آمريکا 1959در سال . شد (Pearl Harbor) رو شاھد يک پايگاه دريائى مھم در پرل ھاربر

  .شد
ن حـق را ولـى ايـاالت متحـده ايـ. تا حد مختصرى اسـتقالل يافـت ، 1902کوبا پس از ترک سربازان آمريکا در سال 

مورد نيز چنين شد تـا  3جھت حفظ نظم داخلى به دخالت خود ادامه دھد که در  محفوظ داشت که در صورت لزوم
آمريکـا تـا  حتى با وجود استقالل کامل کوبا ، نفوذ اقتصادى و سياسى. اين حق منسوخ شد 1934سال  اينکه در
ســرنگون ســاخته ويــک رژيــم  دولــت وقــت رابســيار پــر قــدرت بــاقى مانــد تــا اينکــه فيــدل کاســترو  1959ســال 

 .داد مارکسيستى که مناسبات نزديکى با اتحاد شوروى داشت تشکيل
، کنگـره حـق  1917در سـال . شـبيه بـه کوبـا و فيليپـين عمـل کـرد پورتوريکو ، جزيره اى درست در شرق کوبا نيز

ن قـانون مسـيرى متفـاوت بـراى جزيـره ولـى ھمـا. را به عھده پورتوريکوئئ ھـا گـذارد انتخاب تمامى قانون گذاران
آن، حـق تابعيـت  نمود که از اين طريق ، جزو مايملک آمريکا بحساب آمد و مھم تـر از آن بـه تمـامى اھـالى تعيين

باره آينده به خـود پورتوريکـوئى ھـا واگـذار  کنگره آزادى کامل را جھت تصميم در 1950در سال . آمريکا را عطا نمود
عليه يک کشور مستقل ويا اسـتقالل کامـل راى داده و در عـوض تـرجيح  ، شھروندان بر 1952در راى گيرى . نمود

از آن طريق  تعداد کثيرى از پورتوريکى ھا در خاک آمريکا اقامت گزيدند تا. جمھورى را بخود گيرند دادند وضعيت يک
  .ره جويندبھ دسترسى رايگان داشته و قادرشوند از تمامى حقوق مدنى و سياسى يک آمريکائى

 
 کانال و قاره آمريکا

 
ساختن يک کانال بر فراز تنگه پاناما، که دو قـاره بـزرگ را بيکـديگر وصـل  جنگ با اسپانيا مجددآ عال قه آمريکا را در

مـورد  نمود، فوايد چنين کانالى جھت بازرگانى آبى ، مدتھا توسط کشورھاى بزرگ بازرگـانى جھـان مى کرد، احيا
چنين کـارى کردنـد ولـى بـه جھـت  شروع به انجام 19بود؛ در واقع فرانسوى ھا در ا واخر قرن  بررسى قرار گرفته

در درياى کارائيب و اقيانوس اطلس بشمار مى آمـد ،  حال که آمريکا قدرتى. مشکالت فراوان از آن دست کشيدند
توانـد انتقـال سـريعتر کشـتى کانالى حس مى کرد تا از اين طريق در زمـان الزم ب نياز نظامى واالترى جھت چنين

  .از يک اقيانوس به اقيانوس ديگر را به انجام رساند ھاى جنگى
. خوانده مى شود يک استان شـمالى کشـور کلمبيـا بحسـاب مـى آمـد در آغاز قرن بيستم، آنچه که اکنون پاناما

 ا اين حق را مى داد تـا يـکاز امضاى موافقت نامه اى که به آمريک 1903کلمبيا در سال  وقتى که قوه قانونگذارى
پانامـايى بـه پشـتيبانى  کانال را ساخته و مديريت آن را بعھـده گيـرد، امتنـاع ورزيـد ، گروھـى از اھـالى بـى صـبر

کشور جـدا شـده بـه سـرعت . کلمبيا اعالم نمودند نيروھاى مارين آمريکا شورش به پا کرده و استقالل پاناما را از
تحت مفاد اين عھد نامـه کـه در نـوامبر ھمـان سـال بـه امضـاء . ( شد شناختهتوسط پرزيدنت روزولت به رسميت 

 (.به مالکيت کامل پاناما در مى آمد 2000 رسيد، کانال در سال
 مھندسى به حساب مى آمد که توسط کلنـل جـورج گوتـالز يک پيروزى عظيم صنعت 1914تکميل کانال در سال 

(George W. Goethals) ليکه غلبه انسـان بـر ماالريـا و تـب زرد در جنگلھـای گرمسـيرى از بود، در حا تکميل شده
  .اکتسابات طب محسوب مى شد بزرگترين

بـين . وقـت و بـى وقـت در موقـع الزم بـه دخالـت خـود ادامـه مـى داد در تمام مناطق آمريکا التين، ايـاالت متحـده
دخالت نمود و از اين طريـق قيموميـت براى مثال ، امريکا در مسايل شش کشور نيمکره  ، 1920تا  1900سالھاى 
. پايگاه داشـته انـد  در ھائيتى و جمھورى دومينيکن تاسيس نمود و گه وبيگاه سربازان مارين در نيکارا گوئه ھايى

سـربازان خـود راکـه از امپراطـور ماکسـيميليان در  ، اياالت متحده، فرانسه را تحت فشار گذاشت تـا1867د رسال 
نيم قرن پس از آن ، بعنوان بخشى از تالش نـاموفق بـرای نفـوذ بـر . برد ، از کشور بيرونمکزيک حمايت مى کردند

 ھزار سرباز بـه بخـش شـمالى کشـور شـد تـا بيھـوده سـعی کنـد 11آمريکا مجبور به فرستادن  انقالب مکزيک ،
  .را دستگير کند Francisco Pancho) ("ويال"شورشى و ياغی سرکش فرانسيکو پانچو 
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پايـه ای بنيـادين بـرای ھمکـارى نزديـک کشـورھاى آمريکـاى  حده ھمچنين نقـش عمـده اى در تاسـيساياالت مت
کشور  21پيشنھاد داد که  (James G. Blaine) ، وزير کشور جيمز بلين 1889سال  در. مرکزى و جنوبى بازى نمود

 ت و مناسـباتنيمکره غربى دسـت بـه دسـت داده و سـازمانى جھـت حـل و فصـل صـلح آميـز اخـتال فـا مستقل
بـه شـکل سـازمانى  تشکيل يافت تـدريجآ 1890کنفرانس پان آمريکن که در سال . اقتصادى نزديک تشکيل بدھند

ايـن سـازمان امـروز تحـت . تبديل گشـت  ھميشگى که در سالھاى نخستين به اتحاد پان آمريکا شھرت يافته بود
 .مشغول بکار است (Organization of American States (OAS))سازمان اياالت آمريکا

و فرانکلين روزولت حق دخالت آمريکـا در آمريکـاى التـين را (Herbert Hoover)بعالوه دولت ھاى بعدى ھربرت ھوور
آمريکاى  ، گرچه بھيچوجه بحرانھاى بين آمريکا و 1930خط مشى ھمسايه خوب روزولت در دھه  بويژه ،. رد کردند

ھاى يـک جانبـه او بوجـود آورده  را که دخالت ھاى قبلى آمريکا و عمل کردالتين را کاھش نداد ، ولى بيشترجوى 
 .بود ، آرام نمود

 
 آمريکا و آسيا

 
به ھاوائى دست يافته بود، در آغاز قرن بيستم، اميـد فراوانـى جھـت  آمريکا ، که بتازگى در فيليپين و با استحکام

 ، برخى از کشورھاى اروپائى) 1894_ 1895( ن از زمان شکست چين توسط ژاپ. چين داشت بازرگانى سنگين با
ايـن . تثبيت نموده بودنـد پايگاه ھاى دريائى تشکيل داده و با بکارگيرى مناطق سوق الجيشى ، دايره نفوذ خود را

بـراى سـرمايه گـذاراى در سـاختن خـط آھـن و  کشورھا ھمچنين با حقوق بازرگـانى انحصـارى، امتيـازات جـامعى
 .بودند د اختيار کردهتوسعه معدنى براى خو

خود با آسيا ، دائمأ اصرار بر مساوات امتيـازات بازرگـانى بـراى تمـامى  دولت آمريکا، در مناسبات ديپلماتيکى اوليه
 ولی آرمان گرايى در خط مشى خارجى آمريکا با خواست رقابت با قدرتھاى سـلطنتى اروپـا در .کشور ھا داشت

بيانيه اى به کشـور ھـاى  ،(John Hay) ، وزير کشور جان ھى1899سپتامبر در ماه . خاور دورکامال مغايرت داشت
کـه بـر اسـاس آن . تمام کشورھا بسوى چين شـد براى" درھاى باز" مورد نظر ارسال داشت که منجر به دکترين 

ه در بخـش ھـايى کـ) برابر ، گمرک ھاى بندرى و نرخ ھاى راه آھن  شامل تعرفه ھاى( تساوى امکانات بازرگانى 
تبديل شد  ، به يک مانور ديپلماتيکى" درھاى باز" عليرغم حالت آرمان گرايانه آن ، . برقرار شود در کنترل آنھا بود ،

 .بدست آورد تا بتواند فوايد و امتيازات يک مستعمره را بدون نياز به غصب آن از چين ،
در مـاه ژوئـن ، . يـان بپـا خاسـتند، عليـه خارج 1900سـال  در (Boxer Rebellion) چينـى ھـا بـا شـورش باکسـر

 (Hay) ھـى. را محاصره و به سفارتخانه ھاى خارجى حملـه ور شـدند (Beijing) (بيژينگ(شورشيان بندر پايپنگ 
حقـوق ادارى و  ھاى اروپائى و ژاپن اعالم کرد که اياالت متحده با ھر گونه دخالت درمنطقه چين و يا فورآ به قدرت

نياز بـه مھـارت ھـى بـود تـا  به محض آنکه شورش سرکوب شد،. ، مخالفت مى کندياعليه خط مشى درھاى باز 
در ماه اکتبر، انگليس و آلمان بـار ديگـر ، . مصون نگه دارد برنامه آمريکا را جلو برده و چين را از غرامت ھاى حاصله

ه حاکميـت خـارجى درھاى باز اعالم کـرده و حفـظ اسـتقالل چـين را مھـم و از ھـر گونـ توافق خود رابا خط مشى
 .اعالم کردند و بقيه کشور ھا نيز از آن پس ھمين نظر را اعالم کردند مصون

نيروى کار آمريکا از رقابت از سوى دولت ژاپـن کـه موقتـأ مھـاجرت  ، پرزيدنت تئودور روزولت به ترس 1907در سال 
دوم قـرن  آمريکـا بـا ژاپـن در طـى نيمـهمعاھده ھاى بازرگانى . آمريکا معلق گذاشته بود پاسخ داد نيروى کار را به

عـادى در رابطـه بـا دخالـت  يـک مـورد غيـر. نوزدھم و بخش عمده اى از قرن بيسـتم اساسـأ صـميمانه و آرام بـود
آن ، بـه آلمـان و فرانسـه اخطـار داد کـه طـرف  بود که در طـى 1904 - 1905ژاپن  -پرزيدنت روزولت در جنگ روس 
کو شش ھاى وى در دستيابى به يک توافق ، روزولت جايزه صلح نوبـل را  در نتيجه .روسيه را در عليه ژاپن نگيرند

 .دريافت نمود 1906در سال 
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 نارضايتى و اصالح: بخش ھشتم
 
 
پرزيـدنت اسـبق تئـودور  "کراسى است و نه عظـيمدم يک دمکراسى عظيم ، اگر مترقى نباشد، نه"

  )1910حدود (روزولت ، 
 

 توده گرايىپريشانى کشاورزى و ظھور 
 

ھاى قابل مالحظه شان ،اغلب مواجـه بـا دوران سـخت و دشـوار  زارعين آمريکائى قرن نوزدھم، عليرغم پيشرفت
فرسودگى زمين، گوناگونى طبيعت ، کاھش در خـود کفـايى و فقـدان کمـک و  -- چند عامل اساسى. مى شدند

  .ازدياد توليد بودو شايد از ھمه مھمتر . از آن جمله بودند -کافى  محافظت قانونى
ھکتار را به مقـدار زيـادى افـزايش داد، مقـدار زمـين تحـت کشـت  ھمراه با تحوالت مکانيکى که مقدار محصول ھر

دوم قرن افزايش يافت و اين در زمانى بود که خطوط آھن و جابجـايى تـدريجى سـرخ  بسرعت زيادى در طى نيمه
زمينـه زمـين  توسعه اى مشابه در. ى سکنى گزيدن گرديدپلينزباعث گشايش مناطق جديدى در غرب برا پوستان

کـه ايـن بخـودى خـود بـر مشـکالت  پيوسـت ھاى کشاورزى در کشورھايى چون کانادا، آرژانتين و اسـتراليا بوقـوع
بيشتر توليدات کشاورزى آمريکا در آن موقع در اين کشـورھا  مزرعه داران آمريکائى در بازار بين ا لمللى افزود چون

 .مى رسيدبفروش 
مـى گزيدنـد، بيشـتر بـه خطـوط آھـن جھـت نقـل و انتقـال  ھرچه افراد بيشتر بسوى غرب حرکت کرده و سـکنى

در ھمان وقـت ، زارعـين، در نتيجـه تعرفـه ھـاى حفـاظتى کنگـره . مى شدند کاالھايشان به بازار نيازمند و متکى
 زينه ھاى گزافى جھت کاالھاى کارخانجاتپشتيبانى منافع صنعتى شرق به حمايت برخاسته، ھ مدتھا بود که با
افتادنـد کـه بانکھـا بـا قـبض  در طى زمان، زارعين ميانه و غربى کشور بيشـتر در دامـان وام ھـايى. مى پرداختند 

 .امالک و خانه ھاى آنھا از آنھا وصول کرده بودند
مھمتـرين ايـن مـوارد زمـين . را در امور کشاورزى بھمـراه داشـت در جنوب ، سقوط کنفدراسيون تغييرات عمده اى

 آن مزرعه داران تا نيمى از محصول خود را با صاحبان زمين در عوض دانه و احتياجات اجاره کردن بود که بر اساس
 40پوسـت جنـوب و  در صد مزرعه داران سـياه 80تخمين زده مى شود که قريب به . مى کردند" تقسيم " اوليه، 

 .زندگى مى کردند يف کننده اى پس از جنگ ھاى داخلى ،در صد سفيد ھا تحت چنين شرايط تضع
دايره قرض مى افتادند که تنھـا راه و اميـد فـرار از آن افـزايش کاشـت  بيشترمستاجران زمين معموأل در يک روند و

بيشـتر خـاک  منجر به مازاد توليد پنبه و تنباکو گشت و در نتيجه باعـث کـاھش قيمتھـا و فرسـودگى اين روند. بود
 .دگردي

انجـام (Granger)با مورد مشکالت کشاورزى توسـط نھضـت گرنجـر اولين تالش موثر و سازمان داده شده در رابطه
 1867کـه توسـط کارمنـدان وزارت کشـاورزى آمريکـا در سـال ) تعـاون کشـاورزى  انجمـن ھمکـارى(گرنجـر. گرفـت

خـانواده  با گوشه گيـرى کـه بيشـتر اساسأ تمرکز خود را بر فعاليت ھاى اجتماعى گذاشته بود تا گشايش يافت،
ايـن انجمـن کـه بـا . مـى گرفـت شـرکت زنـان بـويژه مـورد تشـويق قـرار. ھاى زارعين به آن دچار بودند از بين ببرد

  .ميليون عضو داشت 1.5و نزديک به  ھزار شعبه تبديل شده 20تکان خورد، بزودى به  1873اضطراب 
فروشگاھھا ، کارخانجات فراورده اى ، و شرکتھاى خـود را برپـا کـرد  گرنجر ، سيستم ھاى بازار يابى مختص خود،

بـه پيروزيھـايى سياسـى نيـز  1870اين حرکـت ھمچنـين در طـى دھـه . نھايت شکست خورد ولی بيشتر آنھا در
انبـار دارى را وضـع  را وضع نمودند که راه آھن را محدود و ھزينه ھـاى" قوانين گرينجر" برخى اياالت  . دست يافت

 .ى نمودم
تـا سـال . داد ((Farmers Alliance جاى خود را به ائتالف کشـاورزان ، اين جنبش بتدريچ افت کرده و 1880تا سال 

 يـک. ھاى اين ائتالف از نيويورک گرفته تا کاليفرنيا به حـدود يـک ونـيم ميليـون مـى رسـيد ، اعضاى جنبش 1890
، (Colored Farmers National Alliance) زارعـين دو رگـهآفريقـائى مشـابه بنـام اتحـاد ملـى  -سـازمان آمريکـائى 

  .تشکيل شد که اعضاى آن نيز به يک ميليون مى رسيد
. ھـاى اقتصـادى ماھرانـه خـود در واقـع سـازمانھايى سياسـى بودنـد ائتالف زارعين از آغاز گشايش خود با برنامه

 عين آمريکا جھت حفاظت عليه قانون گـذارىاتحاد زار" مشى ھايشان، ھدف اين ارگان  برطبق يکى از اولين خط
اگرنـه  -ونظـارت از جملـه برنامـه ھايشـان، تنظـيم. بـوده اسـت" طبقاتى و تخطى و تجاوز سـرمايه ھـاى متمرکـز

جھـت کـاھش وام ؛ کـاھش تعرفـه ؛  برنامـه ھـاى ديگـر شـامل تـورم پـول. خطوط آھن بود --ناسيوناليسم صريح 
  .ھت وام کم بھره بودتاسيس انبارھاى دولتى و تسھيالت ج

کـانزاس . غربـى را در برگرفـت (Great Plains) گريـت پلينـز ، يـک سـرى قحطـى منطقـه 1880در طى اواخر دھه 
مک کينلـى ، کـه خـود يکـى از  1890تعرفه . نيمى از جمعيت خود را از دست داد ساله، 4غربى در طى يک دوره 

 .جريان را بدتر کرد تعرفه ھايى است که کشور بخود ديده است، باالترين
ائتالف زارعين ، باکمک دمکرات ھاى دلسوز و يا اعضاى . باالتر بود سطح نابسامانى کشاورزى ازھميشه 1890تا 

از ايـن عناصـر، حـزب سياسـى سـومى کـه بنـام . صدد کسـب قـدرت سياسـى بـر آمدنـد کوچک حزب سوم ، در
چيـزى بـا  ھرگـز در تـاريخ پيشـين سياسـى آمريکـا،. دمشھور شد، بوجود آم (Populist) (توده گرايي) پاپيوليست

، اين حزب نوين  1890انتخابات . برگرفت التھاب حزب پاپيوليست بوجود نيامده بود که مزارع و زمين ھاى پنبه را در
اولــين . تعــداد زيــادى ســناتور از ايــن حــزب بــه کنگــره راه يافتنــد و. را در ايــاالت غربــى و جنــوب بــه قــدرت رســانيد

 تشکيل شد که در آن نمايندگانى از مزارع، کارگران و سازمانھاى اصالح طلب در شـھر 1892سيون حزب در کنوان
خود در سيسـتم سياسـى  ھدف آنھا اين بود که باالخره نشانى از. نبراسکا حضور يافته بودند ( Omaha ) اوماھا
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گاھھا را ھـم لمـس ، حکمفرائى مى کند و حتى جلد کرسى داد فساد بر صندوق ھاى راى ، قانونگذاران ، کنگره
 "ولگردھا و ميليونر ھا... عدالتى دولتى ما دو طبقه را ببار مى آوريم  از ھمان نطفه بارور نا. کرده

زمـين، حمـل و نقـل، و بودجـه کـه شـامل ضـرب سـکه نقـره  قسمت واقع بينانه خط مشى حزبـى بـر روى مـوارد
رى را در غرب و جنوب بنمايش گذاشت و کانديداى قدرت موث 1892انتخابات  اين حزب در. نامحدودى بود تمرکز کرد

مـورد  ولـى ھنـوز مسـئله نـرخ رايـج ، کـه. آنھا بيش از يک ميليـون راى را بـه خـود اختصـاص داد رياست جمھورى
. تحـت الشـعاع قـرار داد طرفداران سـکه نقـره ، برعليـه طرفـداران طـال ، بـود کـه بـزودى تمـام موضـوعات ديگـر را

مراکز صنعتى شرق پشتيبانى مى شدند  که توسط گروھھاى کارگرى در -غرب و جنوب سخنگويان کشاورزى در 
اين افراد که متقاعد شده بودند که مشکالت آنھا از کمبود  .تقاضاى بازگشت ضرب سکه نقره نامحدود را نمودند -

ھـاى محصـوالت مى کردند که افزايش مقدار پول رايچ بطـور غيـر مسـتقيم ھزينـه  پول رايج ناشى شده استدالل
رايـج تـورمى  باال برده و دستمزد صنعتى را باال مى برد که در تنيجه باعث مى شود تـا وامھـا بـا نـرخ کشاورزى را

ديگر ، بر اين اعتقـاد بودنـد کـه چنـين  گروه ھاى محافظه کار و طبقات مالى جامعه ، از سوى. يافته پرداخت شود
تنھـا . که تورم، به محـض شـروع، قـادر بـه توقـف نخواھـد بـود دندخط مشى ای فاجعه آميز بوده و اصرار مى ورزي

  .اقتصادى مى شود استاندارد طال قادر به ثبات
سـقوط بانکھـا در منطقـه جنـوب و جنـوب مرکـزى رو بـه افـزايش  .موضـوع را حـادتر نمـود 1893ھراس مالى سال 

بحران و بـه ھمـراه آن نـاتوانى . کردقيمت محصوالت کشاورزى بطرز عجيبى سقوط  گذاشت ، بيکارى باال گرفت و
بودنـد بـا نزديکـى  دمکراتھـا کـه طرفـداران نقـره. کليو لند در ازاى حل آن ، حزب دمکـرات را در ھـم کوبيـد پرزيدنت

 .به حزب توده گرايى رو آوردند 1896انتخابات رياست جمھورى 
. اريخ سياسـى ايـاالت متحـده بـودمشھورترين سخنرانى ھاى ت کنوانسيون دمکرات ھا د رآن سال شاھد يکى از

" تـا  ، قھرمان جوان نقره نبراسـکا کـه از کنوانسـيون تقاضـا کـرد ( William Jennings Bryan) ويليام جنينگز برايان
 .اختصاص دھد موفق شد تا نامزدى حزب دمکرات را بخود" بشريت را بر روى صليب طال مصلوب نکنند

برايـان عليـرغم تمـامى آراى جنـوب و . اين لحظـه سرنوشـت سـاز بـود .برآمدندتوده گرايان نيز به حمايت از برايان 
 از کاليفرنيا و اورگان، مناطق پر جمعيت تر شمال و شرق را از دسـت داد و انتخابـات را تمامى غرب کشور به غير

 .به ويليام مک کينلى جمھورى خواه باخت
 ( Yukon) آن به علت کشف طال در آالسکا و يوکانبخشى از  سال بعد، وضع مالى کشور روبه بھبود گذاشت که

 اسپانيا توجه مـردم را از موضـوعات تـوده گرايـى دور کـرده و بـه جنـگ متوجـه -آمريکا  ، جنگ 1898در سال . بود
بسيارى از آن ايده ھا دردو  .گرچه اين نھضت به انتھاى خود رسيده بود ولى آرمان ھاى آن ھنوز زنده بود. ساخت

 .ه تصويب رسيدنددھه بعدى ب
 

 کشمکش ھاى کارگرى
 

حتى در دوره ھـاى خـوب نيـز دسـتمزدھا . نوزدھم بسيار مشکل بود وضع زندگى يک کارگر صنعتى آمريکايى قرن
 مقدارکمى از ثروتى که رشد کشور توليد کرده. طوالنى و شرايط محيط کار پر مخاطره بود پايين بوده ، ساعات کار

کـار را در بعضـى صـنايع  شرايط براى زنان و بچه ھا ، کـه درصـد بـاالى نيـروى. اده شد بود، به کارگران اختصاص د
بحران ھاى اقتصادى . آوردند، بسيار سخت تر بود تشکيل مى دادند و اغلب در صد بسيار کمترى از مردان در مى

در نتيجـه سـطح که خود باعث رکود بيشتر دستمزدھاى صنعتى شـد، و  گه و بيگاه در سراسر کشور رخ مى داد
 .باالتر برد بيکارى را باال و

حد زيادى به بـارورى کشـور افـزوده بـود، مرتبـأ تقاضـاى نيـروى  در ھمان زمان، توسعه صنعتى وتکنولوژيکى که تا
اين حال ، نيروى کار غير متخصص مرتب در حال رشد بود به شکلى که تعـداد غيـر  با. متخصص را کاھش مى داد

وارد کشـور  و راغـب بـه کاربودنـد -مـى رسـيد 1910و  1880ميليون نفر بين سالھاى  18به  که -مھاجرين  مترقبه
  .شدند

قـانون کشـور را در مـورد محـدود کـردن سـاعات کـار زنـان و  ، وقتى که ماساچوسـت اولـين 1874تا پيش از سال 
در واقـع . کشور وجود نداشـتساعت در روز به تصويب رساند، ھيچ گونه قانون کار در 10کودکان در کارخانه ھا به 

محلى و ايالتى واگذار  تا آن موقع، وضع کار به عھده مقامات. بود که دولت فدرال فعاالنه وارد عمل شد 1930 دھه
  .طبقه کارگر مى رسيدند تا سرمايه داران ثروتمند شده بود که تعداد اندکى از آنھا به جوابگويى و طرفدارى از

سـلطه  19عدم دخالت زياده دولت در امور کـه بـر نيمـه دوم قـرن  ، سياست(laissez faire ) کاپيتاليسم ليسزفير
و قدرت گشته، توسط قوه مقننه اى حمايت مى شد که مرتبأ بر عليه افـرادى کـه  داشت باعث تمرکزعظيم ثروت

راکفلـر  جـان. در اين جريان ، آنھا اساسأ پيروى از فلسفه عصـر خـود مـى کردنـد. بودند رأى مى داد ضد سيستم
، طرفداران " داروينيسم اجتماعى " اين". رشد يک داد و ستد بزرگ صرفأ بقاى شايسته ترين ھاست:" مى گفت 

نظـارت بـر داد و سـتد بـه منزلـه جلـوگيرى تکامـل  بسيارى داشت که استدالل مى کردند که ھر کوششى جھت
  .طبيعى موجودات است

براى ميليونھا شھروند، زندگى وشرايط کـار . دارى بسيار گران بود ايهھزينه ھاى اين بى تفاوتى براى تلفات سرم
بـاالترين  ، اياالت متحده 1900در اواخر . بود و اميد فرار از يک زندگى فقيرانه بسيار اندک بود بسيار در سطح پائين

روزى ده  کـارگران صـنعتى بيشـتر. مرگ و مير مربوط به کـار را درميـان تمـامى کشـورھاى صـنعتى جھـان داشـت
در صد کمتـر از مقـدار الزم بـراى يـک  40تا  20 ولى با اين وجود) ساعت در صنعت فوالد  12( ساعت کار ميکردند 

تعداد کودکـان شـاغل بـين سـالھاى . براى بچه ھا از اين نيز بدتر بود وضعيت. زندگى مناسب را کسب مى کردند
  .برابر شد دو 1900و  1870
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 Noble Order ) سطح کشور با نظام اصيل شواليه ھاى کار يل گروھھاى کارگرى دراولين تالش اصلى جھت تشک
of the Knights of Labor )1869 اين حرکت که در ابتدا به شکل يک جامعه تشريقاتى مرمـوز توسـط . شروع شد

مزرعه داران  ودوزى فيال دلفيا تشکيل شده بود به تمامى طبقات کارگرى ، منجمله سياھان ، زنان  کارگران لباس
شخص برجسـته خطـوط آھـن را ، در  ( Jay Gould ) اين نھضت بتدريج آنقدر رشد يافت تا آنکه جى گولد. ، باز بود

  .ھزار کارگر رسيد 500عرض يکسال ، تعداد اعضا به  در. ، به پائين کشيد 1885يک اعتصاب در سال 
 ) نھضـت کـارگرى بتـدريج بـه فدراسـيون کـار آمريکـاآنھـا در  آنھـا بـزودى موقعيـت خـود را از دسـت دادنـد و جـاى

American Federation of Labor ) داده شـد. AFL  بـه جـاى ارائـه عضـويت بـه ھمگـان، تحـت ھـدايت سرپرسـت
او  اھداف. ، تمرکز خود را بر روى کارگران متخصص گذاشت (Gompers ) سابق ، ساموئل گومپرز اتحاديه دخانيات

بـدين . شـرايط کـارى  افـزايش دسـتمزدھا ، کـاھش سـاعات کـار و بھبـود: ياسى بـود و غير س" خالص و ساده" 
 .کارگرى سابق بر پا نھاده بودند دور نمود ترتيب، گومپرز نھضت کارگرى را از ابعاد سوسياليستى که رھبران

گرى در تـاريخ منجـر بـه خشـن تـرين زد و خوردھـاى کـار -اھداى آنھا  و عدم تمايل سرمايه گذاران به -اھداف کار 
 بود که در آن کارگران راه آھـن در سراسـر 1877زدو خوردھا اعتصاب عظيم راه آھن سال  اولين اين. کشور گرديد

اعتصـاب  کوشـش جھـت شکسـتن ايـن. کشور در پاسخ به قطع ده در صد دستمزد خود دست بـه اعتصـاب زدنـد
ايلــى نـويز؛ پيتســبورگ،  ريلنــد ؛ شـيکاگو،بـالتيمور، م: منجـر بـه شــورش و خرابيھـاى گسـترده در چنــدين شـھر 
نيروھاى فدرال جھت خاموش کردن شورش ھا بـه . گرديد پنسيلوانيا؛ بوفالو، نيويورک و سانفرانسيسکو، کاليفرنيا

 .چندين نقطه اعزام شدند
سال بعد به وقوع پيوست وقتيکـه شخصـى بـداخل جلسـه اى  9 (Haymarket Square) واقعه ميدان ھى مارکت

نفر  9در اين غوغا، . ھاروست مک کورميک در شيکاگو بود ، بمبى پرتاب نمود غول بررسى اعتصاب شرکتکه مش
 .تن زخمى شدند 60کشته و 

بروی گروھى . پنسيلوانيا رخ داد (Homestead ) کارنگى در ھومستد در کارگاه فوالد 1892شورش بعدى در سال 
 ) کارنگى استخدام کرده بود تا اعتصاب انجمن آھن آمـا لگميتيـد که (Pinkerton) پينکرتون کارآگاه شرکت 300از 

Amalgamated) ملى به محل خوانده  گارد. را ساکت کنند، آتش گشوده شد که د رآن حادثه ده نفر کشته شدند
 1937بـه کـارگران اتحاديـه تـا سـال . شـد شد و پس ا ز استفاده از کارگران غير عضو اتحاديه ، اعتصاب شکسـته

 .ه داده نشد که به محل باز گردنداجاز
درسـت  (Pullman Palace Car Company ) اتومبيـل پولمـان پـاالس دو سال بعد، کم کردن دستمزدھا در شـرکت

 .اعتصابى شد که با کمک اتحاديه خطوط آھن آمريکا به بيشتر راه آھن کشور کشيده شد خارج شيکاگو منجر به
آھن بـود ، بـا بـدتر شـدن  که خودش يک وکيل سابق راه (Richard Olney) نىدادستان کل آمريکا ژنرال ريچارد اول

پـس از آن ، دادگـاه فـدرال عليـه . بخـدمت گمـارد وضع ، سه ھزار نفر را در راه چرخاندن چرخ خطـوط آھـن کشـور
ى نظـامى با ادامه يافتن شورش، پرزيدنت کليولند با فرستادن قوا. نمود دخالت اتحاديه با خطوط آھن ، حکم صادر

  .اعتصاب را شکست
 ) International Workers of the World ) کارگران بين ا لمللـى جھـان غيور ترين اتحاديه ھاى مستعد اعتصاب ،

IWW)) اتحاديه که از ترکيبى از اتحاديه ھاى ديگر که جھت اوضـاع کـارى بھتـر در صـنعت معـدن غـرب اين. بودند 
خوردھـاى معـدن کلـرادو در  معـروف بودنـد، اھميـت ويـژه اى را از زدو wobblies) (تشکيل شده بود و به وابلى ھا

وابلـى ھـا کـه علنـأ جنـگ . ، بدسـت آوردنـد و طريقه بسيار خشنى که صداى آنھا را خفـه کـرده بـود 1903سال 
پـس از پيـروزى مشـکل پـس از جنـگ کارخانجـات ريسـندگى  طبقاتى را تقاضا مى کردند ھواخواھـان بسـيارى را

تالش آنھـا بـراى متوقـف کـردن کـار در بھبوحـه جنـگ جھـانى اول . آوردند ، بدست 1912، ماساچوست در لورنس
 .به بنياد آنھا شد که علنأ آنھا را نابود ساخت 1917سال  باعث حمله دولت در

 
 انگيزه اصالح

 
بـويژه در مـورد خـط  آمريکا اين فرصت را داد تا بر دولت مـک کينلـى به مردم 1900انتخابات رياست جمھورى سال 

 جمھورى خواھان در جلسه شان در فيال د لفيا ، بـا شـادى و سـرور فـراوان از. داورى کنند مش ھاى خارجى او،
به بازارھـاى جديـد  نتايچ جنگ با اسپانيا، استقرار مجدد موفقيت و کاميابى در کشور و کوشش جھت دست يابى

ولى رئيس جمھور مـدت . امر مسلم بود انتخاب مک کينلى يک. از طريق خط مش درھاى باز اظھار رضايت نمودند
در حاليکه او مشغول بازديد از يک نمايشگاه ، در  1901ماه سپتامبر  در. زيادى زنده نماند تا از پيروزى خود لذت برد

گ جنـ او سومين رئيس جمھورى بود که پـس از( نيويورک بود به جان او سوء قصد شد و جان سپرد  شھر بوفالو ،
 (.ھاى داخلى به جانش سوء قصد شده و کشته شده بود

جلوس روزولت به اين مقـام در امـور . جمھورى را به عھده گرفت تئودور روزولت، معاون مک کينلى ، پست رياست
قـاره از جمعيـت پـر و مرزھـا کـم کـم . جديدى در حيات سياسى آمريکا منطبق گشـت داخلى و خارجى ، با عصر

سياسى  بنيادھاى. ک جمھورى کوچک در حال تقالى سابق به قدرتى جھانى تبديل شده بودي. شدند ناپديد مى
پيشـرفت . گشـته بـود مملکت در خور تحوالت جنگ ھاى داخلى و خارجى ، فراز و نشـيب ھـاى پيـروزى و کسـاد

زيـادى بـه پرورش عمومى رايگان تا حـد  آموزش و. ھاى ھنگفتى در زمينه ھاى کشاورزى و صنعتى پديد آمده بود
تاثير داد و ستد ھاى . آرمان آزادى مذھب بر جاى خود ماند. بود جريان افتاده بود و مطبوعات آزاد در ھمه جا پخش

بيشتر حس مى شد و دولت ھاى محلى و منطقـه اى اغلـب در دسـت ھـاى سياسـت  عظيم از ھر زمان ديگرى
 .اداره مى شد مداران فاسد

ترقـى " ، يک حرکت اصـالح طلبانـه اى بـه نـام  19سياسى قرن  ليسم و فساددر پاسخ به زياده روی ھای کاپيتا
 تا ورود آمريکا به جنگ جھانى اول در 1890خاصى به افکار و سياست آمريکا ، از تقريبأ  بر پا شد که ويژگى" خواه

مـات و مقا ترقى خواھى بيشتربعنوان جھادى عليه سوء استفاده روساى سياسى محلـى. ، بخشيد 1917سال 
دولـت درسـتکار، تنظـيم  آرمانھـاى ايـن نھضـت ، دموکراسـى بيشـتر، عـدالت اجتمـاعى ،. فاسد قلمداد مى شد
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بزرگتـرين فعاليـت ھـاى بازسـازى بـود کـه در آن نويسـندگان، روزنامـه  نشـانگر دوره اى از 1908تا  1902سالھاى 
قرن  که غير کا فى براى يک کشور 18ه اصول و کاربردھاى به ارث رسيده از جمھورى قرن علي نگاران، به شدت بر

تواين، جامعه آمريکا را با نگاه  ، نويسنده مشھور مارک 1873سالھا قبل در سال . بيستم بود ، به ضديت پرداختند
الت برنده و قاطع در رابطه بـا مقا. تشريح کرد (The Gilded Age) (تذھيب( موشکافانه بحرانى درکتاب عصر گيلدد

ھاى بزرگ مالى ، غذاھاى ناسالم و کاربرد ھاى سوء استفاده گرانه خطوط آھن بـه  شرکتھای اعتباری ، شرکت
نويسـنده . يافـت راه (Collier ) و کـولير(McClure ) روزانه و در مجـالت ماھيانـه محبـوبى ھمچـون مـک کلـور جرايد

 Standard) عليه ائتالفيه استاندارد نفت نھضتى (Ida May Tarbell ) مى تاربلھايشان ھمچون روزنامه نگار آيدا 
Oil Trust)  مشھور شد" کاريھا  افشاگرکثافت" برپا کرد بنام. 

شـرايط غيـر بھداشـتى در  (Upton Sinclair ) آپتـون سـينکلر ،(The Jungle ) در داستان پر احساس خـود، جنگـل
  . و و کنترل ائتالفيه گوشت بر ذخاير گوشت کشور را بر مال ساختشيکاگ کارخانجات بسته بندى گوشت

بـراى افـراد عـامى  ( The Titan ) و تايتـان ( Financier ) فايننسـير در جريـده( Theodore Dreiser ) تئودور دريسر
 بـا - (Frank Norris ) نوشته فرانک نـوريس -(The Pit ) رساله پيت. بزرگ را آسان ساخت ماشينيزه شدن صنايع

" نوشـته . ترغيـب نمـود فاش نمودن اينکه چگونه بازار حبوبات د رشيکاگو دستکارى شده بود، مردم را به اعتراض
اد بيـات فـاش " ايـن . سياسى را آشکار ساخت ، فسادھاى (Lincoln Steffens ) از لينکن استفنز" ننگ شھرھا 

 .داشت اثرى حياتى در طغيان مردم" گونه 
بيدار شده، رھبران سياسـى را بـر آن داشـت تـا قـدمھاى عملـى  نويسندگان مصالحه ناپذير و مردم" تاثير شديد 

اصـرار  بـا. بسيارى از اياالت قوانين جھت بھبود شـرايط کـار و زنـدگى وضـع نمودنـد. بردارند ترى براى بھبود اوضاع
جديدى وضع ، حداقل قانونى  وانينمنقدين اجتماعى بزرگى چون جين آدامز، قوانين کار کودکان ، تحکيم شده و ق

  .محدود و شرکت در مدارس الزم اعالم شد سن کار افزايش يافته ، ساعات کار کاھش ، ساعات کار شب
 

 اصال حات روزولت
 

قوانين . ساعت در روز کار مى کردند 8از نيمى از اياالت، مردم  تا اوايل قرن بيستم، بيشتر شھرھاى بزرگ و بيش
 را قانونأ مسئول جراحات و حوادث ناشى از کار در رابطه بـا کارمنـدان مـى نمـود بـه ھمـان ارفرماغرامت کار که ک

درآمد و ملک يـا درآمـد شـرکت  قوانين درآمد نوينى وضع شد که از طريق ماليات ارث،. اندازه مورد توجه قرار گرفت
  .ميگذاشت ھا بار دولت را روى دوش طبقه اى که امکانات بھترى دارند

 ) و رھبـران پيشـرو در کنگـره ھمچـون سـناتور رابـرت الفولـت اى بسيارى از اشخاص ھمچون پرزيد نت روزولتبر
Robert LaFollette )ويسکانسين، بيشتر مشکالتى را که اصالح طلبان در صدد حل آن بودند اگر در قياس ملى از 

مصمم بود تا به مردم  اصالحات داشت و روزولت ، که تا حد عميقى عالقه به. بررسى مى شد بھتر قابل حل بود 
خط مشى نظارت بيشتر دولـت بـر اجـراى قـوى تـر  مى ناميد ، بدھد، بنيانگزار" معامله منصفانه" آنچه را که خود 

، تمديد چنين خط مشى ای در رابطه با خطوط آھن منجر بـه تـدوين  بعدھا. شد (Anti-trust) قوانين آنتى تراست
کاال را  يکى از اين لوايح ، نرخ انتشار يافته را استاندارد قانونى شناخته و رساننده ھاى .لوايح نظارتى بزرگى شد

  .به اندازه خود خطوط آھن جھت تخفيف مسئول ميدانست
او ذھن افراد عادى را بخود جلـب کـرد و تائيداقـدامات ترقـى  " ضد تراستى" شخصيت بارز روزولت و فعاليت ھاى 

تـا  بعالوه کاميابى فراوان کشـور در ايـن برھـه از زمـان مـردم را بـر آن داشـت. وناگون رسيدگ خواھانه او به احزاب
 .تضمين شده بود 1904پيروزى او در سال . احساس رضايت نسبت به حزبى که دولت را مى چرخاند کنند

لين نطق ساال نـه در او. تازه را به جھت اصالح طلبى آغاز کرد روزولت، با پيروزى سراسرى خود ، قطعيت و عزمى
بـه  انتخاب مجدد خود ، او خواھان برداشتن قدم ھاى استوارترى در زميه تنظيم قواعد مربوط خود به کنگره پس از

اين اليحـه بـه . گذراند  را از مجلس (Hepburn Act ) ، کنگره قانون ھيپورن 1906خطوط آھن شد و در جوئن سال 
نرخ ھا داده ، حوزه قيموميت کميسيون را گسترش  قعى در زمينه تثبيتکميسيون بازرگانى بين ايالتى اختيارى وا
منافع وابسـته خـود در خطـوط کشـتى ھـاى بخـار و شـرکت ھـاى ذغـال  ، و خطوط آھن را مجبور ساخت تا که از

 .نمايند سنگ صرف نظر
" ، استفاده از ھر گونه 1906سال " اغذ يه خالص " قانون . جلوتر برد اقدام ديگر کنگره، اصل کنترل دولت را چندين

بـزودى توسـط  اين قانون. را در تھيه دارو و غذا ممنوع اعالم کرد" شيميائى و يا ماده محافظ غذا  داروى زيان آور ،
و سـتد بـين ايـالتى ملـزوم مـى  يک ال يحه ديگر که بازرسى دولت را از تمامى ارگان ھـاى فـروش گوشـت در داد

  .ساخت، پشتيبانى شد
کـار کـه بخشـى از کابينـه رياسـت جمھـورى محسـوب مـى شـد را  ، کنگره ، وزارت تـازه بازرگـانى و در عين حال
وزارت خانه که مسـئول تحقيـق گـرد ھمـايى شـرکت ھـاى بـزرگ بـود، در سـال  يکى از ادارات اين. تاسيس نمود

 .کمپانى شکر آمريکا سر دولت را در عوارض وارداتى کاله گذاشته است کشف نمود که 1907
دالر برگردانده و برخى از مقامات کمپانى استاندارد اويـل اينـديانا  ميليون 4کم ھاى قانونى ناشى از آن بيش از ح

جريمـه اعمـال . تخفيف ھاى پنھانى بر محموالت در شـيکاگو و خـط آھـن آلتـون مـتھم شـناخت را به جرم دريافت
 .منعکس مى سازد گوناگون، روحيه آن دوره راقرار داد  1462ھزار دالر بر 240ميليون و  29دراين مورد،  شده

فايده مواد خام و احياى اراضى دورافتاده از جملـه دسـت آوردھـاى  حفظ منابع طبيعى کشور ، پايان استخراج بى
و  رئيس جمھور در اولين پيام ساليانه خود به کنگره خواھان برنامه ھاى وسيع. روزولت بود دوران رياست جمھورى

در حاليکه روسـاى جمھـور  .شد 1901ت حفظ منابع طبيعى ، احياء اراضى و آبيارى در اوايل سال دراز مدت در جھ
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  (WILSON )و ويلسون (TAFT) تافت

 
به اوج خود رسيد ولى روزولت ھيج تمايلى به شکستن  1908انتخاباتى  محبوبيت روزولت با نزديک شدن مبارزات

 در عـوض، او بـه. دور در کاخ سفيد نمى مانـد را نداشـت 2ھيچ رئيس جمھورى بيشتر از  سنت که بر اساس آن
روزولـت درزمينـه اصـالحات  حمايت از ويليام ھوارد تافت بر خاست کـه انتخابـات را پيـروز شـد و در صـدد ادامـه راه

کانال پاناما بود به پيشرفت ھايى نيز نائـل آمـد ، او  تافت که قبأل يک قاضى ، فرماندار فيليپين و سر پرست. برآمد
 اده و به قدرت کميسيون بازرگانى بين ايالتى افزود و يک بانکشرکتھای اعتباری ادامه د به تعقيب قانونى ائتالفيه

بسـط داده و دو  او ھمچنين خدمات مدنى را. پس انداز پستى تاسيس و يک سيستم پست محموالت را داير کرد
 .تبصره به قانون اساسى اضافه نمود

بتصويب رسيد، انتخاب  1913سال  فدرال بود و ھفدھمين تبصره که در شانزدھمين تبصره، قانون ماليات بر در آمد
 مجلس را به مردم واگذار نمود که تا پيش از اين توسط سيسـتمى اداره مـى شـد کـه ايـن مستقيم سناتورھاى

پـذيرش تعرفـه اى بـا  در نقطه مقابـل ايـن دسـت آوردھـا ،. سناتورھا توسط قانونگذاران ايالتى منصوب مى شدند
دوم مخالفت او با پذيرش ايالـت آريزونـا بـدليل  ھا با آن بشدت مخالف بود؛برنامه ھاى حفاظتى بود که نظر ليبرال 
 .مورد سوم اتکاى زياد او به جناح محافظه کار حزب خود بود قانون اساسى ليبرال آن به يونيون بود ؛

ه بود و آراى بسـيار زيـادى باعـث برگردانـدن کنتـرل کنگـره بـ ، حزب تافت به دو دسته تقسيم شده 1910تا سال 
وودرو ويلسـون ، دمکـرات و فرمانـدار ايالـت نيوجرسـى بـر عليـه تافـت بـه مبـارزه  دو سـال بعـد ،. دمکرات ھا شد

جمھـورى  تافت که کانديداى جمھورى خواھان بود بر عليه روزولـت کـه ، نـامزدى او توسـط کنوانسـيون .برخاست
 .داد کيلتش (Progressive ) خواھان رد شده بود، حزب سومى بنام ترقى خواھان

رھبـرى او، کنگـره جديـد يکـى از قابـل توجـه تـرين برنامـه ھـاى  تحـت. ويلسون ھر دو رقيب خود را شکسـت داد
بايـد  قـوانين تعرفـه" ويلسون اظھار داشت . اولين کاراو تجديد قانون تعرفه بود. وضع کرد قانونگذارى تاريخ آمريکا را

." ديده مى شـود نـابود کنـيم از برترى و ارجحيت طلبى درآنعوض شود و ما بايد ھر چيزى را که حتى نشانه اى 
رسيد، کاھش بنيادى قيمتھا ، مواد خام وارداتـى، مـواد  به امضا 1913اکتبر  3که در  (Underwood) تعرفه آندروود

آھن و فوال د راباعث شد و ھمچنـين حـق گمرکـى بـيش از يکصـد قلـم ديگـر رااز  غذايى ، پنبه، کاالھاى پشمى،
 با اينکه اين قانون بسيارى جنبه ھاى محتاطانـه ديگـر داشـت ولـى کوششـى خالصـانه د رپـايين .برداشتميان 

 .آوردن ھزينه زندگى داشت
سازمان بنيادى و عقب افتاده سيستم ارزى و بـانکى انعطـاف ناپـذير  دومين دستور کار در برنامه دمکراتھا ، تجديد

شد نه خصوصى و مى بايست در خود دولت سرمايه گذارى شود، تا کنترل بايد مردمى با " :ويلسون ميگفت. بود
  ".سرمايه گذارى وابتکارافراد وداد وستدھا باشند) نه ارباب ( بانکھا بتوانند ابزار  اينکه

بتصويب رسيد يکـى از عظـيم تـرين دسـت  1913دسامبر  23در روز  که (Federal Reserve Act)قانون خزانه فدرال
 بخـش 12اين قانون بر سيستم بانکى موجود سازمانى را قرار داد که کشور را به . بود ويلسونآوردھاى پرزيدنت 

 خزانـه فـدرال تقسيم مى کرد که در ھر کـدام يـک بانـک خزانـه وفـدرال بـود و ھمگـى تحـت نظـارت سرپرسـتى
(Federal Reserve Bank) انکھـايى بودنـد کـه بـه براى ذخيره ارزى ب اين بانکھا بعنوان خزانه ھايى. کار مى کردند
دولت آمريکا ، کنترل ذخيره ھـاى پـول را تـا حـد زيـادى بـه بانـک  تا پيش از اين قانون،. سيستم ملحق مى شدند

با اينکه واسطه رسمى بورس سکه ھـاى طـال بـود ، بيشـتر وام . واگذار کرده بود ھاى خصوصى غير نظارت شده
ايـن  مشکل اين سيسـتم. ه آن طال بود دست به دست مى شدپرداختى توسط پول بانکھا که پشتوان ھا و اوراق

کـه ايـن خـود باعـث دلواپسـى  بود که بانکھا به اين وسوسه مى افتادند تا به ماوراى حد ذخيره پولى خود برسند
بـا . ھجوم برده تا پول خـود را بـه سـکه تبـديل کننـد فراوانى شد که در طول آن کسانى که پولى واريز کرده بودند

رابطه با عرضه پـول حاصـل شـد و قـدم ھـايى در راه انتشـار اوراق ذخيـره  اين قانون ، انعطاف بيشترى درتصويب 
  .به تقاضاھاى کسبه برداشته شد فدرال جھت رسيدگى

کنگره به کميسيون . و بازرسى سوء استفاده ھاى شرکت ھا بود قدم مھم بعدى نظارت بر ائتالفيه ھای اعتباری
ايـن حـق را داد تـا دسـتورات و احکـام ال زمـه را جھـت جلـوگيرى و  (Federal Trade Commission)بازرگانى فدرال

دوم بنـام قـانون ضـد  قـانون. در رابطه با بازرگانى بين اياالت ، صـادر کنـد" روشھاى نابرابر رقابت " ساختن  ممنوع
ا بحال از محکوميت ھـاى ويـژه ھا را که ت بسيارى از عملکردھاى شرکت (Clayton Antitrust Act) تراست کليتون

قيمـت ھـا در بـين خريـداران، اسـتفاده از دسـتوردادگاه در  شامل مديريت ھاى ارتبـاطى ، تبعـيض قائـل شـدن در
  .شرکت از بورس در سرمايه گذاريھاى مشابه ، فرار کرده بودند، ممنوع ساخت منازعات کارى و ما لکيت يک

قانون وام فـدرال ، اعتبـار را بـا نـرخ برگشـتى پـائين بـراى زارعـين . بودند زارعين و ديگر کارگران نيز فراموش نشده
  .، اوضاع زندگى و کارى را در کشتى ھا بھبود بخشيد 1915در سال  (Seaman) قانون سيمن .ممکن ساخت

، وجھى را به کارمندان غيـر نظـامى  1916در (Federal Workingman Compensation) قانون غرامت کارى فدرا ل
 ساعت کار در روز را براى 8قانون آدامسون در ھمان سال ، . کرده اند معين ساخت که در سر کار نقص عضو پيدا

  .کارمندان راه آھن ، معين ساخت
شد کـه جـايى مسـتحکم در تـاريخ آمريکـا ، بعنـوا ن يکـى از  پرونده کارھاى دوره رياست جمھورى ويلسون باعث

با اين حال شھرت او در داخل بـزودى بعنـوان رئـيس جمھـور . خود ثبت کند براى پيشگامان اصالح طلبى سياسى
حفـظ  کشور را به پيروزى رساند ولى نتوانست پشتيبانى مردم را براى صـلحى کـه بـدنبال آن آمـد زمان جنگ که
  .کند، تيره شد
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 مملکت ممالک: در حاشيه 
 

سال اول قرن بيستم به تنھايى ،  15در طى . ه استوابسته نبود تاريخ ھيج کشورى به ا ندازه آمريکا به مھاجرت
مھـاجرت  ، مرکز(Ellis Island) آمريکا مھاجرت نمودند که بسيارى از آنھا از طريق اليس آيلند ميليون به 13بيش از 

آيلند گرچه ديگر به اين منظور  اليس. در بندر نيويورک گشايش يافته بود وارد کشور شدند 1892فدرال که در سال 
که ميليونھا نفر به دروازه ھاى آمريکـا وارد شـدند مجـددأ  بعنوان ياد بود مکانى 1992کار نمى رود ، ولى در سال ب

 .بازگشايى شد
تقربيأ نيمـى از . نفر برآورد کرد 3, 929, 214، جمعيت آمريکا را به  1790اولين آمار گيرى رسمى در آمريکا در سال 

،  يسي؛ مابقى اسکاتلندى ايرلنـدى ، آلمـانى ، ھلنـدى ، فرانسـوى ، سـوئدىاوليه از مبدأ انگ ايالت 13جمعيت 
جمعيـت نيـز بـرده ھـاى  يـک پـنجم. اين سفيد پوسـتان اروپـائى اکثـرأ پروتسـتان بودنـد. ولشى و فنال ندى بودند

 .آفريقائى بودند
تيجه ، محـدوديت ھـاى رسـمى در ن. چشم کارگر ارزان نگاه مى کردند از ھمان اوايل ، آمريکائيان ، مھاجرين را به

گذاشـت،  ولى ھمانکه تعداد مھاجرين رو به فزونى. بر مھاجرين به آمريکا وارد شده بود 1920 کمى تا قبل از دھه
 .شود برخى آمريکائيان از اين ترس داشتند که فرھنگ آنھا از سوى خارجيان تھديد مى

رد که آيـا آمريکـا بايـد بـه تمـامى مھـاجرين از ھـر نقطـه در اين مو پدران بنيانگذار کشور ، بويژه توماس جفرسون ،
 .متناقض بودند گيتى اجازه ورود دھد ،

ھميشـه در ايـن فکـر بـود کـه آيـا دمکراسـى ھرگـز مـى توانـد بـا  جفرسـون، نويسـنده اعالميـه اسـتقالل آمريکـا
نتى را بـا قـانون کشورھايى که پادشاھان را سرنگون کرده و يا خـانواده سـلط خاطرجمعى در دست اشخاصى از

کشـورى  با اين حال عده کمى تقاضاى بستن درھـا بـه روى تـازه وارديـن بـه. کرده اند سپرده شود توده جايگزين
 .بودند که عجيب نياز به نيروى کار داشت

کـه جنـگ، مسـافرت و عبـورمرور بـين قـاره اى را مختـل سـاخته و  وقتى 19و اوايل قرن  18مھاجرت در اواخر قرن 
بعد . جھت نگه داشتن مردان جوان به جھت خدمت نظام محدود کردند، کند تر شد اروپائى مھاجرت را دولت ھاى

محصـول و  وقتيکـه دوره. مرگ و مير در اروپا در پاسخ بـه مراقبـت ھـاى پزشـکى پيشـرفته کـاھش يافـت 1750از 
 با اين حال ازدياد افراد اندازه . حاصلخيزى سيستماتيک بعنوان استاندارد انتخاب شد، ذخاير غذايى افزايش يافت

بعالوه صـنايع روسـتايى . خانواده ھا به سختى زندگى مى کردند زمين ھاى مزرعه ای را تا بحدى محدود کرد که
ھزاران تن از زبردستان و ماھرين د رکار که مايل و . که توليد را اتوماتيک مى ساخت قربانى انقالب صنعتى شدند

  .کارخانه ھا نبودند از کار بى کار شدندقادر به يافتن شغل در  يا
بسوى آمريکا به حرکت در آمدند و اين نتيجه پژمردگى سيب زمينى در  ، ميليونھا مھاجر ديگر 1840تا اواسط دھه 
فقيـر نشـين  با اين حال گروھى ازمھاجرين چينى که اکثـرآ از نـواحى. انقالب دراستانھای آلمان بود ايرلند و ادامه

 .نمودند قى بودند شروع به مھاجرت به ساحل جنوب شرقى آمريکاچين جنوب شر
، سالى که کنگره اولين محدوديت ھـاى سـنگين را وضـع کـرد  1921 و 1890ميليون نفر بين سالھاى  19قريب به 

اروپـائى  افراد غيـر. اين مھاجرين از ايتاليا ، روسيه ، لھستان ، يونان و جزاير بالکان بودند بيشتر. وارد آمريکا شدند
 .ھمچون اھالى ژاپن ، کانادا و مکزيک نيز در ميان آنھا بودند

از دسـتمزد و افـرادى کـه تقاضـاى محـدوديت ھـای بيشـترى بـراى  ، بين ائتالف کـارگران آگـاه 1920تا اوايل دھه 
دند ، نژادى و يا مذھبى ، ھمچون کوکالس کالن و ليگ محدوديت مھاجرين ، مى کر مھاجرت بر مبناى زمينه ھاى

ھميشـگى ھجـوم  بطور 1924سال  (Johnson Reed Immigration Act)ريد –قانون مھاجرت جانسون . آمد بوجود
  .نمود تازه واردين را بر حسب سھميه اى که به کشور مبدأ مربوط مى شد، کوتاه

اجرين ، حتـى با وجود نظر عـام کـه اکثـرأ مخـالف مھـ. تقليل داد بطور عميقى مھاجرت را 1930کساد عظيم دھه 
 اروپايى بود ، مقدار بسيار کمى از پناھندگان پس از صعود آدولف ھيتلربه قدرت در سال براى اقليت ھاى زير ستم

 .قادر به يافتن پناھگاه شدند 1933
پشتيبانان قانون مک کارن . سھميه بندى مھاجرت خود ادامه داد در طى دھه ھاى پس از جنگ ، اياالت متحده به

 ادعا مى کردنـد کـه خفيـف کـردن سـھميه احتمـال دارد کـه ايـاالت 1952سال  (Mc Carran- Walter Act) والتر -
  .متحده را از توطئه گران و خرابکاران اروپاى شرقى پر کند

خـانواده ھـاى اتبـاع آمريکـا . با سھميه نـيم کـره ای تغييـر داد ، کنگره سھميه بندى در حد ملی را 1965در سال 
 در. شکل افراد با تخصص که تعداد آنھا در آمريکا کم بود قادر به دريافـت اقامـت شـدند و به ھمين ارجحيت يافتند

 1980پناھنـدگى  ھزار نفر در سال، که پس از قـانون 290، سھميه بندى جھانى به سھميه بندى کل 1978سال 
 .ھزار نفر تقليل يافت، تبديل شد 270به 

تازه اى از مھاجرين، که بـويژه از آسـيا و آمريکـاى ال تـين بودنـد مواجـه  ا موج، اياالت متحده ب 1970از اواسط دھه 
ھـزار نفـر تـازه  600اخيرا تخمين زده ميشود که ساليانه تقريبأ . جوامع را در سراسر کشور تغيير داد شد که چھره

  .وارد به کشور وارد ميشوند
ترا ز تقاضاسـت، مھـاجرت غيـر قـانونى ھنـوز يکـى از  بسيار پايين از آنجائيکه سھميه بندى پناھندگان و مھاجرين

اھالى مکزيک و آمريکاى التين روزانه از طريق مرز ھاى جنوب غربـى آمريکـا . مى رود مسايل عمده کشور بشمار
ھايشان بـه کشـور وارد  يافتن کار ، دستمزد باالتر و آموزش و پرورش بھتر و مراقبت بھداشتى براى خانواده جھت

ايرلنـد ، چـين و کشـورھاى آسـيائى ادامـه  ھمين شکل، مھاجرت غير قانونى از کشور ھايى چون به. مى شوند
ھـزار نفـر سـاليانه بطـور غيـر قـانونى وارد  600که نزديـک بـه  تخمينات گوناگون است ولى برخى مى گويند. دارد

 .کشور مى شوند
". ند ولى آمريکائى ھا دست رد مى زننـداشاره به آمدن مى ک آمريکا" يک اصطالح قديمى مھاجران مى گويد که 

 مھاجرين از لحاظ اقتصادى ، سياسى و فرھنگى وارد زير بناى آمريکا مى شود، منازعه بـر ھمانطور که موج اخير
عقيـده بـه موجوديـت  ولى آنچه که در بافت بيشتر آمريکائى ھـا وجـود دارد. روى مھاجرت حاد و حاد تر مى شود 
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 جنگ ، رونق و کساد: بخش نھم 
 
 
 1925 --پرزيدنت کالوين کوليج  " است داد وستد اصلى مردم آمريکا داد و ستد" 
 

 )بى طرف( جنگ و حقوق خنثى 
 

در آغـاز، ايـن برخـورد بسـيار دور بنظـر مـى . اروپا بصورت شوکى بـود ، شروع جنگ در 1914براى آمريکائيان سال 
بـه  ، صنعت آمريکا ، کـه تـا حـدى رو1915تا سال . ه گير و عميق بوداقتصادى و سياسى آن ھم رسيد ولى اثرات

ھـر دو . بھبود گذاشته بود کساد رفته بود، مجددأ با سفارش مھمات که از سوى متفقين غربى مى رسيد ، رو به
 2ا که يک سوم آنھا متولد خارج بوده و يا يک يـ مردمى --طرف از تبليغات جھت برانگيختن احساسات مردم آمريکا

 بعالوه ، بريتانيا و آلمـان ھـر دو بـر عليـه آمريکـا کـه در مـا فـوق. استفاده کردند --نفر از والدين آنھا خارجى بودند
سوى پرزيدنت ويلسون  درياھا کشتيرانى مى کرد دست به عمل زدند که اين خود باعث انتقاد و اعتراض شديد از

 .گذاشت رو به وخامتولى منازعه بين آمريکا و آلمان مرتبأ . مواجه شد
اعالم کردند که به تمامى محموالت دريائى که در آبھـاى اطـراف جزايـر  ، رھبران نظامى آ لمان 1915در ماه فوريه 

 پرزيدنت ويلسون اخطار کرد که اياالت متحده حقوق سنتى خود را. باشند حمله خواھد کرد انگيسى در حال گذر
انگيس و آلمان نبود را زير  نقطه نظرى که مورد موافقت --تد در درياھا، بعنوان يک کشور بى طرف، جھت داد و س

خرابى و صدمه و يا اتـالف " اکيدأ مسئول " لمان را  ويلسون اعالم داشت که کشور آمريکا ، آ. پا نخواھد گذاشت 
 ، کشــتى انگليســى لوســيتانيا 1915طــولى نگذشــت کــه در بھــار ســال  . جــان آمريکائيــان ، خواھــد دانســت

(Lusitania)  نفر آنھا آمريکائى بودند غرق شد و خصومت به حد خود رسيد 128ه که شدر عر نفر 1200با. 
آمريکا بود ، به تمامى فرماندھان زير دريـائى خـود دسـتور داد تـا  آلمان که تا حد امکان مشتاق به اجتناب جنگ با

حتى اگـر ايـن کشـتى ھـا ، پـرچم  -ر دھند سوى آنھا به کشتى ھاى اقيانوس پيما اخطا قبل از آتش گشودن به
کشـتى  آگوست ، ازايـن دسـتورات چشـم پوشـى شـد و 19ولى در روز . را در فراز کشتى داشته باشند دشمن

کشـتى فرانسـوى  ، آلمـانى ھـا بسـوى1916در مـاه مـارس . بـدون اخطـار غـرق شـد (Arabic) انگليسى آرابيک
 پرزيـدنت ويلسـون بـا صـدور يـک .ندين آمريکائى شـدندشليک کرده و باعث زخمى شدن چ ((Sussex سوسکس

دريائى خود دست نکشـد، ايـاالت متحـده روابـط خـود  لمان از روش ھاى جنگ زيراولتيماتوم اعالم داشت که اگر آ
 .پذيرفت آلمان. رابا آن کشور قطع خواھد کرد

او ما را " آن به جھت شعر حزب او سال پيروز شود که قسمتى از  در نتيجه اين ، ويلسون توانست در انتخابات آن
نمـود " صـلح بـدون پيـروزى " ، ويلسون در خطابه اى به سنا تقاضاى  1917اواخر ژانويه  . بود" از جنگ باز داشت 

 .به عقيده او تنھا صلحى بود که می توانست ادامه يابد که
 

  ورود آمريکا به جنگ جھانى اول
 

. اى صادر کرد که مجـددا جنـگ زيـر دريـائى نامحـدودى را آغـازمى کنـد يانيه، دولت آلمان ب 1917ژانويه  22در روز 
 .کشتى آمريکائى تا ماه آوريل آن سال غرق شدند ، از کنگره خواست تا اعالم جنگ نمايد 5ويلسون پس از آنکه 

پيـروزى ، در شـب 1918 تـا اکتبـر. دولت فورأ به آماده کردن منابع نظـامى ، صـنعتى ، کـارى و کشـاورزى پرداخـت
 .فرانسه تخليه کرده بود سرباز را در 1, 750, 000نيروھاى متفقين ، ارتش آمريکا بيش از 

در ھم کوبيدن خـط زيـر دريـائى ھـاى آلمـانى بسـيار سرنوشـت  نيروى دريائى آمريکا در کمک به انگيس ھا جھت
يروھـاى تـازه نفـس آمريکا،تحـت طى يورش آلمان ھا که مـدتھا انتظـارآن ميرفت،ن ، در1918ساز بود و در تابستان 

، نيروھـاى  د ر مـاه نـوامبر. ، نقشى حياتى در خـاک ايفـا کـردJohn J. Pershing) (ژنرال جان پرشينگ فرماندھى
آلمان را  (Hindenburg) ھيندنبرگ ايفا کردند که خط (Meuse-Argonne) آمريکا نقشى مھم در يورش موس آرگون

  .در ھم کوبيد
اھداف جنگ متفقين و با اصرار به اينکـه جنـگ بـر عليـه مـردم  ون، اتمام سريع جنگ را بهرياست جمھوری، ويلس
بعنـوان  1918نکتـه مشـھور او کـه در ژانويـه  14. دولـت مسـتبد آنھـا بـود، مربـوط سـاخت آلمان نبود بلکه بر عليه

آزادى در درياھـا  ينعادالنه به سنا تسليم شد، مستلزم اتمام موافقت نامه ھاى بين المللى سرى، تضم صلحى
ادعاھـاى مسـتعمره اى بـا بـه  ، برداشتن سدھاى تعرفـه بـين ممالـک ، کـاھش در تسـليحات کشـورى و تثبيـت

نکات ديگر خود مختارى و توسعه اقتصادى بـراى  .حساب آوردن فوايد آن براى سکنى گزيدگان اين مستعمرات بود
لوحه معاھده صلح ويلسون را تشکيل ميداد جامعـه اى نکته که سر 14.  تمامى کشور ھاى اروپايى را مى طلبيد

بـه  تضمينات دو جانبه اى از اسـتقالل سياسـى و تماميـت منطقـه اى را بـه يـک انـدازه" بتوانند  از ممالک بود که
 .ارائه دھند" کشورھاى بزرگ و کوچک 

ان از ويلسون خواست تا بر سختى به عقب رانده شده بود، دولت آلم ، وقتى که ارتش آلمان به 1918تا تابستان 
يـک  .رئيس جمھور پس از مشاوره و تاييد متفقـين پيشـنھاد آلمـان را پـذيرفت. مذاکره بنشيند نکته به 14اساس 

 .نوامبر امضا شد 11متارکه جنگى در روز 
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 ليگ ممالک
 

س از ايـن داشـت سيرت صلحى مذاکره شده را داشته باشد ولى تر اميد ويلسون براين بود که عھد نامه نھايى،
. از جنگ، متفقين را بر انگيخته تا تقاضاھاى شديدى را بر روى ميزمـذاکره بگذارنـد که احساسات بر انگيخته شده

پيمـان ، اصـرار  کشـورھای ھـم. ايده خودمختارى بنظر غير ممکن مـى رسـيد. اين مورد او درست فکر مى کرد در
پوشـيد مگـر آنکـه او امتيـازرا بـه  رگـز جامـه حقيقـت نخواھـدمى ورزيدند که بزرگترين اميد ويلسون بـراى صـلح ھ

ديپلماسى باز و موضوعات خاص ديگر در طـى مـذاکرات  متفقين بدھد، ويلسون خود روى موضوعات خود مختارى،
 Georges) ) او در مقابـل تقاضـاھاى مقـام فرانسـوى ، جـرج کلمانسـو بـا ايـن وجـود،. صلح پاريس مصـالحه کـرد

Clemenceau  به  جدا ساختن تمامى سرزمين راين لند ا ز آلمان ، ايستاد که اين خود فرانسه را از اتصال برمبنى
ھزينـه ھـاى جنـگ  ممنوع سـاخت و پيشـنھاد مسـئول سـاختن آلمـان را بـراى تمـامى (Saar Basin) سارياسين

پرداخـت غرامـات  بار سنگينى راجھـت (Versailles Peace Treaty) گرچه عھد نامه صلح ورساى -پيچيده ساخت 
 .جنگى بر روى آلمان گذاشت

سخاوتمندانه و پايدار غير از خود ليگ چيـزى بـاقى نمانـد و رئـيس  در پايان، از پيشنھاد ات ويلسون براى يک صلح
ويلسـون، تـا حـدى بـه جھـت . شاھد پشت پا زدن کشـور خـود برعضـويت در ليـگ شـود جمھور خود مى بايست

 ن اشتباه سياسى را مرتکب شد که يک عضو اصلى حزب جمھورى خواه مخالفخود در آن زمان اي قضاوت ضعيف
خواست تا اتحاد خود را بـا  وقتى که او از پاريس برگشت و از مردم آمريکا. را با خود به کميسيون صلح پاريس ببرد

اکثريـت آن الزمه تصويب اين اليحه محسوب مـى شـد و  ليگ ادامه دھند، حتى يک اشاره نيز به سناى آمريکا که
  .جمھورى خواه بود نکرد

ويلسـون در روز . در يک تور سراسرى به نزد مردم آمريکـا بـرد ويلسون پس از شکست در واشنگتن ، مورد خود را
فشـار تثبيـت صـلح و فشـارھاى دوران رياسـت جمھـورى جنـگ، در پوئبليـو ، کلـرادو  ، خسته از1919سپتامبر  25

ورساى و پيمـان  ، سناى آمريکا ھر دو عھد نامه1920در ماه مارس . بھبود يابدھرگز نتوانست از آن  سکته کرد که
 .يک سازمان ضعيف باقى ماند ليگ را رد کرد و در نتيجه، ليگ ممالک ، بدون حضور آمريکا و شوروى ،

بـه ايـن وجـود، وقتيکـه . بـرای جنـگ و صـلح، کشـور را احيـا کـرد اعتقاد ويلسون به يک اساس اخالقى و قضـايى
خوش بينانه او جـوردر نيامـد، آرمـان گرايـى ويلسـون بـه واھمـه تبـديل شـد و کشـور  پيشامدھا با استانداردھاى

 .انزواگرايى کشيده شد بسوى
 

 ناآرامى پس از جنگ
 

يک شيوع و اپيـدمى عظـيم آنفلـونزا کـه بـه سـرعت در . آشوب بود براى بسيارى، تغيير از جنگ به صلح بسيار پر
شـروع  قبل از آنکه، بـه ھمـان مرمـوزى کـه. در آمريکا شيوع يافت 1918برگرفته بود در بھار  در اروپا را 1917سال 

 .کشته بود شده بود پس از يک سال از آمريکا رخت بربندد، بيش از نيم ميليون آمريکائى را
اقتصـاد  شد منجر به توقعات وااليى شد که به محض اينکـه جنبش اقتصادى ناگھانى که درست پس از جنگ آغاز

د رنتيجـه ، کـارگران از ھزينـه ھـاى بـاالى زنـدگى ، . باز گشت ، خـاموش شـد پس از جنگ به شکل طبيعى خود
دسـت بـه  ميليـون کـارگر 4بـيش از  1919تنھا در سال . طوالنى و مديريت غير دلسوز، ناراضى شدند ساعات کار
 .داد و جنوب رخدر طى تابستان ھمان سال، آشوبھاى نژادى در شمال . اعتصاب زدند

: سـال جلـوتردر خـارج از آمريکـا بوقـوع پيوسـت 2نگرانـى را باعـث شـد  با اين حال واقعه اى که بزرگترين ھياھو و
 آمريکائيان با روحيه اى ضعيف از اين واھمه داشـتند کـه يـک در صـد کـوچکى در. شوروى 1917انقالب بولشويک 

اين واھمه . چنين کند ھست که يک گروه کوچک نيز در آمريکا روسيه قدرت را به دست گرفته اند ، پس اين امکان
شھروندان مھم پست شده بود توقيف کرد،  بمب که به مقصد 40، وقتى که پست آمريکا نزديک به 1919در آوريل 

 .بيشتر به واقعيت نزديک شد
 سيس کـرد و ا دگـا ر ھـووردر وزارت دادگسترى، اداره آگاھى را تا (A. Mitchell Palmer)دادستان کل ميچل پالمر

(J. Edgar Hoover)ھوور شروع به جمـع آورى اطالعـات از راديکـال ھـاى مشـھور و . به سرپرستى آن گماشت را
. از کشـور شـد شده کرد و به سازمانھاى گوناگونى حمله کرد که منجـر بـه اخـراج تعـداد زيـادى از افـراد شناخته

، اين تھديـدات ھرگـز جامـه حقيقـت  شھرت يافت" واھمه سرخ" به  گرچه اخطارات مھلک پالمر ادامه پيدا کرده و
 .اياالت متحده از بى قانونى و ھرج و مرج مبرى است ، مردم آمريکا پى بردند که 1920نپوشيد و تا تابستان 

 
  1920توسعه عظيم دھه 

 
 (Warren G.Harding گعظيم نامزد جمھورى خواه، وارن ھاردين ، پيروزى 1920در طى انتخابات رياست جمھورى 

ھمانطور که روزنامه نگار عصر ويليام آلـن وايـت توصـيف . حس بين المللى ويلسون بود آخرين شاھد رد آرمانھا و (
 .بودند ، "مشکالت خسته ، از آرمانھا بى زار و درمانده از شريف بودن" کند ، مردم آمريکا از  مى

، 1919در سال . سراسر کشور به نامزدھاى انتخاباتى راى مى دادند اولين دوره اى بود که زنان در 1920انتخابات 
 را به اياالت تسليم کرد که درست درزمان معين تصويب شد تا اجازه دھد که زنان در سـال 19کنگره اليحه تبصره 

ر د) مراکـز اصـلى کشـور  الاقل در( خط مشى دولت ھمگام با پيروزى ھاى چشمگير . آتى در انتخابات راى دھند
اعتقاد استوار بود کـه اگـر دولـت آنچـه را کـه الزم  تا حد زياد محافظه کارانه بوده و بر اين 1920طى سالھاى دھه 

خصوصى انجام دھد، کاميابى نھايتأ بيشتر جمعيت کشور را در بـر خواھـد  است جھت شکوفايى داد و ستد ھاى
 .گرفت

اسب ترين شرايط براى صنايع آمريکا متمرکـز شـده تشکيل من به ھمين روال ، خط مش ھاى جمھورى خواھان بر
، موانع تعرفه را به سطحى جديد رساند که به کارخانجـات آمريکـا در يـک صـنعت  1930 و 1922قوانين تعرفه . بود
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لجوج و معاون رئيس جمھور ھاردينگ که پسـت رياسـت جمھـورى را  ، ورمونتی (Calvin Coolidge ) کالوين کوليج
داد و سـتد اصـلى : " انتخـاب گشـت چنـين گويـد 1924پر کرد و نيز در سـال  1923 پس از مرگ ھاردينگ در سال

او  .کوليج خط مش ھاى اقتصادى محافظه کارانه حزب جمھـورى خـواه را قطـع کـرد." داد وستد است مردم آمريکا
مـرگ او در گرفتـارى سـختى  مدير ماھرترى از ھاردينگ بيچاره بود که دولتش به اتھام فساد در ماھھـاى پـيش از

 .فرورفت
خصوصى رونق چشمگيری يافت که از جمله وام ھـاى سـاختمانى  ، داد و ستد ھاى 1920در طول سالھاى دھه 

، براى  1920قانون حمل و نقل . پرمنفعت و ديگر کمک ھزينه ھاى غير مستقيم بودند ، مقاطعه کارى حمل پست
مرچنـت  .، خطوط آھن کشور را که در طول جنگ تحت کنترل دولـت بـود بـه مـديريت خصوصـى واگـذار نمـود مثال
اداره مى شد به  1920تا  1917 که تحت مالکيت دولت بوده و توسط دولت از سالھاى (Merchant Marine ) مارين

 .بخش خصوصى واگذار شد
کمترين موفقيت را  1920انبوھى از انتقادات مواجه شد و در دھه  خط مش ھاى جمھورى خواھان در کشاورزى با

 موفقيت ھاى معتد ل بود که با افـزايش قيمـت ھـاى دوره 1920تا  1900دوره بين سالھاى  .براى آنان حاصل آورد
محصـوالت کشـاورزى آمريکـا  و اين دو عامل ھمراه با تقاضـاھاى غيـر مترقبـه دوران جنـگ بـراى. مزا رع ھمراه بود

مدتھا بى فايده به کنار گذاشته و يـا ھرگـز  زارعين زمين ھاى بى حاصل خود را که. محرکى قوى جھت توليد شد
بـا افـزايش ارزش مـزارع آمريکـا، زارعـين شـروع بـه خريـد ابـزار آالت  ھمگـام. رده بودنـد بـاز کردنـدبھره بردارى نکـ

 و پايـان سـريع 1920ولـى بـا پايـان سـال . اسـتطاعت خريـدارى آن را نداشـتند نمودنـد کشاورزى کـه ھرگـز قـبأل
عوامل زيـادی بـه  .ردتقاضاھاى زمان جنگ، کشاورزى بازرگانى محصوالت خام چون جو و ذرت به سرعت سقوط ک

در آن منـاطق از . بازارھـاى خـارجى بـود نزول کشاورزى آمريکا مربوط مى شود ولى مھمترين آنھـا از دسـت دادن
آنھـا محصـوالت خريـدارى نمـى نمـود ، مزرعـه داران آمريکـا بـه  جھان که آمريکا بدليل تعرفه ھاى وارداتـى خـود از

وقتـى کـه . رب ھاى بازار جھانى آھسـته آھسـته بسـته مـى شـدد. خود نبودند آسانى قادر به فروش محصوالت
  .بوقوع پيوست، وضعيت شکننده کشاورزى را کامأل در ھم کوبيد 1930 رکود ھمه گير دھه

 
 بحران بر سر مھاجرت

 
مھـاجرت در . تغييرى مھم در خط مشى آمريکا به حساب مى آمد 1920محدوديت مھاجرت خارجيان در طى دھه 

 1915تـا  1900براى مثال، بين سال . شده و در اوايل قرن بيستم به اوج خود رسيده بود بسيار زياد 19اواخر قرن 
بسيارى از اين . شرقى بودند ميليون نفر وارد آمريکا شدند که بيشتر از ھمه از مناطق اروپاى جنوبى و 13بيش از 

ــا کاتوليــک بودنــد و ايــن حقيقتــى بــود کــه از آمريکاييھــاى مســن تــر کــه اکثــرآ  بــراى بســيارى افــراد يھــودى و ي
بود، بعضى ھا از تازه واردين متنفر بودند چون اين تـازه وارديـن بـراى  آنگلوساکسون و پروتستان بودند زنگ خطرى

وارديـن  کم در آمد به رقابت مى پرداختند و بقيه نيز به ايـن علـت از آنھـا بيـزار بودنـد کـه تـازه اکتساب شغل ھاى
درکوچـه پـس کوچـه ھـای  اب و رسـوم دنيـاى قـديم خـود داشـتند و اغلـب بصـورت قـومیسـعى در نگـه دارى آد

به فرھنگ وسيع تـر آمريکـا مقاومـت مـى  محصوری از شھرھا زندگی ميکردند و بنظر مى رسيد که با خوى گيرى
 .کردند

يـک گـروه . اول ، احساسـات ملـی بسـيار شـدت يافـت بعلت اين افـزايش عظـيم مھـاجرت پـس از جنـگ جھـانى
بـر خـالف . کشـور مـى کـرد" در صد آمريکـائى بـودن  100" که خواستار  کوکالس کالن تازه شکل يافته بوجود آمد

 بازسازی ، کالن ھاى جديد عضويت خود را فقط مختص بـه پروتسـتانھاى سـفيدى کـه د رآمريکـا کالن ھاى دوره
االصـل بـه مبـارزه  -آفريقـائى  ريکـائى ھـاىبدنيا آمده بودند کردند و عليـه کاتوليکھـا ، يھـودى ھـا ، مھـاجرين و آم

ھاى خود را بـه برخـى نقـاط شـمال وميـان مرکـزى  کالن ھا با تعريف مجدد دشمن خودشان خواسته. برخاستند
 .زياد شد کشور رساندند و براى مدتى عضويت در آنھا

 1929و قانون  1924حد خود رسيد و قانون سھميه مھاجرت  احساسات ضد مھاجرت با تدوين يک سرى موازين به
 ھزار نفر تقليل داد که مى بايست در ميان مردم جھان 150تعداد ساليانه مھاجرين را به  اين قوانين. نتايج اين بود

محـدوديت ھـا  يـک نتيجـه ايـن. زندگى مى کردنـد قسـمت مـى شـد 1920به نسبت تعداد ھم وطنانشان که در 
کـاھش سـريع در امـر مھـاجرت  ھمچنين باعث 1930م دھه کاھش عال قه به سازمانھاى بومى بود ؛ کساد عظي

 .شد
 

 برخورد فرھنگھا
 

اعـالم کردنـد  1920مذھب نارضايتى خود را با بافت زندگى مدرن دھه  بعضى از آمريکائيان با تمرکز روى خانواده و
ر گرفتـه شھرى در حال گسترش مداوم در مقابل سنت ھـاى قـديمى آنھـا قـرا -غير مذھبى  درحاليکه يک جامعه

بيسـبال کـه بـه  ، يک بـازى کـن حرفـه اى ( Billy Sunday)براى مثال ، واعظين بنياد گرايى چون بيل ساندى .بود
بـه يـک گذشـته سـاده تـر داشـتند  تبليغ مذھبى روى آورده بود، راھى را براى بسيارى که ھنـوز آرزوى بازگشـت

 .فراھم ساخت
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ياد گرا بود که تعبير انجيـل را بـه ميـدان مبـارزه عليـه علـم تکامـل بن شايد دراماتيک ترين جلوه اين اشتياق نھضت
 ، لوايحى که تعلـيم فرضـيه تکامـل را ممنـوع مـى سـاخت بـه تـدريج در 1920در دھه . فرستاد بيولوژيکى داروين

جنينگز برايان به عھـده  رھبرى اين نھضت را ويليام. دستگاھھاى قانون گذارى ايالتى جنوب و مرکزى ظاھر گشت
اقتصادى راديکال قبلى خود منطبق ساخته و مى  داشت که با مھارت خود فرضيه ضد تکاملى خود را با طرح ھاى

  ".اصالح و باززائى روحى، از تمامى اصالحات جلوگيرى خواھد کرد با رد نياز يا احتمال" گفت که تکامل 
 American Civil Liberties )آمريکـا آزادى ھـاى فـردى مـدنى در تنسـى وقتيکـه اتحاديـه 1925اين مورد در سـال 

Union ) يـک معلـم دبيرسـتان جـوان بنـام جـان . تکامل کشور اعتراض نمود به اوج خـود رسـيد به اولين قانون ضد
موردى کـه توجـه  در. براى تدريس فرضيه تکامل در کالس بيولوژى به دادگاه خوانده شد ( John Scopes ) اسکوپز

تحـت سـئواالت و بازپرسـى وکيـل مـدافع  رده بود، برايان، نماينـده دولـت در دادگـاه،عظيم مردم را به خود جلب ک
ولى با موردھاى فنى آ زاد شـد وبرايـان چنـد . اسکوپز محکوم شد .قرار گرفت ( Clarence Darrow ) کالرنس دارو

 .در گذشت روز پس از اتمام دادگاه
، 1919در سـال . ممنوعيت الکل بود -اترى را برخود داشت ملى فر که نتايج -مورد ديگر برخورد بنيادى فرھنگ ھا 

آشفتگى ، تبصره ھيجدھم قانون اساسى تصويب شد که بر طبق آن توليد ، فروش و حمل  پس از نزديک يک قرن
مشروب خوارى از  قانون منع گرچه ھدفى جز از بين بردن سا لن ھا و نقاط. نوشابه ھاى الکلى ممنوع شد و نقل

خوانـده  (speakeasies) اسـپيک ايـزى ا را نداشت ولى باعث ايجـاد ھـزاران ميخانـه مخفـى شـد کـهجامعه آمريک
" استفاده تر مى شد يعنـی حمـل و نقـل مشـروبات الکلـى کـه  يک نوع فعاليت جنائى که روز به روز پر. ميشدند

خوانـده ميشـد در سـال  "آزمايش شـريف" قانون منع که گاھى اوقات . بوجودآمد نام گرفته بود،" مشروب قاچاق 
 .شد لغو 1933

نابرابری مثل تجديد حيات بنياد گرايى مذھبى و قانون منع را به ھم  رشته مشترکى که چنين پديده ھاى ناجور و
 واکنش نسبت انقالب اجتماعى و فکرى زمان بود که از آن به عناوين مختلفی مثل عصر جاز، متصل مى ساخت،

طـرز زنـدگى جـوان ھـاى  بسـيارى از تغييـر رفتـار ، روحيـه و. ناميده مى شود 20 عصر زياده روى و يا خروش دھه
 .H. L) ال مـنکن -در ميان متفکرين بسيار اچ  .آمريکا بويژه در کمپ ھاى دانشگاھھا و کالچ ھا شوکه شده بودند

Mencken) مريکـا سـخن مـى دريغ در تقبيح ريا کـارى و رشـوه خـوارى در زنـدگى آ ، روزنامه نگار و منقدى که بى
 در داستانھاى کوتاه (Fitzgerlad ) اسکات فيتز جرالد. نويسنده معروف اف . شناخته شد گفت، به عنوان قھرمان

فيتـز جرالـد، . در آورد انرژى آشوب و گم بودن دھه را به تحريـر ( The Great Gatsby ) خود ھمچون گتسبى بزرگ
نسـلى کـه از کشـت و . لقـب داشـتند " نسـل گمشـده" کـه  جزو نھضتی کوچک ولی بـانفوذ از نويسـندگان بـود

خـالى بـودن حيـات روحـانى در آمريکـا ميدانسـتند،  کشتارھاى جنگ جھانى شوکه شده و ازآنچه مادى گرايـى و
 Hemingway ) مشھورترين عضوشان ، نويسنده معروف ارنست ھمينگوى مانند –بسياری از آنھا . ناراضى بودند

 .ده و د رپاريس بعنوان مھاجر زندگى کردندکر به اروپا سفر -- (
، مھـاجرت  1930و  1910بـين سـالھاى . روحيه خود آزمـايى در گيـر شـدند االصل نيز در اين -آمريکائيان آفريقائى 
 بيشتر آنھا. به ا وج خود رسيد 1915 – 1916جنوب به شمال بوقوع پيوست که در سالھاى  عظيمى از سياھان از
ديترويـت و  بيشتر شغلى و آزادى ھاى شخصى در مقايسه با جنـوب ، بـه منـاطقى چـون به جھت موقعيت ھاى

و متفکـرين ديگـر ، انجمـن  ( W. E. B. DuBois ) ، دبليو ، اى ، بى ، دوبـوا1910در سال . شيکاگو نقل مکان کردند
را کـه بـه  ( (National Association for the Advancement of Colored People ملى پيشرفت مردمـان غيرسـفيد
کرد تا صدايى در صحنه ملى داشته باشند تشکيل دادند که د ر طول سـالھاى  سياه پوستان آمريکائى کمک مى

 .بيشتر پيدا کرد آينده اھميتى
لقـب  ( Harlem Renaissance ) " رنسـانس ھـارلم" آفريقـائى ، کـه  - ھمزمان ، نھضت ھنـرى و ادبـى آمريکـائى

 ، ماننـد نويسـندگانى چـون لنگسـتون ھيـوز" نسـل گمشـده " نويسـندگان، ھمچـون  ينا. گرفت، بوقوع پيوست
(Langston Hughes ) و  حتى وقتى از واقعيت ھـاى زنـدگى آمريکـا سـخن مـى گفتنـد، اشـکال ادبـى قـرار دادى

 .ارزش ھاى طبقه متوسط را رد مى کردند
 

 ( The Great Depression) رکود اقتصادی بزرگ
 

با اين حال حتى پس . در صد از ارزش بورس سھام کاسته شد 40، بورس سھام سقوط کرده و 1929در ماه اکتبر 
سياسى و صنايع به پيش گويى ھاى خوشبينانه خود در مورد اقتصاد کشور ادامه  از سقوط بورس سھام، رھبران

خـود را از  انـداز زنـدگى رکود اقتصادى عميق تر شد، اعتماد از بين رفت و بسيارى از مـردم تمـام پـس ولى. دادند
 .، از ھر چھار نفر يک نفر بيکار بود1933تا سال . دست دادند

اختراعات بزرگ . کننده کشور و توانايى مردم براى مصرف آن بود ھسته مشکل ، نابرابرى عظيم بين ظرفيت توليد
 آمريکا و مزدگيران افزايشطى و پس از جنگ بازده صنايع را ماوراى ظرفيت خريد زارعين  در روشھاى کار دھى در

 .داد
احتمال سرمايه گزارى مطمئن و سالم افزايش يافته بود، به پيش  پس اندازھاى طبقه متوسط و مرفه، که ماوراى

سقوط بورس سھام ، از اين رو ، عمأل اولـين انفجـار . در بورس و امالک کشيده شد سنجى ھاى سراسيمه گونه
سـرمايه گـذارى  زمانى سسـت و بـى دوام از پـيش سـنجى ھـا و معـامالت وچندين انفجارى بود که در آن سا از

  .مخاطره آميز با خاک يکسان مى شد
ھربـرت ھـوور، . سر داليل و راھھاى حل رکود بزرگ تخصص يافت کأل به مباحثه به 1932مبارزات رياست جمھورى 

بـا کوشـش ھـاى خسـتگى  از سقوط بورس سھام به کـاخ سـفيد رسـيده بـود، که با بدشانسى ھشت ماه قبل
 مخـالف دمکـرات او ،. بود ولى موفق به چرخاندن چرخھاى از پـا ايسـتاده صـنايع نشـد ناپذير در صدد حل مشکل

بود استدالل مى کرد که  فرانکلين روزولت، که در طول شکل گرفتن اين بحران، فرماندار محبوب و مردمى نيويورک
مشـى ھـاى جمھـورى خواھـان در طـى دھـه  يکا ، که از سـوى خـطرکود از نقص و کمبودھاى بنيادى اقتصاد آمر
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ھـزار رأى  700ميليون و  15ھزار رأى را در مقابل  800ميليون و  22 انتخابات با پيروزى عظيم روزولت ھمراه بود که
 .آمريکا وارد عصرى جديد از تغييرات اقتصادى و سياسى مى شد. داد ھوور به خود اختصاص
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 جھانى و جنگ (New Deal) نيوديل:بخش دھم
 
 
 1941روزولت ، . پرزيدنت فرانکلين دى. "  ما بايد انبار بزرگ دمکراسى باشيم" 
  
 

  و اقتصادى مورد تاکيد روزولت اصول سياسى(New Deal) يوديلروزولت و ن
 

، جوى از اعتماد و خوش بينى را به ھمراه آورد که به سـرعت  ، رئيس جمھورجديد فرانکلين روزولت1933در سال 
رئيس جمھور در نطق افتتاحيه . خوانده مى شد ، رھنمود ساخت" نيوديل " که بنام  مردم را به سوى برنامه خود

 ".تنھا چيزى که ما بايد از آن بترسيم خود ترس است: " کشور گفت ود بهخ
اصالحات اقتصادى و اجتماعى را که بسيارى از اروپائيان بـراى  تا حدى شايسته اشاره است که اين اصول، نوعى

 تـرکبعالوه، اين سياست يک روند دراز مدت بـه سـوى . آشنائى داشتند، بھمراه داشت  بيش از يک نسل با آن
تنظـيم و نظـارت خطـوط  ؛ بازگشـت بـه) عدم دخالت زياده دولـت در امـور ) (Laissez-faire ) کاپيتاليسم ليسز فير

در دوره ترقى خواھى تئـودور روزولـت و وودرو  قوانين اصالحى ملى و ايالتى بود که ، و انبوھى از 1880آھن دھه 
 .نمايش مى گذاشت ويلسون معرفى شده بود، را بيان و به

در واقع ، بسيارى . که قبأل نسل ھا طول کشيده بود بسرعت انجام داد آنچه که در برنامه نيوديل بديع بود اين بود
طـول  و در. عجله انجام و با سستى اداره مى شـد؛ بعضـى از آنھـا بـا يکـديگر ضـد و نقـيض بودنـد از اصال حات با

ايـن سياسـت، احيـاى تنـدى از  يا معلق نماند؛ در واقع تمامى عصر نيوديل، انتقادات و منازعات مردم ھرگز قطع و
 .عال قه به دولت را در ھر شھروند به ارمغان آورد
بـا . بـود) فلـج ( سيستم بانکى و اعتبار کشـور در حالـت پـاراليز  وقتيکه روزولت سوگند رياست جمھورى را خورد،

 گر قادر به پرداخت قرض خود بودند ،بانکھای کشورباسرعت زيادى نخست بسته و سپس ا سرعت بسيار زيادى،
بـاال بکشـد تـا  دولت خط مشى تورم ارز معتدل را پيش گرفـت تـا قيمـت اجنـاس را آھسـته. مجددآ باز مى شدند

سـخاوت مندانـه اى را بـراى صـنايع و  آژانس ھـاى دولتـى نـوين امکانـات اعتبـارى. تسکينى براى بدھکاران باشد
، پس انـدازھاى  (Federal Deposit Insurance Corporation) س انداز فدرالشرکت بيمه پ. کشاورزان فراھم آورد

 .نمود و قوانين سنگينى بر فروش اوراق در بورس سھام گذاشته شد ھزار دالر را تضمين مى 5تا 
 

 بيکارى
 

ھـزار نفـر  صدھا. صف نان در بسيارى ا ز شھرھا بسيار عادى بود. بودند ، ميليون ھا آمريکائى بيکار 1933تا سال 
سـنتى  برادر ، يـک ده: " آھنگ سرزبان ھا . ھا رفته و در جستجوى غذا ، کار و سر پناھى بودند به خارج از شھر

  .بود" مى توانى بدھي؟
بود، برنامه اى که کنگره  (Civilian Conservation Corps) " مردم سپاه حفاظت" اولين قدم براى بيکاران به شکل 

که بـه شـکلى نيمـه نظـامى اداره  CCC- .سال باشد 25تا  18تسکينى براى جوان ھاى بين  تصويب نموده بود تا
نزديـک . نام مـى نمـود دالر در ماه ثبت 30شد، جوانھاى بى کار را درمراکز کارى در سراسر کشور با پرداخت  مى
ام پروژه ھاى حفاظـت محـيط آنھا در انواع و اقس .ميليون جوان در عرض ده سال از اين برنامه استفاده کردند 2به 

از فرسايش خـاک و حفاظـت از جنگـل ھـاى کشـور ؛ از بـين بـردن  کاشتن درخت جھت جلوگيرى: شرکت نمودند
براى ماھيان و پرنـدگان ؛ ذخيـره ذغـال سـنگ، نفـت ، سـنگ نفـت زا ، گـاز ، سـديم و  آلودگى با ساختن پناھگاه

 .ھاى ھليوم ذخيره
کـار " اين شغلھا که گرچـه بعنـوان . فراھم شد) ( .Civil Works Admin مدنى تسکين کارى از طرف اداره کارھاى

 اين. مى شد، از چاله کنى گرفته تا تعمير اتوبان ھا و تعليم و تربيت را شامل مى شد از آن انتقاد" درست کردن
ابينه او با اين حال رسمى ک روزولت و اعضاى. منسوخ شد 1934بوجود آمده بود در بھار  1933برنامه که در نوامبر 

 .بودند تا از طريق برنامه رفاه وبھزيستى اجتماعى ھميشه طرفدارى برنامه ھاى بيکارى از طريق تسکين کار
 

 کشاورزى
 

ونظـارت بيشـتر، بسـيارى از مشـکالت کشـور را حـل خواھـد کـرد،  با ايـن اعتقـاد کـه تنظـيم" نيو ديل " سالھاى 
، کنگره قانون تثبيت کشاورزى را تصويب نمود که بـراى کشـاورزان ،  1933در سال  براى مثال ،. شناخته مى شد

به زارعين  اين قانون در نطفه خود اساسأ طرحى بود که با پرداخت سوبسيدى. اقتصادى فراھم مى نمود تسکين
جـوه بـه سرمايه براى پرداخت ايـن و پشتوانه و. ، در عوض تقليل مقدار توليدشان، قيمت محصوالت را باال مى برد

تـا وقتيکـه اليحـه قـانون . را بکار مى بردند، بدست مـى آمـد زارعين، از طريق ماليات از صنايعى که اين محصوالت
. اينرو اين اليحه از زارعين خواسته بود تا محصـوالت فـراوان خـود را شـخم بزننـد  شود، فصل رشد آغاز شده بوداز

بـا . خوانـد" مـا  تفسيرى تکاندھنده بر تمـدن" ين فعاليت را ا(Henry A. Wallace) کشاورزى ھنرى اى واالس وزير
وام را براى کسانى که محصوالت را ذخيره  اين حال از طريق اين اليحه و شرکت اعتبارى کموديتى ، برنامه اى که

 .مى ساخت ، توليد پايين آمد و دور از دسترس بازار نگاه مى دارند، تمديد
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در صد افزايش يافت ولى فقط قسمتى از آن حاصل برنامـه  50مزارع  د حاصل از، در آم 1935و  1932بين سالھاى 
 کـه خـود -ھمان سالھايى که از زارعين خواسته شده بود تـا محصـول را از زمـين بردارنـد در طى. ھاى فدرال بود

ز قابـل کـه بـه طـر خشکسالى شديدى اياالت گريت پلينـز را در بـر گرفـت - -باعث جابجايى اھالى و زارعين شد 
در " کا سه غبار " جنوبى را در آنچه که  بادھاى شديد وگردغبار عظيم ، گريت پلينز. توجھى توليدات را کاھش داد

محصـوالت از بـين رفتـه اتوموبيـل ھـا و . خوانـده مـى شـد، در برگرفـت ، 1938تـا  1935، بويژه از  1930طول دھه 
اغلـب  ھـزار نفـر ، کـه 800قريـب بـه . حيوانات صدمه ديدنـدکوبيده شدند و بسيارى از مردم و  ماشين آالت درھم

، ميسـورى و اوکالھمـا را  ، اياالت آرکانزاس، تگـزاس1940و  1930خوانده مى شوند، در طى دھه  "Okies" اوکى
مھـاجرين . سر زمين افسـانه و وعـده ، کاليفرنيـا بيشتر آنھا بسوى غرب به حرکت در آمدند، به سوى. ترک کردند

ھـا ، فروشـندگان و کسـان ديگـرى کـه زنـدگى و حيـات آنھـا بـه سـالمت  زارعين بلکه افراد مجرب شرکتنه تنھا 
شدند که  بيشتر مھاجرين مجبور. در آغاز، کاليفرنيا مکان روياھاى آنھا بود. وابسته بود، بودند جوامع مزرعه نشين

 .کنند براى کارھاى فصلى برداشت محصول با در آمدھاى بى نھايت پايين رقابت
تاسـيس شـده بـود بـه کمـک  1935کـه در سـال (Soil Conservation Service) دولت به شکل خدمات حفظ خاک

دارى که به خـاک صـدمه زده بـود در اثـر شـدت غبـار وخـيم تـر شـد و ايـن سـرويس  عملکردھاى مزرعه. شتافت
جلـوگيرى  لومتر درخـت جھـتھزار کي 30بعالوه نزديک . زارعين اصول کاھش فرسايش خاک را آموخت خدماتى به

 .شدت باد کاشته شد
وقتى که ماليـات بـر رونـدھاى غـذايى  1936داشت ولى در سال  با اينکه قانون تثبيت کشاورزى موفقيت فراوانى

ھفته بعد ، کنگره قانون امداد مزرعه موثر تـرى  6. شد، به کار آن خاتمه داده شد برخالف قانون اساسى شناخته
کـه باعـث  - که به دولت اين اجازه را داد تا به زارعينى کـه کاشـت محصـوالت خـاک تھـى کـن مجلس گذراند را از

 .وجھى بپردازد را استفاده مى کنند -دريافت محصول از طريق روش ھاى حفاظت خاک مى شود 
ھمچنـين  اين قانون. طريق سوبسيد دولتى تحت اين برنامه قرار گرفتند ميليون زارع از 6، نزديک به  1940تا سال 

 ھاى مازاد ، بيمه براى جو و سيستم ذخيره طراحـى شـده جھـت تضـمين ذخيـره غـذايى ثابـت را وام بر فراورده
 .بنظر آمد بزودى، قيمت کاالھاى کشاورزى باال رفت و ثبات اقتصادى براى زارعين ممکن. فراھم کرد

 
 صنعت و کار

 
گشـايش يافـت بھمـراه قـانون بھبـود  1933کـه در سـال  (National Recovery Administration) اداره بھبـود ملـى

و  با بکار بردن روش ھاى رقابتى مناسب جھت توليد کـار زيـادتر (National Industrial Recovery Act) صنايع ملى
از آغـاز بـا اسـتقبال روبـرو  NRA بـا اينکـه. در نتيجه خريد بيشتر، سعى در پايان دادن به رقابت شانه به شانه کرد

خـالف  NRA، 1935در سـال . بھبـود شـکايت کردنـد نايع با تلخى از تعداد نظارتھاى بيشـمار در آغـاز عصـرشد، ص
مش ھاى ديگر کمک به بھبود نمودند و دولت اين رويه را اتخـاذ کـرد  تا آن موقع، خط. قانون اساسى اعالم گشت

 .گردد اقتصاد و بھبود آن مىشده در بعضى صنايع و داد و ستدھا باعث جلوگيرى از  که قيمت ھاى نظارت
 NIRA . دوره ديگـرى در تـاريخ آمريکـا ، بيشـتر اسـتفاده بردنـد د رھمين دوره بود که سازمان ھاى کارگرى از ھـر

 معامله بعنوان واحدى که نماينده تـک تـک کـارگران يـک( معامله اشتراکى را بعھده گيرد  تضمين کرده بود تا حق
 National Labor Relations) ، کنگره اليحه مناسبات کار ملـى 1935ل سپس در سا). صنعت محسوب مى شود

Act) بکارگران ايـن حـق را داد تـا از طريقـه اتحاديـه  را وضع کرد که روش ھاى کارى غير منصفانه را تعريف نموده و
ھمچنـين . اختو کارفرمايان را از دخالت در فعاليت ھاى اتحاديه منع س ھاى انتخابى خودشان به معامله پرداخته

بـه  کارملى را تشکيل داد تا بر معامالت مشترک سرپرسـتى کـرده، بـر انتخابـات مـديرِيت کـرده و ھئيت مناسبات
کارفرمايانشـان نماينـده آنھـا  کارگران اطمينان داد که حق انتخاب سـازمان ھـايى را کـه آنھـا مايلنـد در معاملـه بـا

 .باشند، انتخاب کنند
بوجود آمده بود به طبقه کارگر اين حس منفعـت مشـترک را داد  ازمان ھاى کارىپيشرفت ھاى عظيمى که در س

 حزب 2اين قدرت تا حد زيادى در چھار چوب . در صنايع بلکه در سياست نيز افزايش يافت و نيروى کارگران نه تنھا
تـا حـزب جمھـورى کرد  بزرگ بکار برده شد، ولى حزب دمکرات پشتيبانى بيشترى از اتحاديه ھاى کارگرى دريافت

 .خواه
 

  دومين نيو ديل
 

مھم و قابل توجه را به اجرا گذاشت و افزايش مھمى در توليـد  نيو ديل در سالھاى نخستين خود يک سرى قوانين
 و ھمانطور که حس پر اھميت بـودن بحـران. براى پايان دادن به رکود بزرگ کارى نکرد ولى -و قيمتھا بدست آورد 
زيادى دولت در امورغمگين شـده و  بازرگانان ازپايان دوره عدم دخالت. اى تازه اى به ميان آمدبپايان رسيد، تقاضاھ

و راست اوج گرفت وقتى کـه خيـال بافـان ،  از احزاب چپ حمالت زبانى نيز. اوقات تلخى کردند NIRA تحت قوانين
لب نظر نارضايانى کردند که نوشداروھاى اقتصادى رو آمدند و سعى در ج نقشه کشان و سياستمداران ھمگى با

 بـراى حقـوق (Francis Townsend) از جملـه اينھـا، طـرح فرانسـيس تاونزنـد. ناراضـى بودنـد از حرکـت بھبـود
، واعـظ  (Father Coughlin)بازنشستگى سخاوتمندانه براى سـالمندان بـود؛ پيشـنھادات آتـش افـروز پـدر کـافلين

تشبيھات ضد نژادى پر بود تحت انتقـاد قـرار  ى ھاى خود که مرتبأ باراديوئى که بانکھاى بين المللى را در سخنران
سناتور و فرماندار سابق ايالت  (Huey P. Long) ھيو النگ" پادشاه  ھر شخص يک" داد؛ و قوى ترين آنھا ، نقشه 

 قصـداگـر سـوء ( سخنگوى بى باک و پر قدرتى که استان را مثل ملک شخصى خود اداره مى کـرد  لوئيزيانا بود،
 1936فرانکلين روزولت در سـال  بجان او رخ نمى داد، احتمال اينکه او رقيبى براى انتخابات رياست جمھورى عليه

 .(بشود وجود داشت
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پرزيدنت روزولت يک سرى اقدامات اقتصادى ، اجتمـاعى اتخـاذ  در ميان اين فشارھا که از چپ و راست ميرسيد ،
 قر و نيز کار بجھت مبارزه با بيکارى و ھمچنين تھيه يک فضاى امن اجتمـاعىغلبه بر ف مھم ترين اينھا يکى. نمود
 .بود

، آژانس اصلى مسئول اجراى نيو ديل دوم ، کوششى بود  (Works Progress Administration) اداره پيشرفت کار
. شـدند رس تاسـيستحت اين اداره ، ساختمان ھـا ، راھھـا ، فرودگـاه ھـا و مـدا. بيشتر و نه رفاه جھت توليد کار

پــروژه ھنــرى فــدرال و پــروژه  ھنرپيشــگان ، نقاشــان ، موســيقى دانــان و نويســندگان تحــت پــروژه تئــاتر فــدرال ،
بـه  (National Youth Administration) جوانـان ملـى بعـالوه، اداره. نويسـندگان فـدرال بـه اسـتخدام در آمدنـد

وزشـى را ترتيـب داد، و بـه جوانـان بيکـار کمـک ھـاى الزمـه و برنامـه ھـاى آم دانشجويان، کار نيمه وقت ارائه داد
، 1943در سال  ميليون بيکار را در آن واحد در پوشش خود مى گرفت؛ و در زمان اتمام کار خود 3تنھا  WPA .رانمود

 .ميليون نفر کمک کرده بود 9به نزديک به 
سـال  (Social Security Act ) جتمـاعىروزولـت ، اليحـه تـامين ا ولى سنگ بناى اين سياست نيوديل ، بـه گفتـه

سيستم بيمه اى براى سالمندان، بيکاران و ناتوانان بر اسـاس سـھم اختصـاص داده  امنيت اجتماعى،. بود 1935
را به اجرا گذاشته  خيلى از کشورھاى صنعتى ديگر قبل از آن چنين برنامه ھايى. کارگر کارفرما، تشکيل داد شده

عنـوان  1900در اوايـل دھـه  (Progressive )سيستمى در آمريکا که توسط حزب پيشرفتهبودند ولى نياز به چنين 
محافظه کاران شکايت داشتند که سيستم تامين اجتماعى تـا . بود شده بود با بى اعتنائى به کنار گذاشته شده

 به در آمد يک نرخ برداشته شده از حقوق کارگران تامين مى شود و اين ميزان بدون توجه حد زيادى توسط ماليات
تـا اليحـه را بـه تصـويب  براى روزولت ،اين محـدوريت ھـا در برنامـه ھـا ، مصـالحاتى بودنـد کـه الزم بـود. ثابت دارد
بود ، امروزه يکى از عظيم ترين برنامه ھاى داخلـى  تامين اجتماعى، گرچه مبنای آن در آغاز کامأل معتدل. برساند

 .شود است که توسط دولت آمريکا اداره مى
 

 فى نوينائتال
 

، فرماندار نسبتأ ليبرال کانزاس را نـامزد  ( Alfred M. Landon )ندون ، حزب جمھورى خواه ، آلفرد ال 1936در سال 
بـا پيـروزى  عليرغم تمامى شکايات عليه نيوديـل، روزولـت. نمود تا عليه روزولت ، به رقابت برخيزد انتخاباتى حزب

در صـد راى  60او . برگزيـده شـد دست آورده بود ، مجددأ به پست رياست جمھورىب 1932قطعى ترى از آنچه در 
در ايـن انتخابـات ، يـک ائـتال فـى . مين و ورمانت را ربـود جمعيت را به خود اختصاص داده و آراى تمامى اياالت بجز

ن ، گـروه ھـاى گرفت که متشـکل شـده بـود از کـارگران ، بيشـتر زارعـين، مھـاجري نوين نيز با حزب دمکرات شکل
 حـزب جمھـورى خـواه. االصـل و جنـوبى ھـا -از شـرق و جنـوب اروپـا آمريکـائى ھـاى آفريقـائى  قومى شـھر ھـا

اين ائتالف سياسـى  .پشتيبانى بازرگانان ، اعضاى طبقه متوسط، شھر ھاى کوچک و حومه را بخود اختصاص داد
 .، با تغييرى ناچيز تا چندين دھه بر جا باقيماند

اى بـر روى معنـى خـط مـش ھـاى نيوديـل در رابطـه بـا حيـات  ، منازعه عمـومى گسـترده 1938تا  1932از سال 
بسيار بديھى بود که آمريکائيان مايل بودند که دولـت مسـئوليت بيشـترى . افتاد اقتصادى و سياسى کشور به راه

وضـعيت رفـاه مـدرن در  ياد ھـاىدر واقع ، تاريخ نويسان عمومأ اعتبار تشکيل بن. رفاه کشور به عھده گيرد در قبال
عقيـده بودنـد کـه بسـط نـامعين کارھـا و  برخـى از منقـدين بـر ايـن. آمريکا را به اين عھد نوين نسـبت مـى دھنـد

امـا پرزيـدنت روزولـت اصـرار بـر ايـن . الشعاع قرار مـى دھـد مسئوليت ھاى دولت عاقبت آزادى ھاى مردم راتحت
ى جامعه مى شـود عاقبـت منجـر بـه تثبيـت آزادى و دمکراسـى مـى بھبود اقتصاد داشت که قد مھايى که باعث

 .گردد
دمکراسى در چندين کشـور بـزرگ ديگـر : " مردم آمريکا چنين گفت ، روزولت به 1938در يک پيام راديوئى در سال 
 عدمنه به خاطر اينکه مردم اين کشورھا از دمکراسى ناراضى بودند بلکه از بيکارى و  از صحنه ناپديد شده است
حاليکه نا اميدانه به  از اين خسته شده بودند که مى ديدند فرزندان شان گرسنه اند در. امنيت خسته شده بودند

و در پايان، در کمال ... شده است مى نگرند  دولتى که ھرج ومرج در آن است و دولتى که از ضعف رھبرى ضعيف
مريکا مى دانيم که انستيتو ھاى دمکراتيک ما قادرند که کار ما در آ. کردند بيچارگى ، آزادى را قربانى يک لقمه نان

عملکـرد  ولى اگر ما در صدد حفاظت و نگھـدارى آن ھسـتيم، نيـاز اسـت کـه ثابـت کنـيم کـه. پيش برند کرده آنرا
ھمگـى و بـا اتفـاق بـر ايـن  مـردم آمريکـا...عملى دولت دمکراتيک ما برابر با عمل حفاظت از امنيـت مـردم اسـت 

دفاعى درسـت در حفاظـت امنيـت اقتصـادى قـرار  ند که آزادى خود را به ھر قيمتى حفظ کنند و اولين خطعقيده ا
 ". دارد

 
 در آستانه جنگ جھانى دوم

 
برنامه ھاى داخلـى او توسـط يـک خطـر جديـد کـه کمتـر توسـط  قبل از اتمام دوره دوم رياست جمھورى روزولت ؛

نقشه ھاى توسعه طلبى رژيم ھاى خود کامه در ژاپن، ايتاليـا و : دمواجه ش آمريکائيان عامه شناخته شده است
ژاپن ، دولـت  ژاپن به مانچوريا حمله کرده و مقاومت چينى ھا را در ھم کوبيد؛ يک سال بعد، 1931 در سال. آلمان

ر ليبى بزرگتـر آمده بود، مرزھاى خود را د ايتاليا، که زير دست فاشيسم از پا در. دست نشانده مانچوکو را برپا کرد
 National )آلمان ، جايى کـه آدولـف ھيتلـر حـزب سوساليسـت ملـى .به اتيوپى حمله کرد 1935و در سال . کرد

Socialist Party) به دست گرفـت ، رايـن لنـد را مجـددأ اشـغال  1933داده بود و کنترل دولت را در سال  را تشکيل
 .دست به تجديد تسليحات عظيمى زد کرد و

و آلمان ، ايتاليا و ژاپن به تجـاوز خـود ادامـه مـى دادنـد، درک  ه ماھيت واقعی استبداد روشن می شددرحاليکه ک
 ، پس از آنکه ھيتلر اتريش را 1938در سال . و پيروى از سياست انزوا طلبى تشديد شد آمريکائى ھا بسوى انزوا

اروپا را ھـر لحظـه بـه  چکسلواکى (Sudetenland ) زير سلطه رايش آلمان در آورد، تقاضاھاى او براى سوداتن لند
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آغاز جنگ جھانى دوم، احساسات انزواطلبـى بيشـتر شـد بـا اينکـه  و 1939با حمله نازى ھا به لھستان در سال 
احساسـات مردمـى کـامأل بـه . در مورد اوضاع جھان خيلى از بى طرفـى بـدور بودنـد آمريکائيان در احساساتشان

آلمـانى ايسـتاده  قربانيان تجاوز ھيتلر بود و به پشتيبانى از نيروھاى متفقـين کـه در مقابـل کشـور گشـايى طرف
اينکه نظر مردم در مورد دخالت آمريکا توسـط  تحت اين شرايط ، روزولت، تنھا مى توانست منتظر بايستد تا .بودند

 .وقايع جھان تغيير يابد
، منازعه بين آنھايى که طرفـدار کمـک بـه دمکراسـى و  1940 با سقوط فرانسه و جنگ ھوايى عليه انگلستان در

فت که در اين ميان کميته اول آمريکـا شـکل گرفـت کـه حمايـت آن از بودند شدت گر آنھايى که طرفدار انزوا طلبى
جـدال مداخلـه جويـان،  در پايـان،. کارا ن منطقه ميانه گرفته و تا آرامش طلبان چپ گرا را در بر مى گرفت محافظه

. قـين بـودکميته دفاع آمريکا از طريق کمک به متف منازعه عمومى بسيار طوالنى را برد که تا حد زيادى مديون کار
را تشـکيل داد و ھمگـام بـا  (Mutual Board of Defense ) دو جانبـه دفـاع اياالت متحـده بـه اتفـاق کانـادا، ھئيـت

 .آمريکاى التين زمينه اين حفاظت مشترک را به تمامى کشورھاى نيمکره غربـى گسـترش دادنـد جمھورى ھاى
، اولين اليحه  1940سپتامبر  ات عظيم رأى داد و درکنگره که با بحرانھاى عظيمى روبرو شده بود به تجديد تسليح

بـا وجـود اخـتالف يـک رأى در مجلـس  -نمـود  خـدمت اجبـارى زمـان صـلح کـه در آمريکـا بتصـويب رسـيده را وضـع
قرض رھـن را تصـويب نمـود کـه پرزيـدنت روزولـت را قـادر سـاخت تـا  ، کنگره برنامه1941در اوايل سال . نمايندگان

که تشخيص داده شـده بـود کـه بـراى ) اساسأ انگليس ، شوروى و چين( ھر کشورى  را بهتسليحات و تجھيزات 
ميليـون دالر  ھـزار 50مجموع کمک مـالى ايـن برنامـه تـا اتمـام جنـگ بـه . آمريکا حياتى است، انتقال دھد دفاع از
 .رسيد

ه و رسـا بـود، ولـى در سياست انزواطلبى ، با اينکـه شـناخته شـد نشان داد که 1940انتخابات رياست جمھورى 
 Wendell )مخالف جمھـورى خـواه روزولـت ، ونـدل ويلکـى. اندکى را جلب کرده بود سطح کشور نسبتأ طرفداران

Wilkie) برنامه ھاى داخلى  فاقد برگ برنده اى بود چون او با خط مش خارجى پرزيدنت موافق و نيز تا حد زيادى با
ديگر را براى روزولت ببار آورد، براى اولـين بـار در  ابات ماه نوامبر يک اکثريتاز اين رو انتخ. روزولت موافقت کرده بود

 .براى سومين دوره به اين پست منصوب مى شد تاريخ آمريکا، يک رئيس جمھور
 

 ژاپن، پرل ھاربر و جنگ
 

اپـن بـا اسـتفاده از ژ. اروپا را دنبال مى کردند، تشنج در آسيا باال گرفت در حاليکه آمريکائيان با ھيجان مسير جنگ
کشـور  کـرد کـه در آن ايـن" نظمـى جديـد " جھت بھبود وضعيت استراتژيکى خود ، گستاخانه اعالم  اين موقعيت

بقاى خود عليه آلمان بود، قـادر  بريتانيا ، که در حال جنگ براى. استيالى خود را بر سراسر پاسيفيک بکار مى برد
 ، ژاپن از دولت ضعيف ويچى1940در تابستان . برمودا را بست و موقتأ راهبه مقاومت نبوده و لذا از شانگھاى خارج 

( Vichy) تا ماه سپتامبر ژاپنى ھا به محور رم. استفاده از آسمان ھند و چين اجازه کسب کرد در فرانسه جھت - 
را تحـريم بـه ژاپـن  اياالت متحده جھت ضـد حملـه، صـادرات خـرده آھـن. ملحق شدند (Rome Berlin Axis ) برلين
 .نمود

کرده و به سمت نفت ، قلـع و السـتيک مااليـای انگلـيس و ھنـد  بنظر مى رسيد که ژاپنى ھا احتماأل رو به جنوب
 ، ژاپنى ھا مابقى شبه جزيره ھند و چين را اشغال نمودنـد ؛ ايـاالت1941ماه جوالى  در. شرقى ھلندى ھا بروند

  .ود نمودمتحده درپاسخ ، تمامى دارائى ھاى ژاپن را مسد
در اواسـط مـاه نـوامبر ، او ھئيـت ويـژه اى را بـه . وزيـر ژاپـن شـد ، ژنرال ھيد کى توجو نخست 1941در ماه اکتبر 

آمريکـا  ژاپـن ، در ميـان چيزھـاى ديگـر ، از. مالقـات کنـد (Cordel Hull ) وزير کشور کوردل ھال آمريکا فرستاد تا با
ھـال در . در پاسيفيک پايان دھـد و نيروى دريائى آمريکا به گسترش خودخواست تا دارائى ھاى ژاپن را آ زاد کرده 

دارائـى ھـاى ژاپـن از سـوى آمريکـا ، از چـين و انـدونزى خـارج  پاسخ پيشنھاد داد که ژاپنى ھا درقبـال آزاد کـردن
 .ا رد کردنـدمھلت خواستند تا روى اين پيشنھاد مطالعه کنند و در تاريخ اول دسامبر آنـر ژاپنى ھا دو ھفته. شوند

 7در صـبح روز . گرفـت تمـاس(Hirohito ) دسامبر ، فرانکلين روزولت مسـتقيمأ بـه امپراطـور ژاپـن، ھيروھيتـو 6در 
ھـاربر ھـاوائى در يـک حملـه غافلگيرانـه مخـرب ،  دسامبر ، ھواپيما ھاى ژاپنى به ناوگان پاسيفيک آمريکا در پـرل

سرباز ، دريا  2300ھواپيما نابود شده و بيش از  150حدود جنگى ،  کشتى 5کشتى منجمله  19. حمله ور شدند
آمريکـا کـه  ناوھـاى ھواپيمـا بـر: فقط يک چيز آن روز به نفع آمريکا بـود. افراد شخصى کشته شدند نورد ، ملوان و

ه در ساحل پرل ھاربر لنگر نينداخت نقش مھمى در جنگ دريائى در پاسيفيک مى داشتند در آن روز در دريا بودند و
  .بودند

و گـوام از راديوھـاى آمريکـا  (Wake ) ، ويک ( Midway ) ميدوى ھمانطور که جزئيات حمالت ژاپنى ھا به ھاوايى،
 " روزيکه به بد يمنـى زنـده خواھـد مانـد" باورى تبديل به عصبانيت شد و روزولت آنرا  پخش مى شد، شک و دير

 .ايتاليا جنگ با آمريکا را اعالم نمودند روز بعد، آلمان و 3الم نمود؛ دسامبر ، کنگره، جنگ با ژاپن را اع 8روز .  ناميد
، پرزيـدنت 1942ژانويـه  6در روز . صـنايع خـود بـه تکـاپو افتـاد کشور به سرعت براى حرکت افراد و تمامى ظرفيـت

ھـوايى  ر تفنگ ضدھزا 20ھزار تانک ،  45ھزار ھواپيما در آن سال ،  60تحويل : اعالم نمود روزولت اھداف توليد را
معـادن ، بازرگـانى، کـار ،  مزرعـه دارى ، کارخانجـات، -تمـامى فعاليـت ھـاى کشـور . ميليون تـن محمـوالت  18و 

بـه شـکلى تحـت کنتـرل ھـاى وسـيع تـر و  -فرھنگى  سرمايه دارى ، ارتباطات و حتى آموزش و پرورش و مسايل
د بزرگى را خلق کرد تا کشتى ، ماشين ھاى نظـامى و صنايع جدي کشور بسرعت پول جمع کرده. نوينى در آمدند
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در نتيجـه واقعـه . و بسيج نظامى سريع و گسـترده اى را موجـب شـد حمله به آمريکا ، جلوه انزواگرى را تيره کرد
توقيـف آمريکـائى ھـای : جاسوسى آسيا، آمريکائيان ھمچنين مرتکب عمل عدم تحمل شدند پرل ھاربر و ترس از

زندگى مى کردنـد از خانـه  ھزار آمريکائى ژاپن االصل که در کاليفرنيا 120 ، قريب به 1942در فوريه . االصل  ژاپنى
" مراکـز انتقـال "انتقال داده شدند که بعدھا به  ھايشان برداشته شده و به داخل ده کمپ موقتى با سيم خاردار

 -، نيسـئی در صد اين آمريکا ئـی ھـاى ژاپنـى االصـل  63نزديک . کردند خارج از شھرھاى جنوب غربى نقل مکان
افـراد  ھـيچ شـواھدى از جاسوسـى در ميـان ايـن. بودند و از اين رو تبعه آمريکا محسوب مى شدند -متولد آمريکا
دليـرى و امتيـاز شايسـته اى در دو واحـد  در واقع، آمريکائيان ژاپنى اال صل از ھاوائئ و قـاره آمريکـا بـا. يافت نشد

، دولت آمريکـا  1983در سال . لباس مترجم در پاسيفيک خدمت کردند بقيه در. پياده نظم در جبھه ايتاليا جنگيدند
گرفتـه و  اين افراد را پذيرفت و وجوه محدودى را به آن افرادى که در آن دوره مورد توقيـف قـرار ، بى عدالتى توقيف

 .ھنوز در قيد حيات بودند پرداخت
 

 جنگ در آفريقاى شمالى و اروپا
 

غربى موافقت کردنـد کـه تـالش ھـاى اصـلى نظـامى آنھـا مـى  د جنگ شد، متفقيناندکى پس از آنکه آمريکا وار
 .جائيکه ھسته مرکزى نيروى دشمن قرار دارد و پاسيفيک در مرحله بعدى بود بايست در اروپا متمرکز شود،

کنند و قادر شدند تا خط آلمانى ھا که ھدفشان مصر بود را در ھم بش ، نيروھاى انگليس 1942در بھار و تابستان 
را بـه  را تا ليبى عقب نشانند و تھديد به کانـال سـوئز را کـه مديترانـه (Erwin Rommel ) رامل ژنرال آلمانى اروين

 .درياى سرخ متصل مى کند، خاموش و خنثى کنند
آفريقاى شمالى فرانسه به زمين نشست و پس از جنـگ بسـيار سـختى،  ، ارتش آمريکا در 1942نوامبر  7در روز 

ھمچنـين نقطـه عطفـى در جبھـه  1942سـال . نيروھـاى آلمـان و ايتاليـا وارد آوردنـد اى سنگينى را برشکست ھ
 جائيکه اتحاد شوروى، که متحمل شکست ھـاى سـنگين شـده بـود، تجـاوز نـازى ھـا را در سـردرب شرقى بود،

 .داد شھرھاى لنينگراد و مسکو متوقف کرده و نيروھاى آلمانى را در استالينگراد شکست
سيسيل حمله کردند و تا پايان تابستان، سواحل جنوبى مديترانه از  ، نيروھاى انگليس و آمريکا به 1943رجوالى د

حاضر  نيروھاى متفقين به سرزمين اصلى ايتاليا وارد شدند و گرچه دولت ايتاليا. شده بود نيروھاى فاشيست پاک
 1944ژوئـن ،  4شـھر رم تـا  .اليا تلخ و طـوالنى بـودبه تسليم بى قيد وشرط شد، جنگ عليه نيروھاى نازى در ايت

بود، نيروھـاى متفقـين حمـالت ھـوايى نـابود کننـدھايی بـر  در حاليکه زدو خورد ھنوز در ايتاليا در جريان. آزاد نشد
 .آوردند تاسياسات اسلحه آلمان ، منجمله ذخاير نفتى آلمان در پلوستى رومانى وارد خطوط آھن ، کارخانجات و

مذاکره فرا وان در مورد اسـتراتژى جنـگ ، تصـميم گرفتنـد تـا يـک  ، نيروھاى متفقين ، پس از 1943اخر سال در او
ژنرال  .تا آلمان را مجبور کنند تا نيروھاى بسيا رعظيم خود را از جبھه روسيه منحرف سازد جبھه غربى را باز کرده

، بعد از آمادگى  1944ژوئن  6روز  در. اروپا منصوب شددوايت آيزنھاور آمريکا به فرماندھى کل نيروھاى متفقين در 
و کانادا، بـا پشـتيبانى بسـيار برتـر ھـوايى ، در سـواحل  ھاى بس عظيم ، اولين ارتش حمال تى آمريکا ، انگليس

پـس از جنگـى سـنگين در ايـن ناحيـه سـاحلى و تثبيـت . بـه خشـکی رسـيدند فرانسه ( Normandy ) نورماندى
 بيشترى به محل سرازير شدند و بسيارى از مدافعين آلمانى توسط حمالت گازانبرى ، دسته موقعيت ، نيروھاى
آگوسـت ، پـاريس آزاد  25در روز . ارتش متفقين شروع به حرکت از فرانسـه بـه آلمـان نمـود. دسته تسليم شدند

لى تا ماه فوريـه و سختانه اى مواجه شدند و در سر مرزھاى آلمان ، نيروھاى متفقين با ضد حمله ھاى سر. شد
شدند و ارتش آلمان در سمت شرق نيز از ارتش شـوروى شکسـت  ، نيروھا از سمت غرب وارد آلمان 1945مارچ 
 .شدند آنچه که از رايش سوم باقيمانده بود، نيروھاى دريائى، زمينى و ھوايى تسليم ماه مه، تمامى 8در . خورد

 
 جنگ در پاسيفيک

 
گرچه نيروھاى آمريکا مجبور بـه تسـليم . پيشروى در پاسيفيک بودند ا بتدريج در حالدر عين حال ، نيروھاى آمريک

 (جيمـي( ژنـرال جيمـز . شدند، ولى متفقين در ماھھاى بعدى بسرعت پيشروى کردند 1942 در فيليپين در اوايل
ريل بعھده داشت کـه ماه آو دوليتل فرماندھى بمب افکن ھاى ارتش آمريکا را در يک حمله ھوايى بر فراز توکيو در

 Coral ) در جنگ درياى کـورال. بخشيد اھميت نظامى کمى داشت ولى به آمريکائيان يک جھش روحى عظيمى
Sea)  در آن تمامى جنگ فقـط توسـط ھواپيماھـاى بـر عرصـه کشـتى  اولين جنگ دريائى در تاريخ که -در ماه بعد

اد که مجبور شدند فکر حمله به استراليا رااز سر دور به چنان شکستى تن در د نيروى دريائئ ژاپن -صورت گرفت 
که منجـر  در ماه ژوئن در اقيانوس پاسيفيک مرکزى نقطه عطفى براى متفقين بود (Midway ) ميد وى جنگ. کنند

دست داده و به پيشـرفت ژاپـن بـر  ناو ھواپيما بر را از 4به اولين شکست اصلى نيروى دريائى ژاپن شد که در آن 
 .سيفيک پايان دادفراز پا

کانال گوادال ، پيروزى سرنوشـت سـازآمريکائيان در نـوامبر . بودند جنگ ھاى ديگرى نيز در موفقيت متفقين سھيم
و  سال پـس از آن ، نيروھـاى اسـتراليا 2براى بيشتر . حمله تدافعى آمريکا در پاسيفيک بود ، نشانگر اولين 1942

مناطق سولومون، گيلبرت ،  (ladder ) و در امتداد جزيره پاسيفيک مرکزىآمريکا راه خود را بسوى شمال باز کرده 
 .گونه تسخير نمودند مارشال و ماريانا و جزاير بونين را در يک سرى حمالت شبيخون

 
  

 سياست ھاى جنگ
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بين المللى مھم در مـورد اھميـت ھـاى سياسـى جنـگ  کوشش ھاى نظامى متفقين با يک سرى مال قات ھاى

، قبل از ورود آمريکا به جنگ، بين پرزيدنت روزولت و نخست وزير 1941آگوست  اولين اين مال قات ھا در .ھمراه بود
نظـامى تيـره  وينستون چرچيل بوقوع پيوست و آن در زمانى بود که آمريکا عمأل در جنگ نبود ، و وضـعيت انگليس

 .بنظر مى رسيد
را  (Atlantic Charter ) د لنـد کانـادا ، منشـور آتالنتيـکنيوفانـ روزولت و چرچيل در عرصه کشتى ھـايى در منطقـه

اتمام بسط منطقه اى، توقف تغييـر منطقـه اى بـدون رضـايت مـردم؛ : اھداف زير را داشت صادر کردند، که منشور
از آن محروم شـدند؛  تمام افراد براى انتخاب فرم دولت شان؛ بازسازى دولت ھاى خود مختار براى آنھايى که حق

برای تمامى مردم؛ آ زادى آبھـا و خاتمـه دادن  اقتصادى بين تمامى ممالک ؛ رھايى از جنگ ، ترس و نياز ھمکارى
 . بين المللى به استفاده از زور بعنوان ابزار خط مشى

کنفرانس انگلـو آمريکـائى ، تصـميم گرفـت کـه ھـيچ گونـه صـلحى بـا  ، در کازابال نکا مراکش ، يک 1943در ژانويه 
 اين ا ساسنامه ، که توسط. امکان پذير نيست" تسليم بى قيد وشرط " آن بجز براساس  روان بالکانمحورھا و پي

حال جنگ اطمينـان دھـد  روزولت اتخاذ شده بود ، براى اين بميان آورده شده بود تا به مردم تمامى کشورھاى در
جام نخواھد گرفت؛ و اينکه ھيچگونـه نازيسم ان که ھيچگونه مذاکرات صلح جداگانه با حضور نمايندگان فاشيسم و

کشورھايى صورت نخواھد گرفت تا باقيمانـده قـدرت خـود را محفـوظ نگـه  معامله اى از ھر نوع، با نمايندگان چنين
نظامى آنھـا مـى  از آنکه مفاد صلح در جلوى مردم آلمان ، ايتاليا و ژاپن قرار داده شود، سرداران دارند و اينکه قبل

 .کنند و مطلق خود را در مقابل تمام جھانيان اعالم بايست شکست کامل
 (Chiang Kai shek ) چرچيل با رھبر ملى گراى چين ، چيان کاى شک ، در قاھره روزولت و 1943نوامبر  22در روز 

توافـق  مورد ژاپن ، که شامل انصراف تمامى منا فع بدست آمده از تجاوزات قبلى مى شد، بـه مال قات کرده تا در
شـوروى ژوزف اسـتالين ، موافقـت  ، روزولـت ، چرچيـل و رھبـر اتحـاد (Tehran )نـوامبر در تھـران 28در روز . رسند

،  1945در فوريـه . را تشـکيل دھنـد ( (United Nation کردند که يک سازمان جديد بين المللى بنام سـازمان ملـل
 در آنجا، اتحـاد. به توافق ھاى بيشترى رسيدند کردند و با چشم انداز پيروزى قطعى ، مجددأ آنھا در يالتا مال قات

مرزھـاى . برخيـزد شوروى محرمانه به توافق رسيد تا عليه ژاپن ، مدت کوتاھى پـس ا ز تسـليم آلمـان، بـه جنـگ
بر سر غرامات سنگينى کـه از آلمـان  پس از مباحثات. تثبيت شد 1919شرقى لھستان تقريبأ بر روى خط کورزون 

تصميم به  -بود و روزولت و چرچيل با آن مخالف بودند  لى که توسط استالين خواسته شدهپو -خواسته شده بود 
 در رابطه با اشغال آلمان توسط نيروھاى متفقين و محاکمه و تنبيه جانيان جنگ اتخاد تدارکات ويژه اى. تاخير افتاد

  .شد
ان ملـل پيشـنھاد شـده حـق وتـو در د ر شوراى امنيـت سـازم در يالتا ھمچنين موافقت شد که قدرت ھاى موجود

 .مربوط است ، را داشته باشند مورد مسائلى که به ايمنى آنھا
يالتا، در حاليکه در حال استراحت و گذرانـدن تعطـيالت در جورجيـا بـود  پرزيدنت روزولت ، دو ماه پس از بازگشت از

و بـراى  کشـور را در غـم و انـدوه بردنـد چھره ھاى اندکى در تاريخ آمريکا اينچنين. مغزى در گذشت دراثر خونريزى
جمھـورى ، ھـرى تـرومن ، سـناتور  معاونت رياست. مدتى، مردم آمريکا از حس فقدان غير قابل جبرانى رنج بردند

 .گرفت سابق ميسورى، پست رياست جمھورى را به عھده
 

 جنگ، پيروزى و بمب
 

ايـانى د رآن منطقـه از سـخت تـرين جنـگ ھـا و جنـگ ھـاى پ جنگ در پاسيفيک پس از تسليم آلمان ادامـه يافـت
جنگ درياى فيليپين خرابى ھاى زيادى بر نيروى دريائئ ژاپن پديـد آورد کـه  ،1944با آغاز ژوئن . محسوب مى شد
دو سـال  کـه بـا اکـراه (MacArthur ) ژنرال داگالس مک آرتور. شد (Tojo ) نخست وزير ژاپن توجو باعث استعفاى

ماه اکتبر به اين جزاير بازگشت تـا راه را  در -ب از تسليم به ژاپنى ھا از فيليپين فرار کرده بود قبل از آن براى اجتنا
خليچ ليت به شکست قطعى نيروى دريائى ژاپن انجاميد و مجـددأ کنتـرل  جنگ. براى نيروى دريائى آمريکا باز کند

 .دست نيروھاى متفقين افتاد آبھاى فيليپين به
سپس اياالت متحده چشم بر جزيره ايووجيما در . مانيل را بدست آوردند نيروھاى آمريکا کنترل،  1945تا ماه فوريه 
بودند تا اين  ولى ژاپنى ھا مصمم. گذاشت که حدودأ نيمه راه بين جزاير مارياناس و ژاپن بود (Bonin ) جزاير بوبين

بمباران ھوايى آمريکـا بـا مقاومـت . مودندن جزيره را نگه داشته و از غارھاى طبيعى و کوھستانھا بخوبى استفاده
نيروھـاى آمريکـا تـا . انتحارى از جان گذشته کاميکاز از ھـوا مواجـه شـد ژاپنى ھاى مصمم در روى زمين و حمالت

تمـامى  آمريکـا و تقريبـأ(Marine) نيـروى مـارين 6000کنترل جزيره را پس از از دست دادن جـان  اواسط ماه مارس
ھا و ھدفھاى ھوايى ژاپـن  اياالت متحده شروع به حمالت ھوايى وسيع عليه کشتى. وردنيروھاى ژاپنى بدست آ

 .از حمالت ھوايى را عليه جزاير ژاپن آغاز نمود از ماه مه تا آگوست، نيروى ھوايى بيستم آمريکا موجى. نمود
 2جوالى تا  17قع بود، از ، که در حومه خارجى برلين وا (Potsdam ) رھبران آمريکا ، انگليس و شوروى در پتسدام

 کرده تا در مورد عمليات عليه ژاپن ، صـلح در اروپـا و خـط مشـى بـراى آينـده آلمـان ، بـه ، مال قات1945آگوست 
 .مذاکره پردازند

آلمان که زير حکومت نازى ھا خم شـده بـود و ھمچنـين تعيـين  کنفرانس بر نياز پشتيبانى به آموزش مجدد نسل
اعضـاى کنفـرانس ھمچنـين . حيات سياسى دمکراتيک کشـور موافقـت نمودنـد ازسازىاصول اساسى حاکم بر ب

انسـانيت  آلمان را مورد بحث قرار داد ، و بر محاکمه رھبران نازى که مـتھم بـه جنايـت عليـه پرداخت غرامات عليه
با ايـن . دشوروى فراھم نمودن شده بودند موافقت کرده و شرايط را جھت خروج امالک و تاسيسات صنعتى توسط

 10شده بود، مبنى بر پرداخت غرامت از آلمـان بـه مبلـغ  حال ادعاى شوروى ، که قبأل در کنفرانس يالتا نيز مطرح
 .بر انگيز باقى ماند ھزار ميليون دالر يک موضوع بحث
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ل سـا 3اتمـى در آالمـو گـوردو ، نيومکزيکـو منفجـر شـد کـه نتيجـه  روز قبل از آغاز کنفـرانس پتسـدام ، يـک بمـب
 پرزيـدنت. البراتورھاى گوناگون در سراسر کشور بود که به پـروژه مانھاتـان مشـھور بـود تحقيقات گسترده و جامع

بـا تلفـات کمتـر از  با حساب اينکه بکار بردن يک بمب اتمى امکـان تسـليم سـريع ژاپنـى ھـا را (Truman ) ترومن
آگوسـت تسـليم نشـوند ، از  3ھا تـا روز  ژاپنىحمله به سرزمين اصلى ژاپن ميسر مى سازد، دستور داد که اگر 

جوالى صادر کردند و در آن وعده دادنـد کـه  26پتسدام را در روز  نيروھاى متفقين اعالميه. اين بمب استفاده شود
 " نه نابود خواھد شد ونه به اسارت برده خواھد شد؛ ولى اگر ژاپن تسـليم نشـود، انتظـار اگر ژاپن تسليم شود،

 .را بکشد" نابودى مطلق 
دانشمندان ، مسئله اھداف اين سـالح جديـد را مـورد بررسـى  کميته اى متشکل از رھبران سياسى و نظامى و

 وزير جنگ ھنرى استيمسون. که تنھا تاسيسات نظامى مى بايست ھدف قرار گيرد ترومن نوشته بود. قرار دادند
( Henry L. Stimson)  مخـازن برخـى از  کيوتو ، پايتخت قديمى ژاپن و انبـار وبراى مثال، با موفقيت برھان آورد که

مرکز صنايع جنگى و عمليات نظـامى،  ھيروشيما،. گنجينه ھاى مذھبى و ملى کشور تحت اين اھداف قرار نگيرد
 .انتخاب شد

ب بمب اتمـى را برفـراز ھيروشـيما پرتـا (Enola Gay ) ، انوال گى ، يک ھواپيماى آمريکائى 1945آگوست  6در روز 
 وقتـى کـه بمـب پايـان جنـگ را تسـريع. دومين بمب اين بار بر شھر ناگازاکى انداخته شد آگوست، 8در روز . کرد

آگوست ، ژاپن به  14روز  در. بخشيد آمريکائيان تسلى يافتند ؛ درک خرابيھاى غير قابل تصور آن بعدھا روشن شد
 .رسمآ تسليم شد ،1945سپتامبر  2مفاد عھد نامه پتسدام موافقت کرد و در روز 

در . محاکمه رھبران جنايتکار نازى که در پتسدام تھيه شده بود آغاز شـد در نورمبرگ ، آلمان ، 1945در ماه نوامبر 
ريزى و شروع  ژورى برجسته از انگليس ، فرانسه ، شوروى و آمريکا، رھبران نازى، نه تنھا به طرح برابر يک ھئيت

عام و کشتار دسته جمعى ، کـه بـه  از قوانين جنگ ھا و انسانيت به شکل قتل جنگ تجاوز کارانه بلکه به تخطى
محاکمـه رھبـران . اروپائى و مـردم ديگـر محکـوم گشـتند به معناى ھمه سوزى يھوديان (Holocaust) ھولوکاست

 .تن گرديد 3محکوميت ھمگى آنھا غير از  نازى بيش از ده ماه طول کشيد و به
، وقتـى کـه جنـگ در اروپـا بـه  1945آوريـل  25اوضاع پس از جنـگ در  ميمات در رابطه بايکى از دراز مدت ترين تص
ــى ــى رســيد ول ــان م ــه شــد پاي ــه داشــت، گرفت ــا شــدت ادام ــوز در پاســيفيک ب ــدگان . ھن کشــور در  50نماين

ا ر قـانون اساسـى. کاليفرنيا جمع شدند تا چھار چوبھاى سازمان ملل متحد را طرح ريزى کنند سانفرانسيسکوی
بشـکل صـلح آميـز مـورد  که آنھا ترسيم کردند، شامل يک سازمان جھانى بـود کـه در آن اخـتال فـات بـين المللـى

بر خـالف عضـويت آمريکـا در . قرار گيرد رسيدگى قرار گيرد و ھمچنين علل مشترک گرسنگى و بيمارى مورد بحث
بـه  2بـه  89ور سـازمان ملـل را بـا رأى آمريکا با سرعت منش ليگ ممالک پس از جنگ جھانى اول ، اين بار سناى

روحيه انزواگرى را بعنوان عامل موثر خط مشى خارجى آمريکا تاييد نمـود و بـه دنيـا  اين عمل پايان. تصويب رساند
 .داد که اياالت متحده قصد در ايفاى نقش مھمى در امور بين المللى دارد نشان

 
  ظھور اتحاديه ھاى صنعتى: در حاشيه

 
در آمريکا بشمار مى آمد ولى کارگران صنايعِى ھمچون فـوالد ،  سالھاى موفقيت نسبى 1920نکه دھه با وجود اي

 شـرايط کـارى در برخـى از ايـن صـنايع بـه دشـوارى و. نساجى بھره کمترى از بقيـه بردنـد اتومبيل ، الستيک ، و
سـاعت کـار  12آمريکا روزى  د در، براى مثال ، يک کارگر صنعت فوال 1923تا سال . سنگينى قرن قبلى باقى ماند

 .داشت مى کرد در حاليکه ھر دو ھفته يکبار به مدت يک روز مرخصى
توليد عمده کوشش ھاى خود را جھت ممانعت از رشد اتحاديه  ھمچنين دھه اى بود که مالکين صنايع 1920دھه 

ل کسـب کـرده بودنـد، دو برابـر کار آمريکا ، موفقيت ھايى در طـول جنـگ جھـانى او ھا، که تحت اليحه فدراسيون
طرفداران  اين فعا ليت ھا به شکل جاسوسى ، در ھم کوبيدن اعتصابات بشکل مسلحانه و شليک بسوى .کردند

د رعين حـال . کمونيست مى شدند اتحاديه ھاى مستقل اغلب متھم به طرفدارى از. اتحاديه ھا انجام مى گرفت
 .تشکيل دادند ه اى خود رابسيارى از کمپانى ھا ، سازمان ھاى اتحادي

را حمايت مى کردند که مانع از اين مى شـد کـه يـک اتحاديـه " باز  مغازه" بشکل سنتى، قانونگذاران ايالتى ايده 
را  اين عمل ، کار را براى کمپانى ھا سھل تر سـاخت تـا حـق اتحاديـه ھـا. کارگران قلمداد شود تنھا نماينده ھمه

از طرف مثبـت ديگـر ، برخـى از  .يق دستور دادگاه جلوى يونيزه کردن آنھا را بگيرندجھت چانه زدن رد کرده و از طر
سـود سـھام، تقسـيم منفعـت و برنامـه ھـاى  ، شـروع بـه توزيـع حـق بـاز نشسـتگى ،1920کمپانى ھا در دھه 

 .را تضمين کنند بھداشتى کردند تا صداقت و وفادارى کارمندان خود
گشت، بشـدت بـر عليـه يـک سـرى اعتصـابات در صـنايع توليـد عمـده  آغاز 1919کمپانى ھا، که با فوالد در سال 

 5,3ميليـون بـه  5، عضويت در اتحاديه ھاى کـارگرى در آمريکـا از  1929و  1920سالھاى  در نتيجه بين. برخاستند
 .ميليون تقليل يافت

،  1933تـا سـال . عتى شـدد رتقاضـا بـراى انـواع توليـدات صـن شروع رکود بزرگ منجر به کاھش و سقوط شتابانه
 بـه 1933و  1929براى مثال ، در صنعت اتومبيل ، نيروى کار بـين سـالھاى . بيکار بودند ميليون آمريکائى 12حدود 

 . ھمزمان، دستمزد ھا نيز به دو سوم تقليل يافت. نصف کاھش يافت
اولين نشانه اى کـه ثابـت مـى .ردصنايع آمريکا را براى ھميشه عوض ک انتخاب فرانکلين روزولت ، وضعيت کارگران

برجسـته  يـک طرفـدار (Perkins ) رفاه کارگران بسيار عالقمند است، در انتخـاب فرانسـيس پرکينـز کرد روزولت به
بود کـه يـک پسـت در سـطح کابينـه را  پرکينز ھمچنين اولين زنى. اصالحات کارى ، بعنوان وزير کار کابينه خود بود

بھبـود صـنعت ملـى را کـه اثراتـى دراز مـدت بھمـراه داشـت  ، کنگـره ، اليحـه 1933در ماه ژوئن . بدست مى آورد
باال بردن دستمزد کار صنعتى، محدود کردن ساعات کار در ھفته و از بين بردن کار  اين اليحه در صدد. تصويب نمود

بـر " کمپـانى" اتحاديه ھاى  از ھمه مھم تر، اين قانون، کمپانى ھا را از مجبور کردن کارمندان خود به. ھا بود  بچه
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بود که بيش از ھر رھبر کـارگرى  (United Mine Workers ) متحد ، رھبر ماھر کارگران معدن (Lewis ) جان لوئيس

يک مبارزه عظيم  لوئيس ، با اتخاذ حمايت از روزولت. را در رابطه با کارگران ، درک مى کرد"  نيوديل "ديگرى معناى
  .ھزار در يک سال رسيد 500ھزار به  150 اتحاديه اى راه انداخت که در نتيجه آن ، عضويت کارگران معدن متحد از

، بـا تمرکـز تـاريخى  AFL ولى. ى اجرايى بوددھد جائيکه او عضو شورا نيز انجام AFL لوئيس مايل بود که اين را در
اتفـاق برخـى  لوئيس ، پس از يک مباحثه و منازعـه تلـخ داخلـى ، بـه. ماھر ، مايل به اين کار نبود خود بر کارگران

را بنا نھاد که بعد ھا  (Committee for Industrial Organization )خارج شده و کميته سازمان صنعتى AFL ديگر از
 .مانھاى صنعتى خوانده شدکنگره ساز

،  1936در اواخـر سـال . اتومبيل که بشدت ضد اتحاديـه اى بودنـد، بـود ، صنايع فوالد و CIO اولين اھداف لوئيس و
 نشستنى در کارگاھھاى اتومبيل سازى جنـرا ل موتـورز در کليولنـد اوھـايو و فلينـت ميشـيگان يکسرى اعتصابات

ھـزار  100وجھـى بـه مبلـغ  ل شد و تيمى از برگزارکنندگان اتحاديه را بالوئيس به سرعت وارد عم. بوقوع پيوست
ھزار کارگر در اعتصـاب بودنـد و صـنعت اتومبيـل  135ديرى نگذشت که . دالر روانه ساخت تا به اعتصاب کمک کنند

 .سازى متوقف شد
 تـا سـپتامبر آن سـال. د، يک قرار داد مصـالحه بـه امضـاء رسـي 1927با کمک فرماندار دلسوز ميشيگان ، در سال 

UAW  ساعت کار در ھفته را  40سنت در ساعت و  75اتومبيل سازى قرار داد داشت که  کمپانى در صنعت 400با
 .کارگران تضمين مى کرد براى

سازى آمريکا ، نمايندگان صنعت فوالد لوئيس را در جرايد مورد حمله قرار  در پـيتسبورگ ، پنسيلوانيا، پايتخت فوالد
،  1936در  مسئله کار ، تصويب اليحه مناسـبات کـار ملـى. ناميدند" زالوى خون آشام " و" سرخ " يک  و او را داده

مـاه کـار خـود ، کـه توسـط  6اولـين  کميته متشکل کارگران فـوالد در. ھمچنان در انتخابات مجدد روزولت زنده ماند
 .يافت ھزار عضو 125معاون لوئيس ، فيليپ مورى رانده مى شد، 
با قبول اينکه زمـان . داشت ( US Steel) عميق بر کمپانى فوالد آمريکا کاپيتاالسيون و يا تسليم جنرال موتورز اثرى

 کرد که ھمان سال ، دادگاه عالى، تاييد. موافقت نمود CIO با مفاد 1937اين کمپانی در سال  عوض شده است،
NLRA کـه اصـوأل بيشـتر از صـنعت  يجـه ، شـرکتھاى کـوچکتر ،در نت. کامأل با مفاد قانون اساسى تطبيق مى کند

الستيک ، نفـت،  -صنايع يکى پس از ديگرى . رسيدند به موافقت CIO فوالد ضد اتحاديه اى بودند، با اتحاديه ھاى
  .کارگران توليد عمده ديگر تنھا نبودند. افتادند الکترونيک و نساجى به دنبال آن راه
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 نگآمريکاى پس از ج: بخش يازدھم
 
 
فناناپـذير انسـان  بـس بھتـر، دنيـايى کـه در آن بزرگـى ما مى بايست دنيايى نوين بسازيم ، دنيايى "

 1945ترومن ،  پرزيدنت ھرى." مورد احترام باشد
 

 توافق عمومى و تغيير
 

کشـور، کـه در جـدال عظيمـى . از جنگ جھانى دوم حکمفرما بـود اياالت متحده بر امورات جھانى در سالھاى پس
سرزمين اصلى از حمالت جنگ بى آسيب مانـده بـود، از ھـدف خـود در داخـل و خـارج  يروز گشته بود، در حاليکهپ

گزافى از آن دفـاع کـرده  رھبران آمريکا مايل به حفظ ساختمان دمکراتيکى بودند که با ھزينهً. اطمينان يافت کشور
بـراى آنھـا، . حـد امکـان بـا بقيـه تقسـيم کننـد ابودند و ھمچنين مى خواستند فوايد اين موفقيـت و کاميـابى را تـ

  .بود" قرن آمريکا" ، اين قرن (Henry Luce) ھنرى لوس (TIME)ھمچون براى ناشر مجله تايم
آنھا نياز به يـک ايسـتادگى قـوى در برابـر . مطمئن را پيش گرفتند سال، بيشتر آمريکائيان اين روش 20براى مدت 

 آنھا با رشـد حاکميـت دولـت موافقـت کـرده و از. آغاز شد را پذيرفتند 1945از سرد که بعد  در جنگ اتحاد شوروى
نوشـته  " ( اقتصـادى روزولـت –سيسـتم سياسـى  -New Deal) نيـو ديـل"مفاد کشور رفاه ، که نخست در طول 

کا ايجـاد دولتمندى و وفور را در آمري آنھا از کاميابى ھاى پس از جنگ که سطح نوينى از. شده بود ، حمايت کردند
 .کرده بود لذت مى بردند

. سئوال بردن فرضيات سلطه گرى در رابطـه بـا زنـدگى آمريکـا کردنـد ولى بتدريج برخى از آمريکائيان شروع به زير
 آفريقـائى االصـل-، آمريکائى ھاي 1950در دھه . مختلف رضايت عمومى را خدشه دار کرد مشکالت در جناحھاى

بـر طبـق آن تقاضـاى سـھم  ا گروه ھاى اقليت ديگر و زنان نيز بـدانھا پيوسـتند، کـهنھضتى را آغاز کردند که بعد ھ
فعال در صحنه سياست بر ضد نقش مملکـت در  ، دانشجويان 1960در دھه . بيشترى از اين روياى آمريکا داشتند

ع طبيعـى و براه انداختنـد و بـدين ترتيـب يـک نسـل جـوان ، وضـ خارج ، بويژه در جنگ فرسايشى ويتنام تظاھرات
 آمريکائيان از ھر گوشه و کنارى در صدد تثبيت توازن جديد در آمريکا بر. مبارزه طلبيد کنونى ارزش ھاى آمريکا را به

 .آمدند
 

 اھـداف جنگ سـرد
 

جنگ سرد با عـدم موافقت طوال نـى بـين آمريکـا و . بود  جنگ سرد مھمترين مسئله سياسى دوران پس از جنگ
نيروھاى آمريکا در دخالت نيروھاى متفقين در روسـيه بـه نفـع نيروھـاى ضـد  ، 1918سال در . شوروى حاصل شد
 حتـى در آن. بدست آمـد  1933رسميت شناسى آمريکا از رژيم بلشويک در سال . عمل زدند بلشويک دست به

و از ايـن رو متفق يافتـه  در طى جنگ جھانى دوم ، دو کشور خود را. موقع ھم ، شک و ترديد بر آن مستولى بود 
 .گذاشتند اختالفات خود را در روياروئى با تھديد نازيسم به کنار

متحده اميد داشـت تـا بـا ديگـر کشـورھا ، ايـدهً آزادى ، مسـاوات و  اياالت. با پايان جنگ، خصومت مجددأ آغاز شد
ى و بــا بقيــه جھــان در آشــوب ، دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا جنگھــاى داخلــ. شــود دمکراســى خــود را شــريک

را  در حال در ھم پاشيدن ، کشور اميد داشت کـه راھـى بـراى تـثــبيت يابـد تـا تجديـد مجـدد صـلح امپراطوريھاى
نبود،  ( 1940 - 1929 ) (Great Depression) آمريکا ، که قادر به فراموش کردن فکر وخيال رکود بزرگ. ممکن سازد

راه مى انـداخت و در صـدد بـود تـا کليـه موانـع بازرگـانى را  آزاد به اکنون موقعيت آشناى خود در رابطه با بازرگانى
 رھاى نوينى براى محصوالت صنعتى و کشاورزى آمريکا باز کند و ھم ممالـک اروپـاى غربـى را برداشته تا ھم بازا

اعتقـاد بـر . نـو بسـازند قادر سازد تا از صادرات خود جھت رشد اقتصادى بھره جسته و اقتصاد کشورھايشـان را از
خـارج تـرويج داده و باعـث تثبيـت بـين دوسـتان و  ن بود که کاھش موانع بازرگانى، رشد اقتصـادى را در کشـور واي

 .ھمکاران آمريکايى مى شود
تـاريخى دولـت مطــلقه و مرکـزى شـوروى بـا تاکيـد آمريکـا بـر  سـنت. اتحاد شوروى، برنامه ھاى خود را داشـت 

لنـينـيست در طول جنگ بکنـار رفتـه ولـى ھنـوز خـط مشـى  ئولوژى مارکسيست ايد. دمکراسى مخالفت داشت
 ميليون از شھر وندان خـود 20اتحاد شوروى که از بابت جنگ خانمانسوز ، . ھدايت مى نمود سياسى شوروى را

اتحـاد شـوروى . بـود را از دست داده بود، ھدفش بازسازى و حفاظت خود از وقوع مجـدد چنـين نـزاع وحشـتناکى
ھيتلـر ، روسـھا مصـمم بودنـد تـا از وقـوع  با دفع تجـاوز. ديگرى از سوى غرب به منطقه اش بودبويژه نگران حمله 

و رژيم ھاى طرفدار اھداف خود " حفاظتى " تقاضاى مرزھاى  اتحاد شوروى اکنون. چنين حمله اى جلوگيرى کنند
جـدد اسـتقالل و خـود ولـى آمريکـا بعنـوان يکـى از اھـداف جنگـى خـود، بازگشـت م .در اروپاى شرقى را مى کرد

 .، چکسلواکى و کشورھاى ديگر اروپاى مرکزى و شرقى را اعالم کرده بود مختارى لھستان
 

 رھـبـرى ھـرى ترومن
 

مـردى متواضـع کـه پـيش از آن . به پست رياست جمھورى رسـيد ھرى ترومن پيش از پايان جنگ و پس از روزولت
پس به پسـت معاونـت رياسـت جمھـورى انتخـاب شـده بـود، خدمت کرده بود و س بعنوان سناتور دمکرات ميزورى

 روزولـت در مـورد مسـايل پيچيـدهً پـس از. براى فرماندارى کشور آمادگى الزمه را نـدارد نخست احساس کرد که
او به يکى از . المللى داشت جنگ با او به سخن ننشسته بود و در ضمن تجربه بسيار اندکى در رابطه با امور بين

 ".اين شغل بزرگ نيستم من به اندازه کافى براى: " خود گفته بود ھمکاران سابق
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او بسرعت و آنى مايـل بـود تـا در مـورد مسـايلى کـه بـا آن . داد ولى ترومن به سرعت به اين مبارزات نوين پاسخ
 ھرتتابلويى روی ميز کاخ سفيد او ، که از آن موقع به بعد در سياست آمريکا نيز ش .مواجه مى شد تصميم گيرد

اين بود که او مايل بود که  و اين نشان دھنده." اجتناب از مسئوليت اينجا خاتمه می يابد: " يافته، چنين مى گفت
رابطه با پاسخ بـه اتحـاد شـوروى، تـأثيرى مھـم در  قضاوت او در. مسئوليت تمامى تصميمات خود را به دوش گيرد

  .دوران اوليه جنگ سرد داشت
 

 مـبـدأ جنگ سـرد
 

جنگ ، بوجود آمده بود، باعـث سـوء ظـن و عـدم اعتمـاد بـين  سرد که از اختالفات بين وضعيت جھان پس ازجنگ 
مسکو دولتى تحت نفوذ شـوروى را . اين منازعات بر روى موضوع لھستان رخ داد اولين. آمريکا واتحاد شوروى شد

کنفـرانس فوريـه  .را دنبال ميکند، بـود؛ واشنگتن مايل به يک دولتى مستقل و نماينده که مدل غرب  خواستار بود
در ميـان وعـده . گونـاگون مسـتعد بـود يالتا ، منجر به موافقت وسيع و جامعى شد که کامأل جھـت تعبيـرات 1945

 .در لھستان بود" شرط آزاد و بدوم قيد و" ھاى اين کنفرانس، انتخابات 
، قصد خود را  (Vylacheslav Molotov) وو مولوتوفخارجه شوروى ويا چسل ترومن در اولين مالقات خود با وزير امور

را خاطر  خود بر خود مختارى لھستان اعالم کرد و به ديپلمات روسى لزوم اطاعت از پيمان يالتا جھت موضع محکم
ترومن ." سخن نگفته است ھرگز کسى در زندگى با من اينگونه" وقتى مولوتوف اعتراض کرد که . نشان ساخت 

مناسـبات دو کشـور از ." اينطور سخن گفته نخواھد شـد ه توافق نامه خود احترام بگذاريد و با شماب: " پاسخ داد 
 .گذاشت آن به بعد رو به وخامت

شوروى تقريبأ تمامى اروپـاى مرکـزى و شـرقى را در اشـغال  در طى ماھھاى پايانى جنگ جھانى دوم ، نيروھاى
رد تا بـه حمايـت از کوششـھاى احـزاب کمونيسـت در شـرق نظامى خود استفاده ک مسکو از قدرت. خود داشتند
  .و احزاب دمکراتيک را در ھم کوبد اروپا بر آمده

و قدرت خود را در تمامى کشورھاى منطقه گسترش دادند  احزاب کمونيست متصل به مسکو بسرعت حوزه نفوذ
  .به اوج خود رسيد 1948 که با کودتاى چکسلواکى در سال

، اسـتالين اعـالم داشـت کـه صـلح  1946در سـال . راتعيـين نمـود بود که آغاز جنـگ سـرداظھارنظرھای عمومى 
وينسـتون چرچيـل ، . غيـرممکن اسـت"کاپيتاليستى کنـونى و اقتصـاد جھـانى  تحت گسترش و توسعه" جھانى 

کنار  در دوران جنگ، سخنرانى مھيجى را در فولتون ميزورى، در حاليکه ترومن در روى صحنه نخست وزير انگليس
 بالتيـک گرفتـه تـا تريسـته در دريـاى (Stettin) از اسـتتين: " چرچيـل گفـت. دسـت او نشسـته بـود ابـراز داشـت

(Trieste) او اعالم داشت که بريتانيا و آمريکـا ." کشيده شده است در درياى آدرياتيک ، پرده اى آھنين بر فراز قاره
 .روى را بگيرندداده تا جلوى تھديد شو مى بايست دست به دست يکديگر

 
  سدنفوذ

 
، (George Kennan)جرج کنان. آمريکا در سالھاى پس از جنگ شد سدی در مقابل نفوذاتحاد شوروى ، خط مشى

 بـه وزارت 1946سفارت آمريکا درمسکو روشى جديد را در يک تلگـرام طـوالنى کـه در سـال  يک مقام عاليرتبه در
در مقاله اى کـه تحـت  ليل ھاى خود را پس از بازگشت خود به کشوراونتايج تجزيه و تح. کشور فرستاد، شرح داد

کنان بـا اشـاره بـه احسـاس نـاامنيتى . بيان کرد به چاپ رسيد" امور خارجى " در جريدهً بسيار معتبر  "X" امضاى
او . شوروى ، موضع خود را تحت ھيچ شرايطى نـرم نخواھـد سـاخت سنتى روسيه خاطر نشان ساخت که اتحاد

 متعصبانه بر اعتقاد اينکه با آمريکا ، ھيچ گونه سازش دائمى وجود نخواھد داشت، و بشکلى" ه مسکو نوشت ک
مسـکو جھـت بسـط  فشـار. اينکه شايسته و الزم است که توازن داخلى جامعه ھا بھـم بخـورد، ايسـتاده اسـت 

..." سـعه طلبانـه روسـيه تمـايالت تو سدھاى نفوذى اسـتوار و ھوشـيارانه در مقابـل" قدرت مى بايست از طريق
 .متوقف شود

بريتانيا مدتھا بود کـه از يونـان، جائيکـه نيروھـاى . مديترانه شرقى رخ داد اولين کاربرد برجسته سدنفوذ در منطقه
شوروى  جريان يک جنگ داخلى تھديدى بر سلطنت حاکم شدند ، و ھمچنين در ترکيه جائيکه اتحاد کمونيست در

پايگاھھـاى  (Bosporus) ى منطقه اى کـرده و ھمچنـين مايـل بودنـد کـه در بوسـپروسدرخواست اختيارات انحصار
اياالت متحده اعالم کرد که ديگر قادر به ادامه چنـين  ، بريتانيا به 1947در سال . دريائى بنا کنند، پشتيبانى ميکرد

. کا طـرح ريـزى نمـودبسرعت نقشه اى را براى کمک وپشتيبانى از سوى آمري وزارت کشور آمريکا. کمکى نيست
چنين مداخله  به ترومن گفتند که حمايت براى (Arthur Vandenberg) منجمله سناتور آرتور واند نبرگ رھبران سنا

  ".بترساند کشور را به طرز وحشتناکى" اى تنھا وقتى ممکن است که او مايل باشد تا 
من معتقـدم کـه خـط : " رين ترومن مشھور شد گفتکه بعدھا به دکت او در بيانيه اى. ترومن آماده چنين کارى بود
بايد اين باشد که بايد از مردم آزادى که تحت اقليت ھـاى مسـلح تحـت اطاعـت يـا زيـر  مشى اياالت متحده باشد

ميليـون دالر  400 بر طبق ھمين اعالميه او از کنگره آمريکا خواسـت تـا." خارجى آورده شده اند حمايت کرد فشار
 .شد امى جھت کمک به يونان و ترکيه مھيا سازد و چنين ھمکمک اقتصادى و نظ

ترومن جھت منطقى جلوه دادن کمک . براى اين پيروزى بھا پرداختند با اين وجود، ترومن بالشخصه و جامعه آمريکا
 سياست سدنفوذ، تھديد شـوروى را بـراى آمريکـا بزرگتـر جلـوه داد ،در عـوض، بيانـات او باعـث آمريکا در رابطه با

 (McCarthyism) وجى از احساسات ضد کمونيستى در سراسر کشور شد و زمينه را براى ظھور مک کارتيسـمم
  .فراھم ساخت

ايـاالت . بھبود اروپاى غربى جنـگ زده را ايجـاب مـى کـرد سدنفوذ ھمچنين کمک اقتصادى جامعى جھت کمک به
ات مانده بودند، از اين ھـراس داشـت کـه از لحاظ اقتصادى و سياسى بى ثب متحده با وجود کشورھاى منطقه که

 محلى که تحت نظر مسکو اداره مى شوند، از سابقه مقاومت خود در برابر نـازى ھـا اسـتفاده احزاب کمونيست
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بـه از  دادن برلين مقدمه اى براى از دسـت دادن آلمـان و در پايـان رھبران آمريکا از اين ھراس داشتند که از دست
 از اين رو، در يک نمايش قاطعانه ازسوئ متفـقين که بنام پل ھـوايى بـرلين. منجر مى شود دست دادن کل اروپا

(Berlin Airlift) برفـراز بـرلين شـدند مشھور است، نيروھاى ھوايى متفقين شروع به پرتاب محموله ھاى ھوايى .
محموله از جمله غذا و ذغال سنگ را بـه بـرلين  تن 2, 250,  000ھواپيما ھاى آمريکا ، فرانسه و انگليس قريب به

 .پرواز ، انسداد برلين را برداشت 277 ,264 روز و 231استالين پس از . سرازير کردند
اياالت متحده رھبرى کوشش ھاى مبنى بر تشکيل . شد سلطه شوروى بر اروپاى شرقى زنگ خطرى براى غرب

در سـال . صادى به منزله راھـى در زمينـه سـد نفـوذى را بعھـده گرفـتاقت يک اتحاد نظامى در جھت اعمال فشار
ــاالت متحــده1949 ــال نتيــک شــمالى 11و  ، اي ــه آت ــر ســازمان اتحادي  North Atlantic Treaty ) کشــور ديگ

Organization(NATO) )  تھاجم عليه يکـى  حمله و: را تشکيل داد که اتحاديه اى است بر اساس امنيت مشترک
 .الزمه بر ضد آن مقابله خواھد شد نزله حمله به تمامى اعضا محسوب شده و از اين رو با قدرتاز اعضا به م

 National Security) شـوراى امنيـت ملـى. روشـنى اعـالم کـرد سال بعد، اياالت متحده اھداف دفاعى خود را به
Council) مع، بيانيـه ای بنـامحاصل اين مـرور جـا. مشى دفاعى و خارجى آمريکا شد مشغول بررسى کامل خط 
NSC-68 فرضـيه  اين مدرک بـر اسـاس ايـن. منزله جھتى نوين در خط مشى ايمنى آمريکا به حساب مى آيد ، به

بـراى او مقـدور اسـت مـى  اتحاد شوروى در صدد قبض کنترل تمامى دولـت ھـا و کشـورھا در ھـر زمـان کـه" که 
دنيـا کـه بـه نحـوى از سـوى تجـاوز و حملـه  ر نقطـهمتعھد شد که آمريکا به تمامى کشورھاى متحد در ھ" باشد

ايـاالت متحـده ھمچنـين بطـرز قابـل تـوجھى بودجـه نظـامى و  .کمک خواھد نمـود -شوروى تحت خطر قرار گيرند 
 بتواند بر عليه تھديدات شوروى برعليه حضور اروپا ، آمريکا ، انگليس در برلين غربـى دفاعى خود را افزايش داد تا

 .بايستد
 

  ـرد در آســيا و خـاورميـانهجنگ س
 

گير شدن ايـد ئولـوژى کمونيسـت در اروپـا بـود ، ھمچنـين قـادر بـه  آمريکا در ضمن اينکه د رصدد جلوگيرى از ھمه
 و حـزب (Mao Zedong) در چين ، آمريکا نگران رشد و پيشرفت مائو تسه تونگ. نيز بود  پاسخگويى در نقاط ديگر

-Chiang Kai) ھانى دوم، دولـت ناسيوناليسـت تحـت رھبـرى چيـان کـاى شـکدر طى جنگ ج. کمونيست او بود
shek) چيانـگ يـک . ھا بودند، آغاز کردنـد و نيروھاى کمونيست، جنگى داخلى را در حاليکه در حال جنگ با ژاپنى

اسـد توانست دولتى را که بطور نااميدانه اى غيرموثر و ف دوست دوران جنگ بود ولى حتى پشتيبانى آمريکا نمى
 قدرت را قبضه کردند و وقتى که او اعالم داشت که رژيـم 1949مائو باالخره در سال  نيروھاى. بود بر جا نگاه دارد

رسيد که کمونيسـم الاقـل  حمايت مى کند، چنين بنظر مى" امپرياليستى"تازهً او از اتحاد شوروى عليه آمريکاى 
 .در آسيا از کنترل خارج شده است

متفقـين کـره را در نـوار مـوازى سـى وھشـتم پـس از آزاد . شد يرى نظامى بين آمريکا و چينجنگ کره باعث درگ
اتحـاد شـوروى تسـليم ژاپنـى ھـا را در . پايان جنگ جھانى دوم، تقسـيم نمودنـد ساختن آن ازچنگال ژاپنى ھا در

شـمال و  ط جـدا کننـدهخـ. پذيرفت ، اياالت متحده نيز تسليم ژاپن را در جنوب اين خـط پـذيرفت 38 شمال موا زات
. سفت و سخت تر شد جنوب که اساسأ به جھت تسھيالت نظامى مقرر شده بود ، با تشديد تشنج جنگ سرد،

حتى پس از خروجشـان آنھـا را حمايـت  ھر دو ابرقدرت دولت ھايى را در مناطق اشغالى خودشان تشکيل داده و
 .مى کردند
 (Seoul) عبور کرده و به جنوب حمله ور شدند و تـا سـئول 38وازى م ، نيروھاى کره شمالى از نوار1950د ر ژوئن 
کره شمالى را بعنوان چنگه شوروى در جدال جھانى محسوب مى کرد، نيروھاى آمريکائئ  ترومن که. پيش رفتند

اينکـه متحده، موفق بـه موافقـت  در عين حال ، اياالت. آماده کرده و ژنرال داگالس مک آرتور را به کره اعزام کرد را
شـوروى، کـه قـادر بـود ايـن تصـميم را بـه علـت اينکـه يـک  اتحـاد. ( کره شمالى را کشور متجاوز قلمداد کند شد

وتو کند، سازمان ملل را بـه علـت مخالفـت بـا تصـميم پـذيرفتن جمھـورى  کرسى در شوراى امنيت داشته است،
 )کرد خلق چين، تحريم
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. به عقب رانده شـدند (Pusan) ريکا در آغاز تا اطراف شھر پوسانآم نيروھاى کره و. جنگ به عقب و جلو مى رفت
 ، بندر شھر سـئول ، نيروھـاى کـره شـمالى بـه عقـب(Inchon)دريائى متھورانه در اينچون - در يک حمله زمينى

عظيمـى را در  رانده شدند ولى ھمانطور که جنگ به مرزچين نزديک مى شـد، چـين وارد جنـگ شـده و نيروھـاى
سوى آمريکا بودند، مجددأ کنترل را بـه  نيروھاى سازمان ملل، که اکثر از. ، بسيج نمود(Yalu)انه يالوسراسر رودخ

بـه  38تمام مناطق را پس گرفته و نيروھاى مقابل را تـا مـرز  دست گرفته و پس از جنگ شديدى، آھسته آھسته
 .عقب راندند

چـين و اجـازه حملـه بـه سـرزمين اصـلى چـين از  جھت بمبـاران وقتى که مک آرتور با تالش بر جلب حمايت مردم
، اصول کنترل مدنى ارتش را زير پاى گذاشت، ترومن او را به سر پيچى از  سوى نيروى چين ملى چيان کاى چک

را  (Matthew Ridgeway) کرد، و او را از وظايف خود بر کنار کرده و بحـاى او ژنـرال متيـو ريـج وى دستورات محکوم
جھت کوتاه کردن جنگ بسـيارى  اطرات جنگ سرد بسيار باال بود ولى کوشش ھاى دولت درمخ. جايگزين ساخت

در صـد  24محبوبيـت تـرومن بـه . نبودند نااميد ساخته بود از آمريکائيان را که قادر به درک نياز به جلوگيرى از جنگ
حبوبيت رياست جمھورى به ثبت در ميان تمام روساى جمھورى از زمانى که ميزان م نزول يافت ، پايين ترين ميزان

 .رسيد مى
، در طـى اولـين دوره رياسـت 1953دو طـرف عاقبـت در جـوالى  .آغـاز شـد 1951مذاکرات متارکه جنگ در جـوالى 

 .ترومن ، به موافقت رسيدند جمھورى آيزنھاور ، جانشين
ژيکى به جھت نفت بسيار اين منطقه که از لحاظ استرات. بود کشمکش ھاى جنگ سرد در خاورميانه نيز در جريان

 وقتيکه نيروھاى شوروى، حتى پس از آنکه نيروھاى انگليس و آمريکا ايران را تخليه کرده 1946مھم بود، در سال 
ملل تقاضا کرد تا حضـور  اياالت متحده از سازمان. بودند، بر طبق قول شان در کشور باقى ماندند، آسيب پذير شد

ورود تانک ھاى شوروى به منطقه شد، واشـنگتن  قتى که اياالت متحده شاھدو. نيروھاى مسکو را محکوم نمايد
که با تصميم آمريکا براى رو در رويى مواجه شدند، نيروھاى خـود را  نيروھاى شوروى. آماده درگيرى مستقيم شد

 .کشيدند عقب
ه رسـميت شـناخت، دقيقـه پـس از اعـالم آن ، بـ 15اسـرائيل را  دو سال بعد، ايـاالت متحـده رسـمأ کشـور نـوين

 .مقاومت شديد از سوى مارشال و وزارت کشور اتخاذ کرد تصميمى که ترومن با وجود
بـراى مناسـبات نزديـک بـا اسـرائيل بـود ، ھنـوز در صـدد بـود تـا  اياالت متحده در ضمن اينکه مشغول زمينه چينى

 .عرب که مخالف اسرائيل بودند نگاه دارد دوستى خود را با کشورھاى
 

 اور و جـنگ سـردآيـزنھ
 

به رياست جمھورى منصوب شد بـا روسـاى جمھـورى  1953سال  که در (Dwight D. Eisenhower)دوايت آيزنھاور
قھرمـان جنـگ ، او حـالتى طبيعـى و خودمـانى داشـت کـه او را بسـيار مردمـى  بعنوان يـک. پيشين فرق داشت 

بعنـوان  در سـالھاى پـس از جنـگ،. بـاتى روز بـودشـعار مبـارزات انتخا" را دوسـت دارم Ike ايـک من. "ساخته بود
بعنوان نـامزد رياسـت جمھـورى حـزب  فرمانده کل ارتش، پرزيدنت دانشگاه کلمبيا و قبل از تالش براى نامزد شدن

اينکه بسيار در جلب کار دست جمعى بين افراد ماھر بـود  با. جمھورى خواه ، سرپرستى کل ناتو را بعھده داشت
 .بود ش مردمى محدودولى در جستجوى نق

آيزنھاور نيـز کمونيسـم را بعنـوان . خارجى آمريکا اعتقاد داشت او ھنوز ھمچون ترومن به ديد اساسى خط مشى
 او بر اين اعتقاد بود که ، مسکو ، تحت رھبرانى. صدد برترى جھانى است قلمداد مى کرد يک نيرو يکپارچه که در

: " جمھورى خود چنين گفت او در اولين نطق رياست. الب جھانى استچون استالين ، درصدد راه انداختن يک انق
آزادى در برابـر بردگـى و نـور در .ديده شده اسـت  نيروھاى خوب و بد، عظيم ، مسلح وچنين مخالف کمتر درتاريخ

  ".اند مقابل تاريکى در مبارزه قرار گرفته
اعتقاد داشـتند کـه سياسـت سـد نفـوذى بـه انـدازه  (Foster Dulles) آيزنھاور و وزير کشور او ، جان فاستر دالس

از ايـن رو، سياسـت آزادکننـده تھـاجمى الزم بـود تـا کشـورھاى تحـت . را نگرفـت کافى جلوى گسترش شـوروى
ولى با تمام سخن سنجيھا يش ، وقتـى کـه شـورش ھـاى دمکراتيـک در منـاطق . را رھا سازد سلطه کمونيسم

زمانيکه شوروى ھـا  اياالت متحده در -در ھم کوبيده شد  - 1956سال  مانند مجارستان در -سلطه شوروى  تحت
 .شورشيان را تار ومار مى کردند، بکنار ايستاد

کمونيسم بر جاى خود باقى ماند و از اين رو او تکيه آمريکا را بـر  تعھد اساسى آيزنھاور به اعمال سد نفوذى عليه
 ل جنگ جھانى دوم ، باعث ساختن اولين بمب ھاى اتمى شدهپروژه مانھاتان در طو. داد سپر ھسته اى افزايش

آيزنھـاور کـه درپـى کنتـرل  اينک. ، توسعه و توليد يک بمب ھيدروژنى نوين و قوى تر را تاييد کرد1950در سال . بود
تا اگـر  تحت اين دکترين ، اياالت متحده آماده بود. داد را" تال فى ھمه جانبه " ھزينه بودجه و مصارف بود پيشنھاد 

 .مخاطره قرار گيرد، از سالحھاى اتمى استفاده نمايد کشور و يا منافع آن تحت
احتياط کامل تخليه مى نمود و د ربرابر تمامى پيشنھادات جھت استفاده از  در عمل ، آيزنھاور نيروھاى آمريکا را با

 54سـت ويتنـامى در سـال اى در اندونزى ، کـه در آنجـا فرانسـوى ھـا توسـط نيروھـاى کموني سالحھاى ھسته
رژيـم چـين ملـى عليـه  سرنگون گشته بودند و ھمچنين در تـايوان، جائيکـه ايـاالت متحـده متعھـد شـده بـود تـا از

برابـر اسـتفاده از زور، وقتـى کـه نيروھـاى  در خاورميانـه، آيزنھـاور در. جمھورى خلق چين دفاع کند، مقاومت کـرد
 1956اسرائــيل بدنبال ملى کردن کانال توسط مصـرى ھـا در سـال  وفرانسوى و انگليسى کانال سوئز را اشغال 

تحـت فشـارھاى شـديد آمريکـا، نيروھـاى اسـرائيلى ، فرانسـوى و . شـد مقاومـت کـرد به صحراى سينا حمله ور
 .مصر خارج شده و مصر کنترل کانال را بدست آورد انگليسى از

 
 جـنگ سـرد در مـنـزل
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. داد بلکه اثرى عميق در امور داخلى کشور برجـاى گذاشـت آمريکا را شکل نه تنھا جنگ سرد خط مشى خارجى
، دولـت سـعى در  1919 - 1920از براندازى راديکال داشتند و در طى وحشت قرمـز  آمريکائيان مدتھا بود که ترس

بـه  دوم حتى کوشش ھاى جدى تر نيز پس از جنگ جھـانى. تھديدھاى ظاھرى بر جامعه آمريکا برآمد برانداشتن
 .انجام رسيد تا ريشه کمونيسم را از اياالت متحده برکند
، اتحـاد شـوروى 1949در سـال . کمونيستى زمـان دامـن زد وقايع خارجى و رويدادھاى جاسوسى به وحشت ضد

ساخت که آمريکا ئى ھا را بوحشت انداخت که آمريکا ھدف حمله شوروى قرار  اولين دستگاه اتمى خود را منفجر
يالتا بـود،  که معاونت وزارت کشور و معاون روزولت در کنفرانس (Alger Hiss)، آلگر ھيس 1948سال  در. مى گيرد

متھم به جاسوسى کمونيسـت  ، که يک عامل سابق شوروى بود ، (Whitaker Chambers)از سوى وايتکر چمبرز
، دولت  1950ھايت ، در سال سوگند دروغ شد و در ن او متھم به 1950ھيس اتھامات را رد کرد ولى در سال . شد

بر مال ساخت که درمورد توليد بمب اتـم ، مـدارک بـه اتحـاد شـوروى  يک شبکه جاسوسى انگليسى آمريکائى را
جھـت فـاش سـاختن  (Ethel and Julius Rosenberg) دادگـاه اتـل وجوليـوس روزنبـرگ دسـتگيرى و. مى فرسـتاد
 دادســتان کــل جــى ھــا وارد مــک. ور بيشــتر نمــودتصــور يــک خطــر کمونيســتى را در داخــل کشــ اســرار اتمــى

ميکـرب مـرگ  " اعالم داشت که کمونيست ھاى آمريکائى زيادى ھستند که ھـر يـک (Howard J. McGrath)گرت
  .ھستند" براى جامعه 

بـه پيـروزى رسـيدند و بنظـر آمـاده  1946اى کنگـره در سـال  وقتى کـه جمھـورى خواھـان در انتخابـات ميـان دوره
 Federal Employee) بودند ، رئيس جمھـور يـک برنامـه صـداقت کارمنـدان دولـت فعاليت توطئه گران رسيدگى به

Loyalty Program) پرسـيده مـى شـد اغلـب  کارمندانى که در مورد رابطه ھاى گذ شته و يا حال آنھا. را بر پا کرد
 .شانس بسيار کمى براى دفاع از خود داشتند

، کميته مجلس مربوط به رسيدگى به فعاليت ھـاى  1947در سال . انداخت به راه کنگره نيز برنامه صداقت خود را
 سينما را مورد رسيدگى قرار داد تا مشخص کند که آيا احساسات کمونيستى در فيلم ھاى غير آمريکائى صنعت

بـه تحقيـر ورزيدنـد،  وقتى که برخى از نويسندگان از سـوگند امتنـاع. محبوب به نمايش گذاشته مى شود يا خير 
از استخدام ھر شخصـى کـه حتـى ذره اى  د رپاسخ ، ھاليوود تسليم شده و. گرفته شده و به زندان روانه شدند

 .گذشته سئوال برانگيز داشته امتناع ورزيد
، جمھـورى خـواھى از ويسکانسـين  (McCarthy)مک کارتي ولى شديدترين مبارز ضد کمونيستى، سناتور جوزف

نفر را کـه در وزارت کشـور کمونيسـت ھسـتند را در اختيـار دارد،  205اينکه ليست  با ادعاى 1950او در سال . بود
نتوانسـت ھيچيـک از  گرچه مک کارتى متعاقبأ چندين بار اين رقـم را تغييـر داد و. ھمگان را به خود جلب کرد توجه

 .جلب کرد اتھامات خود را ثابت کند،معھذا توجه مردم را تامدتى عجيب به خود
بعنـوان سرپرسـت . را د راختيار خود گرفـت، بـه قـدرت رسـيد کارتى وقتى که حزب جمھورى خواه کنترل سنا مک

او با تکيه بر برنامه ھـاى جـامع تلويزيـونى و جرايـد ، مقامـات بـاال . جايى داشت کميته، او اکنون براى نھضت خود
تفسـير  ات عاميانـه جھـت نـام نھـادن واو با شھرت مسـتحکم خـود اغلـب از کلمـ. به خيانت متھم ساخت رتبه را

 .درحمالت خود استفاده مى کرد" فاسد و فحاش" شخصيت عوامل 
آمار نشان مى داد که نيمـى از مـردم پشـتيبان او ھسـتند، مـک  گرچه. ولى مک کارتى پا را بسيار فراتر گذاشت

 .احضار شـد، پـا بـر خـود گذاشـتارتش آمريکا، وقتى که يکى از معاونين وى به خدمت  کارتى با بمبارزه طلبيدن
آمريکائيـان بـراى اولـين بـار  بسـيارى از. جريان محکمه را بـه منـزل ميليونھـا نفـر آورد" در طفوليت خود " تلويزيون 

حمايت مردم شروع به کاھش رفت سناى آمريکا در  شاھد تاکتيک ھاى وحشيانه مک کارتى بودند و ھمانطور که
  .نھايت رفتار او را محکوم ساخت

او برای افرادی که نگران بن بست کره و يـا . آمريکا به دست گرفته بود تا آن موقع، مک کارتى قدرت عظيمى را در
 او ترسى را که دولت ترومن عليه کوشش ھاى. بوسيله کمونيست ھا بودند راه فرارى داشت منافع کسب شده

بيگنـاه صـورت مـى گرفـت  ب عليـه انسـان ھـاىکمونيستى راه انداخته بود شديدتر کرد و تاکتيک ھايى راکه اغل
 .داخلى جنگ سرد بود مک کارتى، بدترين نوع زياده روى -بطور کوتاه . قانونى ساخت

 
 ) 1945 - 1960( اقـتـصاد پس از جـنگ 

 
از جنگ جھـانى دوم شـکل مـى گرفـت، ايـاالت متحـده رشـد  ھمانطور که جنگ سرد در طول يک دھه و نيم پس

جنگ بازگشت کاميـابى و موفقيـت را حاصـل شـد و در دوران پـس از جنـگ،  .رى را تجربه کرداقتصادى سرسام آو
 درآمدناخالص ملى ، که شاخص مقدار. خود را بعنوان ثروتمند ترين کشور جھان تثبيت نمود اياالت متحده موقعيت

 300بـه  1940در سـال  رھـزار ميليـون دال 200کل کاالھا و خدماتى است که در آمريکا توليد مى شـود ، از حـدود 
آمريکائيان بيشترى اکنـون . رسيد 1960در سال  ھزار ميليون دالر 500و تا بيش از  1950ھزار ميليون دالر در سال 

  .خود را بخشى از طبقه متوسط مى دانستند
توليـد  بويژه بخش بزرگى از اين رشد بـود چـون تعـداد اتومبيـل ھـاى صنعت اتومبيل. رشد، منابع گوناگونى داشت

 برنامه خريد خانه بسيار رونـق گرفـت کـه. چھا ر برابر شد 1955و  1946سال بين سالھاى  شده در آمريکا در ھر
جنگ در نظر گرفتـه  خود تا حدى به جھت رھن ھاى قابل استطاعت آسانى بود که براى اعضاى ارتش برگشته از

 .داشت نقش مھمىشده بود، اضافه شدن بودجه دفاعى در زمان اوج جنگ سرد نيز 
و برخـى در دھـه  1890مـوجى از ادغامـات در دھـه . بزرگتر شـدند ، شرکت ھاى اصلى آمريکا 1945پس از سال 

جديـد بـا فعاليـت د  -ادغـام شـده  -شرکت ھـاى . ادغامات ديگرى شروع شد 1950 صورت گرفت و در دھه 1920
ھـاى شـرايتون ،  کـه ھتـل (ITT) و تلفن بين المللـىتلگراف : براى مثال. گوناگون در اين کا رپيشرو شدند رصنايع

را خريـد در ميـان چنـين شـرکت ھـايى  (AVIS) کنتيننتال بيکينگ ، بيمه حريق ھـارتفورد وکمپـانى اجـاره ماشـين
شـرکت ھـاى . مک دونالد به نحو ديگـرى عمـل کردنـد کمپانى ھاى خصوصى کوچکتر ھمچون رستورانھاى. بودند

 .فعاليت کردند چون ھزينه کارگر کمتر بود رجى شروع بهبزرگتر حتى در کشورھاى خا
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کـارگران کمتـرى محصـوالت توليـد مـى کردنـد؛ . تغييـر يافـت زنـدگى کـارگران ھمزمـان بـا تغييـر آمريکـاى صـنعتى
اکثريـت کارھـاى دفتـرى داشـته و بعنـوان مـديران شـرکت ھـا ،  1956سـال  تـا. بيشترکارھاى خـدماتى داشتــند

 بعضى از شرکت ھا مزد ساليانه تضـمين شـده ، مقاطعـه. و کارمندان ادارات کارمى کردند معلمين ، فروشندگان
گرايى از اھميت افتاده و برخـى  با چنين تغييراتى ، مبارزه. کاريھاى دراز مدت و منافع ديگر به کارمندان ارائه دادند

  .از تبعيضات طبقاتى بتدريج از بين رفت
افـزايش در بھـره ورى وقتـى کـه مزرعـه دارى خـود يـک . شـدند دورانـى سـخت زارعين، از سوى ديگر ، مواجه با
مزارع خانوادگى، برعکس ، رقابت را مشکل يافتنـد و . يکپارچگى کشاورزى گرديد دادوستد عظيم گشت، منجر به

 .بيشتر و بيشترى زمين خود را ترک کردند زارعين
، غرب و جنوب غرب آمريکا رشد نمود و اين رونـدى بـود  پس از جنگ در دوره. آمريکائى ھاى ديگرى نيز کوچ کردند

 چون ھوسـتون ، تگـزاس ؛ ميـامى ، فلوريـدا ؛ (Sun Belt)شھرھاى کمر بند خورشيد. يافت که تا پايان قرن ادامه
لـوس آنجلـس . شـدند و فينـيکس، آريزونـا بـه سـرعت وسـيع و وسـيعتر (Tucson)آلبوکرکى ، نيومکزيکو؛ توسـان

، جمعيت کاليفرنيا از 1963تا سال . آمريکا شد فيالدلفيای پنسيلوانيا جلو افتاده و سومين شھر بزرگکاليفرنيا ، از 
 .نيويورک بيشتر بود

از شھرھا خارج شده و به حومه ھا پناه برند بـه ايـن اميـد کـه  يک شکل مھم ترى از کوچ منجر شد که آمريکائيان
بود،  ى بزرگترى که از افزايش عظيم تولد پس از جنگ بوجود آمدهاستطاعت براى خانواده ھا بتوانند خانه اى قابل

را با اسـتفاده از روش ھـاى  ، مناطق مسکونى نوينى (William Levitt) خانه سازانى ھمچون ويليام لويت. بيابند
 خانه ھـاى لويـت ھمگـى پـيش سـاخته. يکديگر بودند که در آنھا خانه ھا ھمه ھم شکل -توليد عمده برپا کردند 

خانه ھا قيمتى متعادل داشت و . کارخانه درست مى شد وبخشى درمحل نصب  بودند يا اينکه بخشى از آنھا در
از  ھزينه را کاھش مى داد و به صاحبان جديد اين امکـان را مـى داد کـه ال ا قـل صـاحب بخشـى روش ھاى لويت

  .روياى آمريکا شوند
مراکـز . راکز تجاری بيشترى به اين مناطق نقـل مکـان کردنـدم ھمانطور که حومه شھرھا بزرگ و بزرگتر مى شد،

واحـد  تعـداد ايـن مراکـز از ھشـت. فروشگاھھاى گوناگون بود روند مصرف کنندگان را تغييـر داد خريد بزرگ که پر از
پارکينگ ھاى راحـت و سـاعات  مشتريان با دسترسى به. رسيد 1960در سال  3840درپايان جنگ جھانى دوم به 

اتوبان ھاى تـازه دسترسـى بھتـرى بـه حومـه شـھرھا و  .ادر بودند تا از خريد از شھر کامأل اجتناب ورزندکارشب ق
ھزار ميليون دالر، که بزرگترين ھزينه کار عمومى بود که تا  26،  1956اتوبانھاى  اليحه. مراکز خريد فراھم ساختند

فـدرال کـه تمـامى  ھـزار کيلـومتر جـاده ھـاى 64از حال در تاريخ آمريکا انجام شده بود ، را جھت ساختن بيش  به
  .نقاط کشور را به يکديگر مربوط ساخت، مھيا نمود
سـاخته شـده  1936تلويزيون بـا اينکـه در سـال . اجتماعى داشت تلويزيون نيز اثزى عظيم در روندھاى اقتصادى و

دسـتگاه  17000، کمتـر از 1946در سـال . بشـکل عمـده بـه بـازار عرضـه نشـده بـود بود ولى تا پس از پايان جنگ
ماه مى  ھزار دستگاه تلويزيون در ھر 250سال بعد، مصرف کنندگان نزديک به  3. کشور وجود داشت تلويزيونى در

در اواسـط دھـه، يـک . داشـتند تمامى منازل ال اقل يک دستگاه تلويزيـونى در خانـه 4/3،  1960خريدند و تا سال 
شـوھاى تلويزيـونى بـراى کودکـان . تلويزيون مى نشسـت ت در روز به تماشاىخانواده متوسط، چھار تا پنچ ساع

تماشاچيان مسن تر کمدى ھـايى ھمچـون لوسـيل . بود Howdy Doody Time, The Mickey Mouse Club شامل
آمريکائيـان از ھـر قشـر سـنى . ، را ترجيح مى دادنـد(I Love Lucy, Father Knows Best) بال و پدر بھتر مى داند

بـراى يـک  رو با آگھى ھاى تجارتى پيچيده اى بـراى محصـوال تـى شـدند کـه داشـتن ايـن محصـوالت خـوب را ويار
 .زندگى خوب تبليغ مى کرد

 
 (The Fair Deal) مبادله عادالنه

 
ترومن ، با بنا نھادن بر نيو ديل روزولت ، . ھرى ترومن داده شده بود نامى بود که به برنامه ھاى مدنى" ديلفير " 

 او جھت انجـام. دولت فدرال مى بايست موقعيت ھاى اقتصادى و ثبات اجتماعى را تضمين کند اعتقاد داشت که
بودنـد تـا نقـش دولـت را  اين نيازھا در برابر مخالفت شديد سياسى از سوى قانونگذاران محافظه کـار کـه مصـمم

 .کاھش دھند، ايستاد و آنھا را به انجام رسانيد
افـراد تـا زه از . انتقال کشور به سوى يک اقتصاد زمان صلح بـود ن در دوره پس از جنگ ھمانانخستين اولويت تروم

فورا به خانه برگردند ولى به محض رسيدن مواجه بـا رقابـت در خريـد خانـه و يـافتن  خدمت برگشته مى خواستند
وامھـاى تضـمينى بـراى  ى چونکه پيش از اتمام جنگ به تصويب رسيد، با تدارک منافع G.I. Bill اليحه. شدند کار

دانشـگاه ، ايـن مرحلـه را بـراى تـازه از  خريد خانه و کمک مالى براى آمـوزش صـنعتى و آمـوزش عـالى در سـطح
 .خو گيرند خدمت برگشته ھا آسان کرد، تا راحت تر به زندگى

ز کـارگران از کـار اينکه توليد محصوالت جنگى متوقف شد، بسيارى ا به محض. ناآرامى کارگران مشکل ديگرى بود
 در سـال. ديگر تقاضاى اضافه حقوقى را که ادعا مى کردند مـدتھا اسـت عقـب افتـاده کردنـد برخى. بيکار شدند

. در تـاريخ آمريکـا  ، چھار ميليون و ششصد ھزار کارگر دست به اعتصاب زدند، تعـدادى بـيش از ھـر دوره اى1946
اعتصـاب بـه خطـوط آھـن و معـادن ذغـال سـنگ  وقتـى کـه. ه طلبيدندآنھا صنايع برق ، فوالد و اتومبيل را به مبارز

 .کار ميليونھا آمريکائى طبقه کارى راازخود بيگانه کرد کشيده شد، ترومن مداخله کرد ولى با انجام اين
کمتر از يـک ھفتـه پـس . برنامه ھاى جامع تر خود را عرضه نمود ترومن در ضمن مقابله با مشکالت فورى و مھم ،

 نکته اى خود را که حفاظت در برابر موازين استخدامى تبعيض گونـه ، افـزايش حـداقل -21 ام جنگ ، برنامهاز اتم
از آن ، پيشنھادات  در ماھھاى پس. دستمزد ، کمک به بيکاران و خانه سازى را شامل ميشد به کنگره عرضه کرد

شده ، اغلب اولويت ھاى ترومن را مـبھم  روشھاى پخش. ديگرى جھت بيمه درمانى و قانون انرژى اتمى را افزود
  .جلوه مينمود
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بـس اتـان " در انتخابات مجلس آنھـا پرسـيدند  1946در سال  .جمھورى خواھان بسرعت به اين عمل حمله کردند
جمھورى خواھان بـا کسـب اکثريـت در ھـر دو مجلـس بـراى . دادند که بس است و رأى دھندگان پاسخ" است ؟ 

 .، مصّمم بودند که خط مشى ليبرال سالھاى روزولت را عوض کنند 1928 اولين بار از سال
، عليرغم اينکـه  1948در سال . کاھش داد ترومن با کنگره جنگيد درحالى که کنگره مصرف را کم کرده و ماليات را

پـس از يـک . نشان مى داد که او ھيج شانسى ندارد، بـراى انتخـاب مجـدد بـه جلـو رفـت تمامى نظر خواھى ھا
بـا شکسـت دادن  اتنخاباتى بسيار شديد، ترومن يکى از بزرگترين پيروزيھای غير منتظره سياست آمريکا را بارزهم

ترومن با تازه . نيويورک، بدست آورد ، فرماندار(Thomas Dewey) نامزد انتخاباتى جمھورى خواھان ، توماس دووى
اى دھندگان سياه پوسـت متوسـل شـد و يـک دوره کشاورزان و ر سابق ، به کارگران ،" نيوديل " ساختن نھضت 

 .خود ساخت رياست جمھورى ديگر را از آن
او يـک موفقيـت  " (Fair Deal) فيرديل" ترک نمود،  1953سال  وقتى که ترومن نھايتأ پست رياست جمھورى را در

ل ممنـوع کـرده و بـه ، او تبعيض نژادى را در فعاليـت ھـاى اسـتخدامى در دولـت فـدرا 1948در جوالى . درھم بود 
اجتمـاعى توسـعه  حـداقل دسـتمزد افـزايش يافـت و برنامـه ھـاى تـامين. سياه و سفيد درارتش پايان داد تفکيک
بيمـه درمـانى . بسـيارى از نيازھـا نبـود برنامه ھاى خانه سازى توفيقاتى را به ھمراه داشت ولى جوابگوى. يافت

مشغوليات او با مسايل جنگ سـرد مـوثر . مجلس عبور نکرد تملى و تدابير کمک ھزينه تحصيلى ھرگز از زير دس
  .روبرويى با مخالفت شديد مختل ساخت بودن او را در کشور بويژه در

 
 روش آيـزنھاور

 
بنا شده بود پذيرفت ولى در صدد محدود " نيوديل " را که توسط  دوايت آيزنھاور زير بناى اساسى مسئوليت دولت

ناميـد کـه " جمھورى خواھى مدرن " يا " محافظه کارى پويا " او اين سبک را . ودب ساختن نقش رياست جمھورى
از منقدين ادعا ميکرد کـه  يکى. بود" محافظه کار در مورد پول و ليبرال در مورد انسانھا" گفته خودش به معناى  به

لى بدون ارائه پول براى بشدت پيشنھاد ميکنم و ساختن بسيارى از مدارس را"آيزنھاور به نحوى مى گويد که من 
  . "آنھا

او مـى خواسـت ھزينـه و خـرج را کـرده . از سالھا کم و کسرى بـود اولين اولويت آيزنھاور تنظيم بودجه کشور پس
 جمھورى خواھان حاضر به ريسک احتمال بيکـاری درقبـال کنتـرل. ارزش دالر را تثبيت کند ماليات را کاھش دھد و

 8اقتصادى در کشور درعـرض  بحران و رکود 3از تحريک بيش از حد اقتصاد کشور ، شاھد آنھا با امتناع . تورم بودند
 .سال بودند

نفت خيـز خـارج از سـواحل را از دولـت بـه ايـاالت مربوطـه منتقـل  در جبھه ھاى ديگر، دولت آيزنھاور کنترل مناطق
ف روش ھمگـانى کـه طرفدارى از توسـعه انـرژى توسـط بخـش خصوصـى بـود بـر خـال دولت ھمچنين به. ساخت

بازرگانى و  د رھر چيزى که آيزنھاور در آن وارد شد تمايل آن بسيار دلسوزانه به سمت. آن بودند دمکرات ھا در پى
 .تجارت بود

با اين حال او . عموم اغلب باعث بن بست در قانونگذارى مى شد تمايل آيزنھاور در جھت ايفاى نقشى متعادل در
و او يکى از چند رياست جمھورى بود کـه . برنامه ھاى محبوب خود را به جلو مى راند در پشت صحنه فعال بوده و

 .ھمان محبوبـيتى که وارد کاخ سفيد شد آنجا را ترک کرد به
 

  1950فـرھـنگ دھه 
 

انطباق و پيروى از رسوم و عقايد بسـيار . آمريکا را در بر گرفت ، يک احساس يکنواختى جامعه 1950در طى دھه 
گرچـه  .جوان و پير مانند يکديگر بد نبال معيارھاى جمع بودند تا دنباله رو آرمان ھـاى فـردى بود به شکلى که رايج

جديـد درآينـد ولـى بـه محـض  مردان و زنان مجبور شده بودند تا در طى جنگ جھانى دوم به الگوھاى استخدامى
زنـان ، حتـى وقتـى شـاغل بودنـد، جـاى معـين و  مردان نان آور بـوده. پايان جنگ، قواعد سنتى مجددأ برقرار شد

اھميت توقعات گروه ھمساالن را در کتاب با  (David Riesman) ريزمن جامعه شناس ديويد. خودرا در خانه داشتند
اذعـان داشـت  خوانـد و" رھبری پذيرفته از ديگران" او اين جامعه جديد را . بيان مى کند" تنھا  جمعيت" نفوذ خود 

يکنـواختى بـا ارائـه دادن تجربـه اى  تلويزيـون بـه رونـد. بسوى ثبات و تطبيـق قـدم برمـى دارنـد که چنين جوامعى
 .پذيرفته شده جامعه است، کمک کرد مشترک به جوان و پير که منعکس کننده الگوھاى
" بسـيارى از نويسـندگان ، اعضـاى بـه اصـطالح . منطبق نشدند ولى ھمه آمريکائيان با چنين معيارھاى فرھنگى

آنھا با پافشارى بر خودانگيزی و معنويت ، درک و فراسـت . سنتى بپا خاستند عليه چنين ارزش ھاى" سل تپشن
" ھـا  تـپش. " و عرفان، و صوفى گرى مشرق زمين را بر مذاھب سازمان داده شده غرب ترجيح دادنـد را بر برھان

 .مابقى فرھنگ را تکان دادند زه طلبـيدند واز اين ھم فراتر رفته و الگو ھاى احترام در جامعه را نيز به مبار
پر فروشترين داستان خود ،  (Jack Kerouac) جک کرواک. آنھاست کارھاى ادبى آنھا نشاندھنده حس آزاد گرايانه

کتاب کـه فاقـد نقطـه گـذارى و سـاختمان جملـه . مترى تايپ کرد 75را در يک حلقه کاغذ  ،(On the Road) در راه
 Allen)آلـن گينزبـرگ شـاعر. د ، امکانات حيات و زنـدگى آزاد را بيشـتر و بيشـتر جلـوه گـر نمـوداستاندارد بو بندى

Ginsberg)  زوزه" نيز بسبب شعر خود (Howl)" تمـدن ماشـينى و مـدرن بـود، انگشـت نمـا  که انتقادى سوزان بر
ا توقيـف نمـود، گينزبـرگ ناپسـند سـاخت و چـاپ و انتشـار آن ر وقتى که پليس او را متھم به انتشـار ا قـالم. شد

 .موفقيت آميز به خود اختصاص داد تحسين مملکت را با يک دادگاه
موسـيقى  (Elvis Presley) خواننده اھـل تنسـى الـويس پرسـلى . موسيقى دانان و ھنرمندان نيز به پا خواستند

 با آرايش سر داک تيل محبوب ھمگان ساخت و بيشتر آمريکائيان متين و موقر را سياھان را به شکل راک اند رول
(ducktail) رول نشان دادند که تماشاگران  بعالوه ، الويس و ديگر خوانندگان راک اند. و کفل نوسانى خود تکان داد

نقاشـانى . شاھدى شدند بـراى ترکيـب فرھنـگ آمريکـا  سفيد نيز براى موسيقى سياھان وجود دارند و از اين رو
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 مبدأ حـرکـت ھـاى حـقـوق اجـتـماعى

 
در طـول جنـگ آنھـا بـه . از جنگ بيشتر و بيشتر بى قـرار شـدند االصل در سالھاى پس -آمريکائى ھاى آفريقائى 

. سر کار اعتراض مى کردند واز اين طريـق مقـدارى منفعـت نيـز برايشـان حاصـل شـد تبعيض نژادى در ارتش و در
يـافتن کـار  سياه پوست مزارع جنوب را ترک کرده و بسوى شھرھاى شمال سـرازير شـدند جائيکـه اميـد ميليونھا
سياھپوستان از خدمت جنـگ برگشـته،  دراين زمان. در عوض خود را در محله ھاى شلوغ شھرھا يافتند . داشتند

ضتى کردند که ادعا مى کـرد وھمچون سياھان ديگر شروع به نھ واز شھروند طبقه دوم بودن امتناع مى ورزيدند ،
  .نژادى مناسب است زمان کامأل براى مساوات

وقتـى کـه خـط نـژاد پرسـتى بيسـبال را شکسـت و در ليـگ  1947در سـال  (Jackie Robinson) جکى رابينسـون
ــژادى را بــه تصــوير کشــيد سراســرى ملــى مشــغول ببــازى شــد، تبعــيض ــروکلين . ن او بعنــوان عضــوى از تــيم ب

. اغلب در برابر ھم تيمى ھاى خود و اعضاى تيم مخالف با مشکل مواجـه مـى شـد ، (Brooklyn Dodgers)داجرز
که تـا بـه حـال  فصل ورزشى او با موفقيت کامل بپايان رسيد و راه را براى بقيه بازيکنان سياه پوست ، ولى اولين

 .مانده بودند، باز کرد" نگروھا" در ليگ 
ايـاالت . رابطه بين مشکالت نژادى و سياست ھاى جنگ سرد را يافتند کائيانمقامات دولت و بسيارى ديگر از آمري

براى  تبعيض نژادى در کشور کوشش. دنياى آزاد بد نبال حامى و پشتيبان در آفريقا و آسيا بود متحده بعنوان رھبر
 .بدست آوردن دوستانى در نقاط ديگر جھان را مختل ساخت

او بـه مسـاوات سياسـى، نـه مسـاوات اجتمـاعى اعتقـاد  .نى مى کردھرى ترومن حرکت حقوق مدنى راپشتيبا
از زجرکشـی و آزار و ديگـر  1946وقتـى کـه او در سـال . را درک مـى کـرد داشت و اھميت روز افزون راى سياھان

که ھنوز در جنوب بکار برده مى شد آگاه شد، کميته حقوق اساسى را برگماشت تا بـه  اشکال خشونت گروھى
سـياھان را در  گزارش اين کميته ، که سال بعد منتشر شـد،. بر اساس نژاد و مذھب رسيدگى کند نژادى تبعيض

فـدرال بـراى تثبيـت و تضـمين حقـوق  و ھمچنـين نيـاز دولـت. در زندگى آمريکائى بر شمرد" طبقه دوم " وضعيت 
 .تمامى شھر وندان را الزم دانست

وقتى که دمکراتھاى جنوب که . ى به کنگره به اين ندا پاسخ دادا ترومن با ارائه يک برنامه حقوق اساسى ده نکته
تــرک نمودنــد، تــرومن بــا  1948محکــم تــر، عصــبانى شــده بودنــد، حــزب را در ســال  از وضــعيت حقــوق اساســى

رفتارى برابر  اجرائى که تبعيض نژادى را در استخدام در دستگاھھاى دولتى ممنوع مى سازد، دستور انتشارحکم
آخرين محدوديت ھـاى . ارتش پايان دھد سلح را داده و کميته اى را برگماشت تا به تفکيک نژادى دردر نيروھاى م

 .نظامى در طول جنگ کره به پايان رسيد
بيش از يک ميليـون سـرباز سـياه . و مدنى را بدست آوردند سياھان در جنوب مقدارى کم ا ز اين حقوق سياسى

سـياھانى . ھايى که از جنوب اعزام شده بودند ھنوز حـق راى نداشـتندولى آن در جنگ جھانى دوم جنگيده بودند
 نويسى براى راى دادن مى کردند اغلب با ضرب و شتم ، از دست دادن شـغل ، از دسـت دادن که سعى در نام

 تبعيض نژادى را در (Jim Crow) زجرکشى ھنوز رايج بود و قوانين جيم کرو. اعتبار و يا زمين خود مواجه مى شدند
تفريحى و محل ھاى کاريابى به شدت اعمـال مـى  ماشين ھا ، قطار، ھتل ھا، رستورانھا ، بيمارستان ھا، مراکز

 .کردند
 

 حـرکـت ضـد تـبـيعـض نـژادى
 

 The National Association for) انجمن ملى پيشرفت افـراد دورگـه .سياھان جريان را در دست ھاى خود گرفتند
the Advancement of Colored People (NAACP))  مصـمم شـد تـا دکتـرين قضـايى را کـه در محکمـه دادگـاھى

کـردن  بر طبـق تصـميم آن دکتـرين، جـدا. به رسميت رسيده بود، براندازد 1896فرگوسن که در سال  پلسى عليه
ا ولى جد" در اختيار آنھا  دانشجويان سياه از سفيد در مدارس برطبق قانون اساسى بوده به شرط آنکه تسھيالت

سازى سـياھان از سـفيدان بـه شـدت در جنـوب بکـار  آن قانون براى دھه ھاى طوالنى جھت جدا. مى بود" برابر 
 .بود چه برسد که مساوى برده شد، جائيکه اين تسھيالت خيلى کمياب

 --اليبه ھدف خود نائل آمدند، يعنى وقتى که ديوان عـ (Plessy) با براندازى قانون پلسى 1954سياھان در سال 
 رأى بـراون بـر عليـه ھئيـت آمـوزش و --بر مسـند آن بـود  (Earl Warren)قاضى کل ارل وارن که منتخب آيزنھاور ،

تسـھيالت جداگانـه ذاتـأ  " دادگاه متفقأ راى برآن دادند که. را صادر کرد (Brown vs. Board of Education) پرورش
يـک سـال بعـد، . ديگر ھرگز در مدارس عمومى اجرا نشود "برابرجدا ولى  " و حکم صادر کرد که دکترين" نابرابرند 

 اين تصميم را بـه اجـرا" با سرعت ھرچه تمام تر" مدارس عمومى خواست که  ديوان عالى از تمامى سرپرستان
 .گذارند

عت آستانه يک نقل و انتقال بزرگ دلسوز بود، با اين حـال بـه سـر آيزنھاور، گرچه نسبت به نيازھاى جنوبى ھا در
او دستور عدم تفکيـک مـدارس واشـنگتن دى سـى را صـادر کـرد تـا . به اجرا گذاشته شود عمل کرد تا قانون فورأ

  .برآمد اى شود براى مدارس مابقى کشور و در صدد پايان دادن به تبعيض نژادى در بقيه ارگان ھا نمونه
درسـت پـيش از بـه اجـرا گذاشـتن يـک . بحران عظـيم مواجـه شـد در ليتل راک، آرکانزاس با يک 1957او در سال 

دانـش آمـوز سـياه را بـه يـک دبيرسـتان تمامـأ سـفيد پوسـت ايجـاب ميکـرد،  9 برنامه عدم جدا سازى که پذيرش
برگردانيـدن  اعالم داشت که بعلت تھديد به خشونت، گارد ملى آرکانزاس به محل اعزام شـد تـا بـا فرماندار ايالت
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او اصـأل تمـايلى بـه ايـن کارنداشـت چـون . بـه ليتـل راک برگردنـد آيزنھاور از گارد ملى خواست تا به دستور دولت
بازسازى جھت محافظت از حقوق سياه پوستان بکار برده نشـده بودنـد ولـى او  پايان دوره نيروھاى فدرال از زمان

کالسـھاى درس جھـت  و بدين ترتيب عدم جداسـازى بـا ايسـتادن سـربازان در. دانست که چاره ديگرى ندارد مى
 .اجراى قانون، آغاز شد

 Rosa) روزا پـارکس. داد رخ  1955مونتگـومرى آالبامـا در سـال  مرحله برجسته ديگر درنھضت حقـوق انسـانى در
Parks)  ساله سياه پوست که ھمچنين منشى بخش ايالتى 42يک خياط زن NAACP  نيـز بـود در قسـمت جلـوى

بـرود  به او دستور دادند که به عقب اتوبـوس. توسط قانون به سفيد پوستان تعلق داشت نشست يک اتوبوس که
رھبـران . سـفيد دسـتگير نمـود ت نقض قـانون تفکيـک سـياه وپليس وارد عمل شد و او را به عل. و او امتناع ورزيد

ــد، سيســتم اتوبوســرانى ــدادى بودن ــد ســياه پوســت کــه منتظــر چنــين روي ــوتر کينــگ . را تحــريم کردن مــارتين ل
کليساى باپتيست که سياه پوستان در آنجا جمـع مـى شـدند،  ، يک واعظ جوان (.Martin Luther King Jr)جونيور

زمانى مى رسد که مردم از لگد خوردن از پاھـاى ظالمانـه ظلـم و سـتم :" گفت او. شد سخنگوى تظاھر کنندگان
تحـريم  کينگ دستگير شد و براى بارھاى متعدد دستگير شد ولى سـياھان در مـونتگمرى بـه." شوند خسته مى

ديـوان عـالى حدود يـک سـال بعـد،  .در صد تقليل يافت 65خود ادامه دادند تا حدى که در آمد خام اتوبوسرانى به 
تحـريم . جدايى در مـدارس، بـر ضـد قـانون اساسـى اسـت راى بر اين داد که جدائى و تفکيک در اتوبوس، ھمانند

پيروزى بزرگى نائل آمد و ھمچنين قويترين ، متفکر ترين و شيواترين رھبر خود  نھضت حقوق مدنى به. پايان گرفت
  .لوترکينگ را يافت مارتين

قـانون  15بـا اينکـه ضـميمه . تضـمين حـق راى دادن خـود بودنـد االصـل ھمچنـين بـدنبالآمريکائى ھاى آفريقـائى 
 --ھمگان تضـمين مـى نمـود ولـى بسـيارى از ايـاالت راھـى را پيـدا کـرده بودنـد  اساسى آمريکا حق راى را براى

ھمکـارى رھبـر اکثريـت  با آيزنھاور ،. تا از زير اين قانون در روند --يا امتحان با سوادى ) سر(بر راًى  ھمچون ماليات
اليحه حقوق مدنى . ھمگان اعالم نمود سنا، ليندون جانسون ، حمايت خود را از کوشش کنگره جھت تضمين راى

بشـمار مـى رفـت، قـدمى بـود بـه جلـو چنانکـه دخالـت دولـت در  سال 82، که اولين قدم در اين راه پس از 1957
ولـى ھنـوز راھھـاى فـرار زيـادى در ايـن قـانون . جاز اعالم نمودجلوگيرى مى شود را م مواردى که از راى سياھان

بـر طبـق . جلـو بردنـد را بـه 1960داشت و از اين رو فعاالن نھضت ، بطور موفقيت آميزى اليحه قوانين مدنى  وجود
وضع شد ولى ھنوز به مقامات فدرال اين  اين اليحه مجازات ھاى سخت ترى در پاسخ به دخالت در امر راى گيرى

  .ثبت نام کنند جازه رانمى داد که سياھان را براى راى دادنا
آمريکائيان سياه پوست در سـالھاى پـس از جنـگ بيشـتر بـه حرکـت  نھضت حقوق مدنى با تکيه بر کوشش ھاى

در  مدنى با ھمکارى با ديوان عالى ؛ از طريق کنگره، زمينه اى را براى يک نھضت جامع تـر پشتيبانان حقوق. افتاد
  .فراھم آوردند 1960دھه 
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 دھه ھاى تغيير: بخش دوازدھم
 
 
بق و پسـران بـرده داران جورجيا ، پسران برده ھاى سا من رويائى دارم که روزى در تپه ھاى سرخ" 

 1963مار تين لوتر کينگ جونيور،  ".يکديگر بنشينند ر ميز برادرى درکنارسسابق ، بر
 

، کـاخ سـفيد اليحـه اى را 1930در طـى دھـه . ندگى افراد شده بـودز ، دولت يک نيروى قدرتمند در 1960تا سال 
آژانس  .را براى مردم آسان کند" رکود بزرگ اقتصادی" نزديک با کنگره بر آن شد تا اثرات  شروع کرده و با ھمکارى

سـط تعداد افراد شخصى کـه تو .ھاى اجرائى جديدى تشکيل شد تا با بسيارى از ابعاد زندگى آمريکا مواجه شود
 2.5ميليون در طول جنگ جھـانى دوم رسـيد و سـپس بـه  3.8دولت آمريکا استخدام شده بودند از يک ميليون به 

ھزار ميليون  75بود به  1929ھزار ميليون دالر در  3.1مخارج دولت فدرال که  .تثبيت شد 1950ميليون در طول دھه 
 .رسيد 1960ھزار ميليون دالر در دھه  150و به بيش از  1953 دالر در

پذيرفتند حتى وقتى که مخالف بودند که اين گسترش بايد تا بـه چـه  بيشتر آمريکائيان اين نقش گسترده دولت را
مايـل  آنھـا. دمکراتھا مى خواستند که دولت از قدرت خود جھت تضمين رشد و ثبـات اسـتفاده کنـد .حد ادامه يابد

جمھـورى خواھـان ، در  .و رفـاه عمـومى گسـترش دھنـدبودند تا مزيت ھـاى فـدرال را جھـت آمـوزش ، بھداشـت 
اميد داشتند که به مصرف پايـان داده و ابتکـارات  حاليکه مسئوليت ھاى اساسى و ال زمه دولت را پذيرفته بودند ،

 .شخصى را رونق دھند
 

 کـــنــدى و مــرزى نــويــن
 

سـالگى جـوانترين  43را برنده شد، در سن  1960دمکراتى که اتنخابات  ، ( John F. Kennedy )کندي -اف  -جان 
 در يـک سـرى مجـادالت انتخابـاتى در تلويزيـون در برابـر رقيـب خـود ريچـارد. بشمار ميرفت رئيس جمھورى آمريکا

انتخاباتى ، او از جھشـى  در طول مبارزات. نيکسون ، کندى توانا و شمرده سخن گفت و پر انرژى بنظر مى رسيد
او اولـين ." دنبال آن باشيم و چـه نباشـيم مرز نوين در جلوى ماست چه: " سخن گفتبزرگ به سوى دھه جديد 

نپرسيد که کشورتان برايتان چه مـى : " شيوايى به پايان رساند نطق رياست جمھورى خود را با چنين درخواست
 فـت طبـع و سـبککندى با ترکيبى از فريبندگى ، لطا. " براى کشورتان چه مى توانيد کرد کند بلکه بپرسيد شما

سياسـتمداران آتـى را تحـت  ويژه ، در طول رياست جمھورى کوتاھش ، محبوبيت خـود را حفـظ نمـود و نسـلى از
 .تاثير قرار داد

کند تا فوايد و منافع اقتصادى را به تمام شھروندان آمريکـا برسـاند  کندى مايل بود تا يک رھبرى پرقدرتى را اعمال
مجلس را  با اينکه حزب دمکرات ھر دو. نزديک او در انتخابات اين را محدود ساختاى و بسيار  ولى پيروزى حاشيه

کمـک دولـت فـدرال بـه  تحت کنترل داشت ، جنوبى ھاى محافظـه کـار در مقابـل طرحھـاى دولـت جھـت افـزايش
ن رو ، و از ايـ. امور مـدنى مقاومـت نمودنـد آموزش و پرورش ، تأمين بيمه درمانى براى سالمندان و تشکيل وزارت

 .اغلب محدود بود عليرغم بالغت طرح ھاى او ، خط مشى ھاى کندى
و ترميم و بازگشت رشد اقتصادى بود ولى کندى وقتى که دولت  يکى از اولويت ھاى اصلى اتمام بحران اقتصادى

تمـاد کندى آنرا افزايش سر سام آور قيمت در صنعت فوالد قلمداد مى کـرد گرفـت اع او تصميم به کاھش آنچه که
يـک منبـع  گرچه او در اين ھدف کوتاه مدت خـود موفـق شـد ولـى. از دست داد 1962بازرگانى را در سال  رھبران

تر جھت سرمايه گذارى بيشـتر و  وقتى که بعدھا او بدنبال کاھش مالياتى عظيم. مھم پشتيبان خود را فرارى داد
ر کنگره ھر گونه اميدى را براى تصويب ايـن قـانون از کار د محرکى براى جلو رفتن اقتصاد بر آمد، مخالفين محافظه

 .بين بردند
جمھور اشاراتى بسوى رھبران حقـوق مـدنى کـرد ولـى اھـداف  رئيس. مجموع رکورد قانونگذارى کندى ناچيز بود

او در کوشـش خـود جھـت کمـک بـه . اواخر دوره رياسـت جمھـورى خـود نپـذيرفت نھضت حقوق مدنى را تا تقريبأ
کنـدى تنھـا توانسـت . عمومى و ارائه مراقبـت ھـاى پزشـکى جھـت سـالمندان شکسـت خـورد رشآموزش و پرو
کـرد و سـپس  با ايـن حـال او بودجـه برنامـه قضـايى را تضـمين. ناچيز در حداقل دستمزد ھا بدست آورد افزايشى
ھاى در حـال توسـعه را خارج رفته تا کشور را بنياد نھاد تا از اين طريق مردان و زنان به (Peace Corps) سپاه صلح

قانونگذارى جاه طلبانه اى را در طـول آخـرين سـال رياسـت جمھـورى  کندى برنامه. در رفع نيازھايشان کمک کنند
 ، در حاليکه سوار بر يک ماشين رو بـاز در طـى ديـدارى از 1963نوامبر  22ولى در تاريخ  .خود طرح ريزى کرده بود

بـراى نسـل او بـود،  ترور کنـدى نقطـه تعيـين کننـده و ضـربه آميـزى. رفتداالس تگزاس بود مورد سوء قصد قرار گ
 .ھمانطور که مرگ فرانکلين روزولت براى نسل قبل بود

ولى چـون دسـتور . انجام خط مشى ھاى او سرچشمه مى گيرد شھرت ليبرال کندى بيشتر از روش ھاى او تا از
بتصـويب رسـيد ، او  1964 - 1966ه بود در سـال ھـاى رياست جمھورى خود قرار داد کارى را که او در آخرين سال

  .نيروى ليبرال پس از مرگش شناخته شد بعنوان
 

 عظيم و جامعه اى(LYNDON JOHNSON) ليندون جانسون
 

رياســت جمھــورى کنـدى رھبريــت ســنا را بعھــده داشــت،  لينـدون جانســون ، يــک تگزاســى کـه قبــل از معاونــت
يافته بود جائيکه توانائى ھاى فوق العاده اى در به انجام رساندن کارھا  رشد او در کنگره. سياستمدارى ماھر بود

بعنـوان رئـيس  او. او قادر بود تا با تقاضا ، چاپلوسى و در صورت لزوم تھديـد بـه اھـداف خـود نايـل آيـد .آموخته بود
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. بود تا قد مھايى را که کندى آغاز کرده بود بـه پايـان رسـاند جانسون با رسيدن به پست رياست جمھورى مصمم
 ، بـا اسـتفاده از نبـوغ 1964در سـال . لوايح کاھش ماليات و تضـمين حقـوق مـدنى بودنـد اولويت ھاى نخستين،
تصـويب قـانون حقـوق مـدنى  حترام قانونگذاران به رئيس جمھور مقتول ، جانسون موفق بهترغيب و با استيال به ا

جامع ترين قانون حقوق مـدنى بـود کـه پـس از  اين اليحه که توسط کندى پيشنھاد شده بود ، عميق ترين و. شد
، او کامأل واژه  1964تا بھار سال . جانسون به موضوعات ديگر پرداخت بزودى. دوران نوسازى به تصويب رسيده بود

از  را جھت تشريح برنامه ھاى اصالح طلبانه خود بکار مـى بـرد و ايـن واژه نقـش مھـم تـرى را " جامعه اى بزرگ" 
در انتخابات رياست  (Goldwater )پيروزى عظيم و ھمه جانبه او بر جمھورى خواه محافظه کار رقيب او برى گلدواتر

 .جمھورى آن سال ايفا کرد
ھا را کاھش داد و سپس بسوى برنامه از بين بردن فقر که کندى  قتصادى ، جانسون با موفقيت، مالياتدر جبھه ا

 اين دولت امروز ، اينجا و ھمين االن ، اعالم جنگـى ھمـه جانبـه بـر" او چنين اعالم کرد  .آغاز کرده بود پيش رفت
آموزشى تدارک ديد و برنامـه  قيران برنامه ھاىاداره موقعيت ھاى اقتصادى، براى ف. " عليه فقر در آمريکا مى کند

خودشان صدايى در برنامه ھاى آموزشـى ، خانـه سـازى و  ھاى گوناگون جامعهً کارکن را بنيان گذاشت تا فقيران
 .بھداشت داشته باشند

لـى ترومن يک برنامه مرکزى را در اين مورد پيشـنھاد کـرده بـود و سال قبل 20. مراقبت پزشکى موضوع بعدى بود
 ، کـه برنامـه بيمـه (Medicare) تحت رھبرى جانسون ، کنگـره مـد يکـر. کنگره نشده بود موفق به کسب حمايت

بھداشـتى مراقبتـى  ، که برنامه اى است بـرای کمـک (Medicaid ) بھداشتى درمانى سالمندان است و مد يکيد
 .افراد فقير، را بتصويب رساند

ابتدايى و متوسطه که کندى در آن شکست خورده بود موفـق  مدارسجانسون در تالش خود جھت ارائه کمک به 
 برداشته شد بودجه الزم را به اياالت مختلف بر حسب تعداد کودکان خانواده ھاى کم در قدمى که در اين راه. شد

يکجـور اسـتفاده  به -و خصوصى  -بودجه ھمچنين به جھت مصرف بچه ھاى مدارس عمومى . آمد فراھم ساخت
 .مى شد

سازى نوين مکمل اجاره را بـراى فقـرا فـراھم سـاخته و وزارت خانـه  قانون خانه. از اين فراتر رفت" جامعه بزرگ  "
ھـاى  يکى از مصوبه. را بنياد نھاد (Department of Housing and Urban Development)شھري سازى و توسعه

فـدرال بـه سـوى  کمـک ھـاى مـالى. گرفـترا  1924قانون مھاجرت نھايتأ جاى سھميه بنـدى تبعـيض آميـز سـال 
 .کند ھنرمندان و متفکران سرازير شد تا آنھا را در کارھايشان تشويق

را ، تا حدى به علت کوشـش ھـاى يـک وکيـل جـوان ، دالل  دولت جانسون ھمچنين مشکالت ايمنى حمل و نقل
خـود  1965نيـدر در کتـاب . ر دادمـورد بررسـى قـرا (Ralph Nader)رالف نيدر،  سياسى در پارلمان و مشاورى بنام

بسـيارى از  ، ادعـا مـى کـرد کـه" خطرات طراحى شده در صنعت اتومبيل آمريکـا : امن در ھر سرعتى  نا" بنام ، 
نيدر گفت که سازندگان اتومبيل  .اتومبيلھا حتى در تصادفات با سرعت کم نيز منجر به مرگ و خسارات مى شوند

اتومبيـل ھـايى را کـه بعلـت نقـص مھندسـى منجـر بـه  حتى اسم مـدل ھـاىايمنى را قربانى سبک مى کنند و 
، جانسون دو اليحـه حمـل و نقـل را بـا امضـاى  1966در سپتامبر . نام برد تصادفات مرگ بار در جاده ھا شده اند ،

برنامه ھـاى جھت  اولين قانون، بودجه اى را به اياالت و دولت ھاى محلى واگذار نمود تا. تبديل نمود خود به قانون
 .را براى اتومبيل ھا و تاير ھا وضع کرد ايمنى استفاده کنند، در حاليکه قانون دوم استانداردھاى ايمنى فدرال

ولـى حمايـت از خـط . بشـمار مـى رفـت" نيوديـل " گـذارى پـس از  در کل ، جامعه بزرگ ، بزرگترين فعاليت قـانون
برخى از برنامه ھاى او نتوانستند به وعده ھـاى . ف رفترو به تضعـي 1966سال  مشى ھاى دولت جانسون اوايل

کاھش فقر در آمريکا بين  با اين حال ، جامعه بزرگ به. برجا بمانند ؛ برخى ديگر با کمبود بودجه مواجه شدند آن پا
بـه در صد خانواده سفيد پوست  54سياه پوست از  براى مثال ، در آمد خانواده. نائل آمد 1968تا  1965سال ھاى 

 .در صدآن افزايش يافت 60
 

 مواجھه بر سر کوبا
 

تلخـى بـا کشـورھاى کمونيسـت بـاقى مانـد ، بيشـتر رھبـران  اياالت متحـده در جـدال 1970و  1960در طى دھه 
از جنبه ھاى جنگ سرد مى ديدند و ايسـتادگى در مقابـل تھديـد بلـوک شـوروى را  آمريکا در طول اين دوره دنيا را

  .در دوران کندى ميدان نبرد شد کوبا. دادند ادامه
قـدرت را در دسـت گرفـت و پشـتيبانى اتحـاد شـوروى را  1959 از زمانى که ارتش انقالبى فيدل کاسترو در سـال

اياالت متحده مناسبات ديپلماتيکى خود را درسـت قبـل از آغـاز رياسـت . تيره گشت بدست آورد، مناسبات با کوبا
به آموزش تبعيد  شروع (Central Intelligence Agency( CIA) ) العات آمريکاکندى قطع نمود و آژانس اط جمھورى

 1961حمله بـه اسـکله پيگـز در بھـار سـال  .يان کوبائى نمود تا به کشورشان ھجوم برده و شورشى را آغاز کنند
کـرده بـود،  را که توسط دولت آيزنھاور ريخته شده بود تاييـد کندى که نقشه. بطرز ناگوارى با شکست مواجه شد

 . گرفت مسئوليت شکست را بعھده
دست رفته وقتى که پى برد که اتحاد شوروى محرمانه در حـال  کندى در سال آتى ، جھت بدست آوردن آبروى از

او پـس از مشـورت و . کننده در کوبا است، با استحکام در مقابـل آن ايسـتاد  نصب موشک ھاى ھسته اى حمله
 م بر آن گرفت تا جلوى کشتى ھاى روسى را که موشک ھاى بيشترى به کوبـاھاى گوناگون تصمي بررسى طرح

از چنـد روز تشـنج  پـس. حمل مى کردند بگيرد و سپس علنأ از شوروى خواست تا اين سالحھا را جمع آورى کنـد
. ، اتحـاد شـوروى عقـب نشـينى کـرد که در طى آن جھان از ھر موقع ديگرى به يک جنگ ھسته اى نزديکتـر بـود

کردند که وقتى که ديپلماسى در اين مورد مقتضى تر مى  يان شجاعت کندى را ستودند ؛ منقدين او را متھمحام
شوروى بـود  -بحران موشکى کوبا نقطه عطفى در مناسبات آمريکا . کرده است  بود با يک فاجعه ھسته اى بازى
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 برنامه فضايى

 
بـه فضـا فرسـتاد، عرصـه اى ديگـر بـراى  1957مـاھواره مصـنوعى را در  يک -اتحاد شوروى اسپاتنيک فضا وقتيکه 
 شاھد بودند که چگونه روسھا آنھا را در مدار زمين با يک موشک کـه قـادر بـود بـه آسـانى آمريکائيان. رقابت شد

در  ( Explorer I ) يك اکسپلورر اماياالت متحده اولين ماھواره خود را بن. حامل بمب اتمى باشد، شکست داده اند
در مـدار  1961وقتى که روسھا اولين انسـان را در سـال  خلق مردم بيشتر گرفته شد. به فضا فرستاد 1958تاريخ 

باز  يک انسان را به ماه فرستاد و از آنجا" تا قبل از اتمام دھه " اينکه اياالت متحده  کندى با تعھد. زمين قرار دادند
 .د ، پاسخ دادخواھد گردان

در . اولين فضانورد آمريکائى شد که بـه مـدار زمـين رفـت (Glenn )، جان اچ گلن 1962با پروژه مرکورى در آگوست 
انسـان در  دانشمندان آمريکائى از برنامه فضايى جمينى استفاده کردند تا اثرات پرواز طـوالنى ، 1960اوسط دھه 

فضانورد را حمل کـرد، يـک نفـر بيشـتر از  2است، " دوقلو" تين بمعناى  جمينى که در زبان ال. فضا را آزمايش کنند
رکـورد اولـين . جمينى نايل به چندين رکـورد شـد. فضايى آتى آپولو برنامه پيشين مرکورى و يک نفر کمتر از برنامه

اولـين  رد دوم، رکـو1966طوالنى ترين مدت پرواز آن زمان و ھمچنين در نـوامبر  - 1965آگوست  روزه در 8ماموريت 
دار دو سـفينه در پـرواز را  جمينـى ھمچنـين اولـين اتصـال سرنشـين. ورود مجدد کامأل اتوماتيک به جو زمين بـود 

 .را انجام داد و ھمچنين اولين قدم زدن فضايى آمريکا
اچى ، در جلوى چشمان صدھا ميليـون نفـر تماشـ 1969ماه جوالى  در. پروژه آپولو ھدف کندى را به نھايت رساند

 .نيل آرمسترانگ ، اولين انسانى شد که در سطح ماه شروع به قدم زدن نمود تلويزيون در سراسر جھان ،
. آمريکائيان ارزش پروازھاى سرنشين دار فضايى را زير سوا ل بردند پروازھاى آپولوى بعدى به دنبال آن آمدند ولى

. داد ياالت متحده برنامه ھاى فضايى خود را کـاھشوقتى که اولويت ھاى ديگر مھم تر شد، ا 1970در اوليل دھه 
 .ساخته شد بعضى پروازھاى آپولو منحل شد ؛ و فقط يکى از دو آزمايشگاه فضايى اسکاى لب

 
 جنگ ويتنام

 
فرانسه، کنترل ويتنام را از اواسط قرن نوزدھم بعھـده . رفت ھندوچين ھنوز يک ميدان جنگ سرد ديگر بشمار مى

در عين حال ، ھوچى مين، يک کمونيسـت ويتنـامى . طى جنگ جھانى دوم به ژاپن داد نرا درداشت تا وقتى که آ
پـس از . ساخت آزاد کردن کشور خود از حکومت استعمارى بود و جنگ آمريکا براى استقالل را مدل خود ، در صدد

 .معامله ميکردندھوچى مين  شکست دادند ھنوز مى بايست با 1945ژاپنى ھا را د ر ،آنکه نيروھاى متفقين
ھـوچى مـين از عقـب . قـدرت، اصـرار بـه بازگشـت بـه ويتنـام داشـت فرانسه به اميد به دست آوردن موقعيت ابـر

اياالت متحده ، مشتاق بـه جلـب حمايـت فرانسـه بـراى خـط . براى آزادى ادامه يافت نشينى امتناع ورزيد و جنگ
در ويتنـام داشـته  ک کرد تا منابع آزادتـرى را بـراى مقابلـهنفوذ در اروپا، فرانسه را از لحاظ اقتصادى کم مشى سد

در يـک کنفـرانس بـين . جلـوگيرى کنـد 1954حتى اين کمک نيز نتوانست از شکسـت فرانسـويان در سـال . باشد
قسمت شمالى به قدرت رسيد و نگو ديـن ديـم ، و يـک  ھوشى مين در. المللى در ژنو، ويتنام به دو قسمت شد

قرار شد که انتخابات . بودائى در قسمت جنوب قدرت را به دست گرفت ک در يک منطقه پرازضد کمونيست کاتولي
 .گيرد تا به اتحاد کشور منجر شود دو سال بعد صورت

ممکن است منجر به سقوط برمه ، تايلند و اندونزى شود، امتناع ديم را  آيزنھاور که باور کرده بود که سقوط ويتنام
کنـدى . کـرد پشتيبانى کرد و شروع به افزايش کمک نظامى و اقتصادى به آنھـا 1956ا لانتخابات در س از تشکيل

ولى ھنوز جدال بين شمال و جنـوب  نيز به اين کمک ھا افزود و تعداد کمى مشاورين نظامى را به منطقه فرستاد
 .انجاميد 1963که به سرنگونى و مرگ او در سال  عدم محبوبيت ديم به اوج خود رسيد تا حدى. ادامه داشت

شـناخته  (Viet Kong) در منطقه جنوبى ، کـه بـه ويـت کنـگ ھـا چريکھا. اينک وضعيت از ھميشه بى ثبات تر بود
جنـاح  -را ، گاھى اوقات محرمانه ، و گـاھى اوقـات از طريقـه جبھـه آزادى ملـى  مى شدند ، دولت ويتنام جنوبى

روسـتائيان زمينـه  ک ويتنام شمالى بويژه در ميان دھقانان وويت کنگ ھا با کم. به مبارزه طلبيدند - سياسى آنھا
کمونيست ھا را در ويتنام جنوبى بگيـرد  جانسون که مصمم بود تا جلوى پيشرفت. اى براى خود دست و پا کردند

حمله نيروى دريائى ويتنام شمالى به دو ناو شکن آمريکائى،  جانسون پس از. ، جنگ ويتنام را جنگ خود دانست
را از کنگره بدست آورد که به رئيس جمھـور ايـن اجـازه را مـى  1964آگوست  7را در  ب معاھده خليج تونکينتصوي
جلـوگيرى از تجـاوز بيشـتر  ھرگونه قدم ال زم را جھت راندن و دفع ھرگونه حمله اى عليه نيروھاى آمريکا و " داد تا
تعـداد . خـط مشـى افـزايش و تشـديد را اتخـاذ نمـود ، جانسون 1964پس از انتخاب مجدد خود در نوامبر ". بر دارد

ھـزار نفـر در  500بـه  -ھم داوطلبان و ھم سربازان تحت خدمت سـربازى  - 1965ھزار نفر در آغاز  25سربازان، از 
 عمليات بمب اندازى عظيمى آغاز شد و باعث خرابيھاى بيشمارى در ويتنام شمالى و جنوبى .رسيد 1968سال 
 .شد

در صحنه تلويزيون ھا ، شروع به اعتراض به دخالت کشورشـان  ديدن صحنه ھاى مھيب و وحشتناک آمريکائيان با
خط مشى ھـاى آمريکـا را  (Kennan ) مشى سياست خارجى ھمچون جرج کنان متخصصين خط. در جنگ شدند
آمريکائيـان  .داردديگران بر اين عقيده بودند که آمريکا ھيچ اسـتراتژى بـراى پايـان دادن بـه جنـگ نـ .ناقص شمردند

عمومى با خط مشى آمريکـا بـويژه  نارضايتى. شاھد بودند که جنگ عظيم آنھا به نظر تاثيرى در مسير جنگ ندارد
 .مذاکرات صلح را آغاز کند در ميان جوانان ، جانسون را تحت فشار گذاشت تا
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انتخابات مجدد خـود بـه  که جانسون ھرکوششى را در مورد منجر به اين شد 1968احساسات ضد جنگ در سال 
دمکرات ھا در شيکاگو ايلى نويز، تظاھر کنندگان در جنگ ھاى خيابانى بـا پلـيس  در کنوانسيون ملى. کنار بگذارد

مخالفت سـفيد پوسـتان  ھرج و مرج در حزب دمکرات ، بويژه پس از قتل رابرت کندى در ماه ژوئن ؛ با. شدند درگير
 ) سـوم فرمانـدار آالبامـا جـرج واالس ؛ ونـامزد شـدن حـزب 60در دھـه  با قدمھاى برداشـته شـده حقـوق مـدنى

Wallace) ( ،آرکانزاس ، لوئيزيانا و جورجيا را به خـود اختصـاص داده بـود که آراى ايالت خود ، مى سى سى پى (
 را" نون نظم و قا" ، بر اساس نقشه اى که قادر است آمريکا را از جنگ خالصى داده و  به انتخاب ريچارد نيکسون

آمدنــد، دســتور  نيکســون ، در حاليکــه ســربازان آمريکــائى بتــدريج بيــرون مــى. بــه کشــور برگردانــد ، کمــک کــرد
کمبوجيـه حملـه کـرد تـا خطـوط محمـوالت  بـه 1970او ھمچنين در سال . وحشتناکترين بمباران جنگ را صادر کرد

منجر به يک سـرى تظـاھرات تـازه تـرى شـد  اين خود. کند ويتنام شمالى را که از ويتنام جنوبى مى گذشت قطع
در يکى از اين درگيـرى ھـا در دانشـگاه ايـالتى کنـت در . خيابان ھا ريختند بشکلى که دانشجويان دانشگاه ھا به

 .کشت ملى که جھت برقرارى نظم وارد عمل شده بود دستپاچه شده و چھار دانشجو را اوھايو، گارد
ملـى نيکسـون ، ھنـرى کيسـينجر مـذاکره شـده بـود در سـال  اور امنيتآتش بس ، که از طرف آمريکا توسط مش

بطـول انجاميـد  1975نيروھاى آمريکا از کشور خارج شدند ، جنگ تا بھار سـال  با وجود اينکه. به امضا رسيد 1973
  .ويتنام شمالى کنترل تمامى کشور را بدست گرفت وقتى که

اياالت متحده بيش از . و ميليونھا نفر را کشته و معلول گذاشت. ردک را تارومار ويتنام. جنگ ھزنيه اى گزاف داشت
جنـگ . ھـزار آمريکـائى را گرفـت 58دالر در يـک کوشـش شکسـت خـورده صـرف کـرد کـه جـان  ھزار ميليـون 150

شـقاوت و  مردم دريافتند کـه واحـد ھـاى نظـامى آمريکـا بـا. پايانى بود بر خط مشى خارجى جنگ سرد ھمچنين
دروغ  1964خلـيج تـونکين در سـال  نام عمل کردند و اينکه دولت در مـورد شـرايط و موقعيـت واقعـهبيرحمى در ويت
جنگ منجر به اين شد کـه بسـيارى از . به وحشت افتادند بسيارى از آمريکائى ھا با حمله به کامبوج. گفته است

 .سئوال ببرند و آرمانھايى را که براى آن ايستاده است زير آمريکائيان جوان عملکرد کشورشان
 

 تشنج زدايى
 

. بشـکل واقـع بينانـه اى بـا ابـر قـدرت ھـاى کمونيسـت در افتـد دولت نيکسون با آھسته شدن جنگ قادر شد تـا
در طى دو دھـه پـس از پيـروزى مـائو تسـه . گشايش مناسبات با جمھورى خلق چين بود بزرگترين قدم در اين راه

و  1971سـال  در. ملـى در تـايوان نماينـده تمـام مردمـان چـين اسـتاياالت متحده استدالل ميکرد دولتى  دونگ ،
اولين رئيس جمھور آمريکا شـد کـه از  نيکسون موضع آمريکا را نرم کرد و محدوديت ھاى بازرگانى را سھل و 1972

 .بـيـجينگ ديدار ميکند
چنـدين مـاه پـس از . مورد يک خط مشى تشنج زدايـى موفـق بـود نيکسون ھمچنين در رابطه با اتحاد شوروى در

او چنـدين مالقـات دوسـتانه و محرمانـه بـا رھبـر شـوروى . اتحاد شوروى بازديد کـرد سفرش به چين ، نيکسون از
فضا و تسـھيل  برژنف داشت که در آن ، ھر دو رھبر در مورد محدود کردن انبارھاى موشک ھا ، ھمکارى در لئونيد

 Strategic Arms)اسـتراتژيکي محـدود کـردن سـالحھاى گفتگوھـاى. محدوديت ھاى بازرگانى به بحث نشسـتند
Limitation Talks ( SALT))  ھر دو کشور را در زمينه محدود کردن رشد زراد خانه  به امضا رسيد 1972که در سال

 .ھاى موشکى ضد با ليستيکى ھدايت کرد ھاى ھسته اى و محدود ساختن سيستم
 

 شکست ھا و پيروزى ھاى نيکسون
 

نيکسون، بعنـوان معـاون آيزنھـاور وکسـيکه . بودند، به قدرت رسيد سال که دمکرات ھا در قدرت 8ز نيکسون پس ا
 شکست خورده بود سياست را با ميل پذيرفت ولى بدون آن اشتياق و عالقه 1960جمھورى  در انتخابات رياست
نخسـت او را  روش، ايـن. او که اغلب کسل بود ھميشه حساب حرکت بعدى خـود را مـى کـرد. پرزيدنت جانسون

  .کمک کرد ولى در پايان باعث سقوط او شد
خواھـان پايبنـد بـود ولـى او نيـاز بـه نقـش گسـترده دولـت را  گرچه نيکسون به ارزش مسـئوليت مـالى جمھـورى

او تنھـا مـى خواسـت برنامـه ھـاى کشـور را بھتـر . کشور رفاه را مى پـذيرفت مشاھده ميکرد و نماھاى اساسى
  .مديريت کند

در  9، نـرخ تـورم  1973تا سـال . مشکالت اقتصادى روبرو شد کسون در طول رياست جمھورى خود با يک سرىني
در صـد سـقوط کـرد؛  36،  1970و مه  1968بين سالھاى نوامبر  (Dow Jones ) صد بود؛ شاخص صنعتى داو جونز

ولـى ايـن  قيمت را بکار بـرد -ل مزد کنتر 1971نيکسون در سال . در صد رسيد 6.6به  1970در پايان  ميزان بيکارى
 .کمک چندانى نکرد

، جنـگ بـين 1973در سـال . مشـى ھـاى اقتصـادى او شـد عواملى مـاوراى کنتـرل نيکسـون ، باعـث تحليـل خـط
سعودى را بر آن داشت که تحريم نفت را به دوست اسـرائيل ، يعنـى آمريکـا  اسرائيل ، مصر و سوريه ، عربستان

. کردنـد نيز قيمت ھاى خود را چھار برابر OPEC ديگر سازمان کشورھاى صادر کننده نفتممالک عضو  .تحميل کند
که تحريم اقتصـادى در سـال  حتى وقتى. آمريکائيان با کمبود و ھمچنين قيمت ھاى در حال افزايش مواجه شدند

سـمت ھـاى زنـدگى ھـاى بـاالى انـرژى بـر تمـامى ق قيمت. بعد به پايان رسيد، قيمت ھا ھمچنان باال باقى ماند
در صد رسيد که باعث اختالل شده و در پايان منجـر بـه  12، تورم به  1974در سال . اقتصادى آمريکا تاثير گذاشت

مترقبـه  اين دوره از بحران اقتصادى و تورم رکودى پايانى شد بر رشد اقتصادى غير قابـل. گشت افزايش بى کارى
 .داز آن لذت مى بر 1948اى که آمريکا از سال 

ميـزان د . بـود" قـانون و نظـم " داشت ھمچنين در صـدد برقـرارى  نيکسون در حاليکه قصد در اداره اقتصاد مملکت
شھرھاى آمريکا ، تظاھرات سياسى ، استفاده روز افزون مواد مخـدر و نظريـات مجـازتر  رحال رشد قتل و غارت در

تقويـت موقعيـت  نيکسـون کـه در صـدد. ا رنجانيـدمورد سکس در دانشگاھھاى آمريکـا بسـيارى از آمريکائيـان ر در
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نيکسون که با اکثريت دمکـرات ھـا در ھـر دو مجلـس در دوره . داد جريان واترگيت نتيجه معکوساين استراتژى در 
که اکثريت نمايندگان جمھـورى خـواه را  1972داشت تا با پيروزى مجدد عظيم انتخاباتى  اول خود مواجه بود، قصد

عظيم گردآورى اعانه  ت يک تالشکميته انتخاب مجدد پرزيدن. قدرت ميرساند به بن بست قانونگذارى پايان دھد به
جديد مـى بايسـت گـزارش داده شـود، را آغـاز  را جھت جمٍع آورى وجه ،قبل از آنکه اينگونه اعانات تحت يک قانون

 .نمود
که به مکالمـات کميتـه ملـى دمکـرات ھـا در مجتمـع آپارتمـانى  ، تيم نيکسون در نظر داشت 1972در اوايل سال 

وقتـى کـه سـارقين ، در حـال حمـل پـول و . اين تالش شکسـت خـورد. گوش دھد واترگيت در واشنگتن دى سى
 رد آن به کاخ سفيد رسيد، دستگير شدند، دولت نيکسون تصميم گرفت تا مداخله خود در ايـن مدارک که باالخره

تا بـه اف بـى آى  شش روز پس از فاش شدن اين جريان، نيکسون به سازمان سيا گفت. جريان را سرپوش گذارد
در واقـع . در خطر مى افتـد متوقـف کنـد ستور دھد تا تحقيقات و بررسى خود را به علت اينکه امنيت ملى کشورد

از مبارزه جھت يـافتن و نـابود کـردن محـل کسـانى کـه دولـت  ورود غير قانونى به مجتمع آپارتمانى فقط يک جنبه
 دادن غير قانونى مکا لمات تلفنى ، ورود غيـر اين فعاليت ھا با گوش. خواند بود  مى" دشمنان " نيکسون آنھا را 

انتخـاب شـد ،  گرچـه نيکسـون در آن سـال مجـددآ بطـرز قابـل مالحظـه اى. قانونى و جمع آورى پـول ھمـراه بـود
رسـوايى رو مـى شـد، دمکـرات ھـاى  ھمـانطور کـه ايـن. مطبوعات ، بويژه واشنگتن ، به تحقيق خود ادامه دادند

ھمـانطور کـه شـواھد دسـت . نيکسـون بـه دادگـاه کردنـد مينه چينى به جھت احضاراکثريت در کنگره شروع در ز
  .از مقام خود استعفا کرد 1974آگوست  9تاريخ  داشتن نيکسون افزوده مى شد، او در

 
 ميان دوره اى فورد

 
 سـپايرو آگنيـوعمر خود را در کنگره سر کرده بود ، پس از اسـتعفاى ا جرالد فورد، مردى نامتظاھر و فروتن که اکثر

(Spiro T Agnew) ،فاش شد که او ھم قبل و ھم پس از دوره معاونت رياست جمھـورى اش رشـوه دريافـت کـرد 
اولـين اولويـت او  .ماه بعد، پس از استعفاى نيکسون ، فورد بـه رياسـت جمھـورى رسـيد 20. معاون نيکسون شد

مسند رياست جمھـورى بسـيار خدشـه  يکسون ازکسب مجدد اعتماد مردم به دولت بود که با جريانات برکنارى ن
برخوردار شد ولى وقتى که او نيکسون را عفو کرده و سـپس جلـوى  در آغاز، فورد از اعتماد فراوانى. دار شده بود

 .نيکسون در آينده را مسدود ساخت، به سرعت اين اعتماد ساقط شد ھر گونه تعقيب قانونى
نھاد ، مشکالت اقتصادى بشکل جدى باقى مانـد بشـکلى  سون پاىدر خط مشى مردمى ، فورد برقدم ھاى نيک

فورد نخست سعى کـرد تـا مـردم را ھمـانطور . ودر آمد ناخالص ملى سقوط کرد که تورم و بيکارى در حال افزايش
کنتـرل  وقتى که اين عمل به شکسـت انجاميـد قـدمھايى در زمينـه. کرده بود ، گول زند 1929د ر که ھربرت ھوور

رکود بزرگ اقتصادی " پس از  نرخ بيکارى گشت و کشور وارد جدى ترين دوره رکود% 12داشت که منجر به تورم بر
بيکاران ، کمى باعث بھبود نسبى شد ولى ھنـوز پايـانى  کاھش ماليات و اضافه کردن مزاياى بيشتر براى. شد" 

 .شد براى نابسامانى اقتصادى ديده نمى
  
 

 سالھاى کارتر
 

او با جلـوه . برنده انتخابات رياست جمھورى شد 1976جرجيا، در سال  ماندار دمکرات سابق ايالتجيمى کارتر، فر
را  مبارزه انتخاباتى بعنوان کسى که با سياست واشنگتن غريبه است ، وعده داد تا روش جديد دادن خود در طول

او که . با مشکل مواجه ساخت ز آغازبراى اداره مملکت بکار بندد ولى کمبود تجربه او در سطح ملى تصدى او را ا
بود ولى آمريکائيان کسى پر جنـب و جـوش تـر و  يک افسر نيروى دريائى و مھندسى تجربى بود، اغلب تکنوکرات

 .از دوره ھاى سخت عبور دھد نوسان پذيرتر را مى خواستند تا آنھا را
ى کـه ھئيـت خزانـه دارى فـدرال ، کـه وقتـ. کمتر را اتخـاذ نمـود در امور اقتصادى، کارتر نخست خط مشى مصرف

 در صد در سال 10است، ذخيره پول را افزايش داد تا جبران کمبود را بکند، تورم به  مسئول تنظيم خط مشى پول
تـاثير بـر برنامـه ھـاى  کارتر بودجه را کم کرد تا تورم کـاھش و آھسـته شـود ولـى ايـن قطـع کـردن بودجـه. رسيد

رسيدن دوره او ، وقتى که کمبود ھنوز در سطح  با پايان. مشى دمکرات ھا بوداجتماعى گذاشت که در مرکز خط 
 .مى شد در سقوط ارزش اوراق غرضه و افزايش نرخ بھره مشاھده کرد بااليى بود، رنجيدگى جامعه بازرگانى را

مـه جـامعى او برنا. مشى انرژى موثر مورد انتقاد قـرار گرفـت ھمچنين ناتوانى و شکست کارتر در توسعه يک خط
مخالفين آن . ناميد" معنويتى معادل جنگ " وابستگى به نفت خارجى بود که او آن را  ارائه داد که ھدفش کاھش

 .در کنگره مسدود کردند را
او نقـش محـافظتى . اولويتھـای سياسـى او ھرگـز کـامأل روشـن نبـود گرچه کارتر خود را توده گرا مى خواند ولى

رونـدى کـه کنتـرل دولـت را در حيـات اقتصـادى  -عدھا شروع به عدم نظـارت نمـود ب دولت را حمايت مى کرد ولى
داد، و  او با اين ادعا که برخى از محدوديت ھاى اعمـال شـده در طـول قـرن گذشـته رقابـت را کـاھش .برمى دارد

 .و نقل بود راه آھن و صنايع حمل قيمت را افزايش داده ، ھواخواه عدم کنترل در رابطه با نفت ، خطوط ھوايى ،
مجددأ تثبيت کند ولى کوشش ھاى او جھت کسـب حمايـت مـردم و  کارتر به اين اميد بود تا رھبرى دمکرات ھا را

 در صد رسيد و آمريکائيان مجددأ به حزب 77پايان دوره او، ميزان نارضايتى ازاو به  تا. کنگره با شکست مواجه شد
 .جمھورى خواه روى آوردند
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 از جنگ ويتنامخط مشى خارجى پس 
 

فعاالنـه خـود د ر امـور جھـانى ، ادامـه داد و بـه مشـکالت اروپـا ،  در پايان جنگ ويتنام، آمريکا به ادامه خط مشى
بـويژه  ، مشکالت جدى در رابطه با اتحاد شـوروى و 1970گرچه در اواخر دھه . ال تين پرداخت خاورميانه و آمريکاى

 .با ايران بروز کرد
، فورد 1974در ماه نوامبر . با آشتى با اتحاد شوروى ادامه داد خط مشى دولت نيکسون در رابطهپرزيدنت فورد به 

 اين جلسـه منجـر بـه معاھـده مقـدماتى در رابطـه بـا. برژنف در والديوستوک مال قات نمود با رھبر شوروى لئونيد
چنـد مليتـى در  کنفـرانس ھمچنـين راه را بـراى يـک. اقداماتى در جھت کنتـرل سـالحھاى آمريکـا و شـوروى شـد

  .گشود 1975ھلسينکى فنال ند در سال 
کشـور  35خود در تاريخ اروپا بشمار مى رفـت ، توسـط رھبـران  کنفرانس ھلسينکى ، که بزرگترين جلسه در نوع

 ھزار کلمه اى تـاريخى را بوجـود آورد کـه 30کنفرانس اليحه نھايى . کانادا تشکيل شد اروپائى به انضمام آمريکا و
ايـن کنفـرانس  .آن برخى نکات حائز اھميت توسط کشورھاى غربى و ھمچنين رژيم ھاى بلوک شرق آمده بود در

شناختى که مسکو مـدتھا  -شناخت  دائمى بودن تغييرات در مرزھاى اروپا را پس از جنگ جھانى دوم به رسميت
يى در جھت احترام به حقوق افـراد و تعھدات و ضمانت ھا اليحه نھائى ھلسينکى ھمچنين شامل. بد نبال آن بود

غربى اميدوار بودند تا با افزايش فشار بـر دولـت ھـاى بلـوک شـرق آنھـا را  کشورھاى. آزاديھاى انسانى مى شد
" ھلسـينکى جلسـات مـرور" د رواقع کشورھاى غربى به طور دوره ای مـوثرأ از . اين تعھدات کنند وادار به امضاى

رژيـم ھـا ى کمونيسـتى بلـوک  گان را به تجاوزات گوناگون حقوق بشـر کـه توسـطاستفاده مى کردند تا توجه ھم
  .شرق اعمال مى شد جلب کنند

غير منتظره بين مصـر و اسـرائيل شـد کـه در آن ايـن دو کشـور بـه  پرزيدنت جيمى کارتر موفق به انجام پيشرفتى
انجى و ھـم شـرکت کننـده ، د رکمـپ ھم بعنوان مي 1978کارتردر سال . پايان دادند ساله خود 30وضعيت جنگى 

مناخم بگين مـال  مريلند ، محل استراحت پرزيدنت ، با رئيس جمھور مصر انور سادات و نخست وزير اسرائيل ديويد
گشتند تا عھد نامه صـلح را در کـاخ سـفيد د ر  ھر دو رھبر به آمريکا باز. قات کرد تا به يک توافق صلح دست يابند

 .امضا کنند 1979مارس 
، تاييد سنا بر عھد نامه ھايى که کانال پاناما را به کشور پانامـا  کارتر پس از منازعات طوالنى و اغلب احساساتى

ديــپلماتيکى  او ھمچنين کار نيکسـون را دنبـال کـرد و مناسـبات. برگردانده مى شد را بدست آورد 2000د ر سال 
  .رسمى با جمھورى خلق چين را به رسميت شناخت

گرچه کارتر در زمان تشنج زدايى به مسند نشسـت ولـى . داشت ر موفقيت کمى در مورد اتحاد شوروىولى کارت
تعھـد مـا بـه حقـوق بشـر "گريختـه، و اصـرار او بـر اينکـه " ترس افراطى از کمونيسـم  " اعالم داشت که آمريکا از

را  ذخـاير ھسـته اى کـه 2موافقـت نامـه سـالت. دولت شـوروى را بـه دشـمنى برانگيخـت" مطلق باشد بايستى
علـت مخالفـت بـه  علت آن تـا حـدى بـه. محدود تر ساخت نيز امضا شد ولى توسط سناى آمريکا بتصويب نرسيد

دوباره سازى ھزينـه دفـاعى کـرد  طى ھمان سال کارتر شروع به. بود 1979حمله شوروى به افغانستان در سال 
 .مى ساخت ھموار 1980که راه را براى ھزينه ھا و مصارف عظيم دھه 

انقالب بنيادگرايان، که توسط رھبر مسلمانان شـيعه آيـت هللا روح  .کارتر با مشکل ايران مواجه شد 1979د رسال 
 کارتر شاه فرارى ايران را براى معالجه. شد، رژيم فاسد ولى دوستانه اى را جايگزين شد هللا خمينى رھبرى مى
آمريکـائى را بـه  53کـرده و  ان سفارت آمريکا را در تھـران محاصـرهچريکھاى عصبانى اير. پزشکى به آمريکا راه داد

ھـاى خـود قـادر بـه رھـا سـاختن آنھـا نشـد و ايـن  کارتر، عليرغم تالش. مدت بيش از يک سال به گروگان گرفتند
 .انجاميد شکست به شکست او در انتخابات

 
 1960 -1980جنبش حقوق مدنى 

 
پس از پيروزى ھـاى پـى . به اوج خود رسيد 60اواسط دھه  ساوات درتالش ھاى آمريکائيان سياه پوست جھت م

گروھھـايى ھمچـون . مشتاق عملکردھاى مستقيم غير خشـونت آميـز شـدند ، سياھان بيشتر50در پى در دھه 
کـه از روحـانيون سـياه (Southern Christian Leadership Conference(SCLC)) جنـوب کنفرانس رھبرى مسيحيت

ــز دانشــجويانميشــد و ک تشــکيل ــر خشــونت آمي ــه ھمــاھنگى غي  Student Nonviolent Coordinating)ميت
Committee(SNCC)) آميز شدند که شامل فعالين جوان مى شد، خواھان اصالحاتى از طريق رودررويى صلح.  

 (Woolworth) ر يک جايگاه نھارخورى تفکيک شده وول ورت ، دانشجويان سياه پوست دانشگاه د 1960در سال 
نشست آنھا توجه مطبوعات را بخود جلب کرد و منجر به . رفتن خوددارى کردند در کاروليناى شمالى نشسته و از

دادند کـه در  را ترتيب" سوارى آزادى" سال بعد ، کارگران حقوق مدنى . مشابھى در سراسر جنوب شد تظاھرات
تفکيک شده به حرکت در آمدنـد ،  ينال ھاىآن سياھان و سفيدان سوار بر اتوبوسھا به سوى جنوب به سوى ترم

 .منجر به تغيير شود چون رودررويى مى توانست باعث جلب توجه مطبوعات شده و
. بـود 1963در سـال " راه پيمايى واشـنگتن" دادند که بزرگترين آن  آنھا ھمچنين راه پيمائى ھاى بزرگى نيز ترتيب

نقطه  .مدند تا تعھد خود را به مساوات براى ھمگان ابراز دارندنفر در پايتخت کشور گرد ھم آ بيش از دويست ھزار
بعنـوان سـخنگوى مقـدم حقـوق  اوج روز که پر از سرود و سخنرانى بود سخنرانى مارتين لوترکينگ جونيور بود که

دارم کـه روزى در تپـه ھـاى سـرخ جورجيـا، پسـرھاى  من رويائى: " کينگ اظھار داشت. انسانى سر بر آورده بود
ھر بار که او جملـه ." سابق بتوانند سر ميز برادرى در کنار يکديگر بنشينند ه ھاى سابق و پسرھاى برده دارانبرد
 .رفت را بزبان مى آورد، جماعت فريادھاى ھمھمه شان به آسمان مى" رويائى دارم  من" 

يـل نبـود تـا جنـوبى پرزيدنت کندى در آغـاز ما. مواجه شد  ولى سخنورى جنبش حقوق مدنى در آغاز با شکست
حقوق مدنى تحت فشـار گـذارد چـون بـه آراى آنھـا روى موضـوعات ديگـر نيـاز  ھاى سفيد پوست را جھت حمايت

وقتى جيمز مرديت به خاطر نژادش از پذيرش در دانشگاه مى سـى سـى . او را مجبور ساخت ولى وقايع. داشت
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جنوبى اھل تگزاس، وقتيکه چشم به اين مقام دوخته بود، متعھد به  او بعنوان يک. پرزيدنت جانسون موفق تر بود
 نطـق يـادبودى يـا ستايشـى فصـيح تـر از ايـنھـيج : " ، او به کنگره چنين گفـت1963سال  در. حقوق مدنى بود

اسـتفاده از تمـامى قـدرت  او بـا." نميتواند ياد رئيس جمھور را بيش از تصويب اليحـه حقـوق انسـانى گرامـى دارد
، کـه  1964تصويب قطعى قـانون حقـوق مـدنى سـال  خود، دو سنا را وادار کرد تا بحث و مذاکره را محدود کرده و

سال آتى، او با فشـار زيـادتر اليحـه . ممنوع مى کرد، را ميسر سازند ى مکانھاى عمومىتبعيض نژادى را در تمام
معـين  اين اليحه به دولت فـدرال ايـن اجـازه را مـى داد تـا مسـئوالنى را. را پيش آورد 1965 حقوق راى دادن سال

اخته بودنـد ثبـت نـام ممکن سـ سازد تا راى دھندگان را در جائيکه مقامات رسمى محلى ثبت نام سياھان را غير
عمق جنوب جھـت راى دادن ثبـت نـام کردنـد؛ تـا  ھزار سياه پوست در 400يک سال پس از وضع اين قانون ، . کند

د رسـطح کشـور تعـداد سياھپوسـتان مقـام دار بـه طـرز عجيبـى  اين رقم به يک ميليـون نفـر رسـيدو 1968سال 
تصويب کرد که بر طبق آن در امر خانه سازى تبعيض نـژادى ، کنگره قانونى را 1968 باالخره در سال. افزايش يافت

 .اعالم شد ممنوع
مـالکوم ايکـس . سياھان با گام ھاى آھسته پيشرفت به سر آمد با تمامى فعاليعت ھاى قانون گذارى صبر برخى

 (Stokely Carmichael) استوکلى کارمايکل. به جدايى سياھان از نژاد سفيد پرداخت که يک رھبر فعال شيوا بود
مـى کـرد کـه  او وعـظ. رھبر دانشجوئى،از تصورات غير خشونت آميز و ھمکارى ھاى بين نژادى نااميـد شـد ، يک

 . بزنند سياھان به قدرت نياز دارند و براى انجام آن به ھر وسيله اى مى بايست دست
 1967و  1966در سـال  شورش در چند شھر بزرگ. تشديد کرد خشونت بھمراه حمالت چريکى نياز به اصالحات را

 چندين ماه. مارتين لوترکينگ بر اثر يک گلوله به جانش سوء قصد شد و از پاى در آمد ، 1968در بھار سال . رخ داد
مقتـول بـه سرنوشـتى  بعد ، سناتور رابرت کندى، سخنگوى محرومان ، مخالف جنگ ويتنام و برادر رئـيس جمھـور

دوران بى گناھى و ايده آل گرايى در زمينه  سوء قصد نشانه اى بر پايانبراى خيلى ھا اين دو . مشابه مواجه شد
جنگجوئى در حـال گسـترش از سـمت چـپ ، بھمـراه عکـس . بود آزادى و حقوق انسانى و نھضت ھاى ضد جنگ

غير قابل اجتناب ، شکافى در روان کشور ايجاد کرد که سالھا طول کوشيد تـا  العمل ھاى سياسى محافظه گرانه
 .ابدي شفا

نيکسـون مصـمم بـود تـا بنيـاد . به قدرت رسيد کاھش يافـت تعھد دولت فدرال به حقوق مدنى وقتى که نيکسون
محافظه کار که حس مى کردند که حرکت مساوات سياھان زيـادى بـه جلـو  سياسى خود را دور و بر سفيد ھاى

ھـت اجـراى خانـه ھـاى منصـفانه منجر شد که دولت نيکسـون اختصـاص ج" ستراتژى جنوبىا. "رفته ، تثبيت کند
. شود 1965 بشکلى غير موفقيت آميزمانع گسترش و تمديد قانون حق راى 1970را کاھش دھد و د رسال  وارزان

قـانونى بـى اشـکال اسـت را در  نيکسون اين راى ديوان عـالى راکـه مجـزا نشسـتن بچـه ھـا در اتوبـوس ازلحـاظ
گرچه او موضع خود را نتوانسـت ثابـت کنـد ولـى . افتاد يک محدوديت تلويزيون رد کرد و بدنبال يک ضرب االجل و يا

 .Milliken v ) در مـورد ميلـيکن بـر عليـه برادلـى 1974اتوبـوس در سـال  مخالفين. موقعيت خود را روشن ساخت
Bradley) سـياه  پيروزى نائل شدند که در آن ديوان عالى ، کوشـش ھـايى را کـه در زمينـه انتقـال دانشـجويان به

 . خواند رى به مدارس حومه که پر از سفيد پوستان بود انجام شده بود بى اعتبارشھ
بيشـتر جنبـه  1978اقليت ھا در يـک مـورد ديـوان عـالى در سـال  واکنش ھاى شديد عليه رفتار تبعيض آميز براى

تعيين شـده پوستى بود که ادعا مى کرد که سھميه اى که جھت متقاضيان اقليت  آلن باکى ، سفيد. عوام يافت
اين دليل که سھميه  دادگاه دستور به پذيرش او داد به. تقاضا نامه او از دانشکده پزشکى کاليفرنيا است عامل رد

بعنوان يکـى از عوامـل مربـوط در پـذيرش پشـتيبانى  بندى ديگر نمى تواند اعمال شود ولى بعدأ مالحظه نژاد را او
 .نمود

( و سياست جبران بى عدالتى ھاى گذشته نسـبت بـه اقليـت ھـا  بوسرانىبا اين حال ، جارو جنجال در مورد اتو
سير ثابت برخى از آمريکائئ ھاى آفريقائى االصـل را بـه رده ھـاى طبقـه متوسـط و  گاھى اوقات) بويژه سياھان 

 .شھرھا در طول اين سالھاى پر تالطم تيره و مبھم ساخت حومه
 

 حرکت زنان
 

، يـک زن  1963از زنان مزدوج وارد بازار کار شدند ولـى در سـال  ، تعداد زيادى 1960،  1950در طى سالھاى دھه 
 کتاب خود بنام (Betty Friedan ) در آن سال نويسنده بتى فريدان. حقوق دريافت مى کرد در صد يک مرد 63فقط 

يليونھـا زن کمـک بـه م را منتشر ساخت که انتقاد پرھياھويى بود از الگوھاى طبقه متوسـط کـه" جذ به زنانگى  "
فريدان با اظھار اينکه زنان اغلب ھـيچ راھـى بـراى  .کرد تا يک احساس نافذ و فراگيرنده از نارضايتى را لمس کنند

را نداشته اند، خوانندگان کتاب را تشويق کرد تا بدنبال نقش ھـا " دارشدن شوھر کردن و بچه" تعريف خود غير از 
اطراف و يـا  يد بدنبال ماھيت ھاى شغلى و شخصى خود روند تا اينکه دنياىآنھا با. ھاى نوينى روند  و مسئوليت

 .جامعه اى که در آن مرد حکمفرماست نقش آنھا را تعيين کند
اين حرکـت اساسـآ متشـکل از اعضـاى طبقـه . الھام گرفت ا زحرکت حقوق مدنى 1970و  1960حرکت زنان دھه 

تاثير گذاشته  1960ر بخشى عظيم از جوانان طبقه متوسط دھه اغتشاشى که ب متوسط بود و از اين رو از روحيه
آن  بود که خـود 1960عامل ديگرى که به ظھور اين حرکت مربوط مى شد، انقالب جنسى دھه . بود بود، برخوردار

 .از طريق ساخت ، تکثير و بازاريابى قرصھاى ضد حاملگى آغاز شد
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، محافظـه کـاران اميـد  1964ى منازعه براى اليحه حقوق مـدنى ط در. قانون اصالح طلبى نيز باعث اين تغيير شد
 اليحه را با پيشنھاد اضافه کردن يک تبصره به جھـت غيـر قـانونى کـردن تبعـيض نـژادى بـر داشتند که تمامى اين

وسيله اى قانونى  نخست تبصره و سپس خود اليحه از مجلس گذشت و به زنان. اساس جنس و نژاد از بين ببرند
  .از حقوق خود دفاع کنندداد تا 

زن شاغل ، از جمله بتـى فريـدان،  28،  1966در سال . برداشتند  زنان خودشان قدمھايى جھت بھبود سھم خود
بشکلى  ازاين طريق زنان آمريکا را" را تاسيس نمودند تا  (National Organization of Women )سازمان ملى زنان

 15سـال بعـد ايـن تعـداد بـه  4پيوستند ؛  سال بعد ، ھزاران زن به سازمان". دکامل وارد جامعه ھر روز آمريکا نماي
کمک کردند تا زنان بيشتر و بيشتر از موقعيت ھاى محدودشان آگاه  ناو و سازمانھايى شبيه به آن. ھزار نفر رسيد

 .افزايش اين موقعيت ھا افزايش دھند شده و کوشش خود را بر
به اوج خود رسيد  1970خاطر حقوق و منافع زنان، در اوايل دھه  ليت ھاى منظم بهجنبش برابرى زن و مرد، يا فعا

در سـال  را بنيـاد نھادنـد کـه ( .Ms ) و چندين زن ديگر مجله اى تازه بنام (Steinem ) استينم روزنامه نگار گلوريا. 
جموعـه اى بھداشـتى بـراى ،م "بدنھاى مـا ، خودمـان" ،  1976و  1971بين سالھاى . شروع به انتشار کرد 1972

 .ھزار نسخه فروش داشت 850زنان ، بيش از 
در قـانون  (Equal Rights Amendment ( ERA) ) تبصـره حقـوق برابـر برخى ا ز فعاالن در اين زمينه بدنبال تصـويب

مسـاوات حقـوق : " توسط کنگره بتصويب رسـيد، چنـين مـى گفـت 1972تبصره که در سال  اين. اساسى افتادند
در طـى ." شـود قانون نمى بايست توسط اياالت متحده يا توسط ھيچ ايالتى بـه حسـاب جـنس رد و يـا کـم تحت

دادگاھھا نيز ھمچنان برابرى جنسى را اعمال  .ايالت الزمه آنرا تصويب نمودند 38تا از  35چندين سال پس از آن ، 
حق زنان را در اولين ماھھاى حاملگى  (Roe v. Wade )رو بر عليه ويد ، ديوان عالى در مورد1973در سال . نمودند

 .که پيروزى عظيمى براى حرکت زنان بشمار مى رفت -تضمين نمود  جھت سقط جنين
از جنبش ايستاد، اين حرکت در وسعت دادن جذبه خـود مـاوراى  ، حرکت زنان 1970گرچه در اواسط تا اواخر دھه 

) تنـد رو ( ين طرفـداران حقـوق زنـان متعـادل و راديکـال نفاق ھايى بـ. روبرو شد طبقه متوسط جامعه با شکست
 1982در سـال  مخالفين محافظه کار مبارزه خود را عليه تبصره حقوق برابر، زياد تر کردنـد و ايـن حرکـت .پيش آمد

 .گشت ايالت الزم براى تصويب ، خاموش 38بدون بدست آوردن تأييديه 
 

  (LATINO ) جنبش ال تينو
 

آنھا که اکثـرأ ا ز کوبـا ، . اسپانيائى زبان نيز با تبعيض مواجه شدند جنگ جھانى دوم، گروھھاى در آمريکاى پس از
برخـى  .مکزيک و آمريکاى مرکزى مى آمدند، اغلب غيـر متخصـص و قـادر بـه مکالمـه انگليسـى نبودنـد پورتوريکو،

محصـول اسـتثمار مـى شـدند؛  شـتبعنوان کارگران مزا رع مشغول بکار شدند و گه و بيگاه بيرحمانه در حـال بردا
ديگـر، بـا مشـکالت جـدى خـوگرفتن و کسـب  برخى ديگر جذب شھرھا شدند ، جائيکه ھمچون گروھھاى مھـاجر

 .زندگى بھتر روبرو گشتند
 ) سازمان ھايى چون انجمـن تنـد روى انجمـن ملـى مکزيکـى آمريکـايى چيکانوھا و يا آمريکائى مکزيکى ھا ، در

Asociacion Nacional Mexico Americana)  ايـن. به درگيرى متوسل نشد، بـه حرکـت در آمدنـد 1960که تا دھه 
متوجه شدند که بـوروکرات  افراد به اميد اينکه برنامه ضد فقر ليندون جانسون موقعيت آنھا را گسترش خواھد داد،

و اصـالت عمـل  نمونه کنش گرايـى. دھند ھا به گروھھايى که صدايشان به جايى نمى رسد پاسخ چندانى نمى
  .فشار را در يک جامعه کثرت گرا آموخت سياھان بويژه به ھيسپا نيک ھا اھميت سياست ھاى

مزارع را از تضمين حق کارگران جھت ايجاد تشکيالت و يا حق چانـه  ، کارگران1935اليحه مناسبات کار ملى سال 
 بسـيار بـزرگ کـا رگـران مزرعـه متعھـدولى سـزار چـاوز بنيانگذاراتحاديـه . ساخه بود زدن دست جمعى مستثنى

شناختن اتحاد خـود  ، اثر سريع عمل کردن را درجھت به رسميت (Hispanic United Farm Workers ) ھيسپانيک
يک تحريم سراسرى از سوى مشتريان را اعالم  چاوز با به مبارزه طلبيدن انگور کاران کاليفرنيا. به نمايش گذاشت

. کارگران مھاجر استثمار شده از خـود نماينـده اى در اتحاديـه داشـته باشـند عث شد کهکرد و در نھايت اين کار با
اتحاديـه چـاوز  با اينکه منافع مزارع براى جلـوگيرى از. مشابھى از کاھو و محصوالت ديگر نيز موفق بود تحريم ھاى

رايط کار بھتـر ريختـه شـده بيشتر و ش ادامه يافت، بنياد قانونى براى عرضه نماينده در جھت تضمين دستمزدھاى
 .بود

، ھنـرى ب گـونزالس از سـوى ايالـت تگـزاس بـه  1961سـال  در. ھيسپانيک ھا از لحاظ سياسى نيز فعال شدند
 دال گارزا ، يک تگزاسى ديگر به دنبال او رفته و جوزف" ) کيکا(" سال بعد، اليزو  3. نمايندگى در کنگره انتخاب شد

بعنـوان روًسـاى کميتـه ھـاى  گـونزالس، و دال گـارزا ھـر دو بـه مقامھـاى قـدرت. رفـت مونتويا از نيومکزيکو به سنا
عرصـه سياسـت در ميـان ھيسـپانيکھا رو بـه  ، گـام وارد شـدن بـه 1980،  1970دردھـه . مجلس انتخـاب شـدند

رياسـت جمھـورى رسـيد، دو تـن از ھيسـپانيک ھـاى برجسـته از  افزايش گذاشت و تا زمانى که بيل کلينتون بـه
شھردار سابق شھر سن آنتونيو، ھنرى سينسرو وزيرخانه سازى و توسعه شھرى و نيـز  : اعضاى کابينه او بودند

 . سابق دنور، فردريکو پنا بعنوان وزير راه و ترابرى شھردار
 

 حرکت آمريکائيان بومى
 

ھايشـان بـه داخـل دولت در جھـت نقـل و انتقـال آنھـا از محـل  ، آمريکائى ھاى بومى با خط مشى 1950در دھه 
 نـه تنھـا ايـن افـراد مواجـه بـا از دسـت دادن زمـين. مسير اصلى آمريکا مقابله کردند شھر در جھت تلفيق آنھا با

در سـال . داشتند ھايشان شدند؛ بلکه برخى از سرخ پوستان قديمى با خوى گرفتن به زندگى شھرى مشکالت
خـاطر نشـان سـاخت کـه بـراى  ى ايـاالت متحـدهوقتيکه اين خط مشى متوقف شد، کميسيون حقوق مـدن 1961

  ".فقر و محرميت، عادى است" سرخ پوستان 
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مشاھده توسعه ناسيوناليسـم جھـان سـوم و پيشـرفت نھضـت ھـاى  ، آمريکائيان بومى با 1970و  1960در دھه 
ھا رفتند تـا از نسل جديدى از رھبران به دادگاھ. ھاى خود بيشتر به تکاپو افتادند حقوق مدنى، براى کسب آزادى

قانونى غصب شده بود، بـاز  که از زمين ھاى قبيله اى باقى مانده بود دفاع کرده يا از آنچه که قبال اغلب غير آنچه
، اولـين پيـروزى از يـک  1967مورد قرار دادنـد و در سـال  آنھا در اياالت بسيارى نقص عھد نامه ھا را. بدست آورند

. تضمين حقوق زمين و آب که مـدتھا از آنھـا گرفتـه شـده بـود بدسـت آوردنـدزمينه  سرى موفقيت ھاى خود را در
 آغـاز شـد، کمـک بـه 1968کـه در سـال  (American Indian Movement( AIM) ) پوستى آمريکـائى حرکت سرخ

پوسـتھاى غافـل  پخش و توزيع امکانات مالى دولت به سازمانھاى تحت کنترل سرخ پوست ھـا و کمـک بـه سـرخ
  .ا نمودشده د رشھرھ

نفــرى از آمريکائيــان بــومى جزيــره آلکــاتراز بنــدر  78گــروه  ، يــک 1969در ســال . مواجــه شــدن امــرى عــادى شــد
 .که مقامات رسمى فدرال آنھا را از آنجا خـارج کردنـد نگـه داشـتند 1971آنرا تا سال  سانفرانسيکو را قبضه کرد و

، ارودگاه سوو را قتل  19قرن  ، جائيکه سربازان در اواخر قبيله ووندد نى را در داکوتاى جنوبى AIM،  1973درسال 
اين اميد بودند که شرايط دردناک در اطـراف ايـن منطقـه را  چريکھا به. عام کرده بودند مجددأ در کنترل خود گرفتند

 .برنامه ھاى رفاھى بوده و الکـل در ميـان آنھـا بسـيار شـيوع داشـت بھبـود بخشـند که نيمى از خانواده ھا تحت
 از آنکه يک سرخ پوست کشته و ديگرى زخمى شد و با موافقت دولـت جھـت بررسـى مجـدد حقـوق جريان پس

 .عھد نامه به پايان رسيد، گرچه متعاقبآ کار کمى در اين مورد صورت گرفت
مى آمريکائيـان ديگـر بيشـتر از نيازھـاى آمريکائيـان بـو. بـا رآوردنـد با اين وجود فعالين سرخ پوست نتايج خوبى بـه

رسمى در تمامى شاخه ھاى دولت ملزم شدند تا به فشار وارده جھـت رفتـار مسـاوى کـه  مقامات. مطلع شدند
 1992کلـرادو در سـال  اولين عضو آمريکاى بومى بن نايت ھورس کمپبل از. بود عقب افتاده بود پاسخ دھند مدتھا

 .به سنای آمريکا راه يافت
 

 ضد فرھنگ و طرفدارى از محيط زيست
 
جوانان بويژه الگوھاى تثـبيت شده زنـدگى طبقـه . بدنبال داشت فتگى بر سر تساوى حقوق تحوالت ديگرى راآش

بعضـى خـود را وارد . در دھه ھاى پس از جنگ جھانى دوم درست کرده بودنـد رد کردنـد متوسط را که والدين آنھا
 .اتخاد کردند وشيدن و رفتار جنسى راھاى سياسى تندرو کردند؛ برخى ديگر استانداردھاى نوين لباس پ فعاليت

موھاى بلند و ريش . به جامعه آمريکا سرايت کرد 70اوايل دھه  و 60نشانه ھاى واضح ضد فرھنگى در اواخر دھه 
استفاده از داروھـاى . ھاى جين آبى و تى شرت جاى شلوار و ژاکت و کراوات را گرفت لباس. گذاشتن عادى شد

رول رشد کـرده ،  راک اند. به جھت خالصى فکر از محدوديت ھاى پيشين افزايش يافت) مواد مخدر ( قانونى  غير
، رولينگ استون و ديگر گروھھاى انگليسى  بيتل ھا. تکثير يافته و به انواع موسيقى ھاى گوناگون تغيير شکل داد

اسـى داشـت ، مردمى شد و آھنگ ھايى که نـواى اجتمـاعى و سي بسيار" راک سخت. " کشور را احاطه کردند
در  1965حرکت ضد فرھنگـى جوانـان در آگوسـت . آھنگساز باب ديلون ، عادى شد ھمچون آھنگ ھاى خواننده و

ميليـون  روزه موسـيقى در حومـه ايالـت نيويـورک کـه قريـب بـه نـيم 3، يک فسـتيوال  (Woodstock ) وود استاک
آلبومھاى نوارھاى موسـيقى بصـورت  لم ھا وفستيوال که در في. شرکت کننده داشت ، به منتھى اليه خود رسيد

 . (Woodstock Generation )استاک نسل وود -افسانه اى در آمد، نامى به اين دوره داد 
موثرى در حرکت ضد فرھنگى بود ھمچنين محرکى براى حرکـت  انرژى که باعث حرکت حقوق مدنى شد و عامل

در سـال  (Rachel Carson ) ز انتشار کتاب راشل کارسونبسيارى از مردم ا. بود 60محيط زيستى در اواسط دھه 
شـده  را خاطر نشان مى ساخت، بيدار DDT که ويرانى ھاى آفت ھاى شيميائى چون" بھار سکوت  " بنام 1962

افـزايش يافـت و بسـيارى از  ادامـه و 1960نگرانى عام در رابطه با محيط زيست در سراسر دھه . و به پا خواستند
کـه سـالمت و بھداشـت  -فاضالت صنايع، نشت نفـت  دود اتومبيل ھا، -مواد آلوده کننده اطرافشان  مردم از ديگر

، مدارس و تمامى جوامـع سراسـر آمريکـا  1970آوريل  22در روز . آگاه شدند آنھا و زيبائئ محيط را تھديد مى کرد
کننـده محـيط  ر مـورد خطـرات مـواد آلـودهھا آمريکائى ھا را د" يادگيرى. " را جشن گرفتند (Earth Day ) روز زمين

 .زيست آموزش داد
راه حل ھای جامع براى . کردن آب و ھواى کشور مخالفت کردند ولى بسيارى با موازين پيشنھاد شده جھت تميز

 با ايـن حـال، در. بر داشته و طريق زندگى و کار را براى بسيارى از افراد تغيير مى داد شرکت ھا و افراد ھزينه در
ھواى مطبوع و يکنواخت  را تصويب کرد که بر اساس آن استانداردھاى 1967، کنگره اليحه ھواى تميز  1970ل سا

را  (Water Quality Improvement Act )آب ھمچنين کنگره اليحه ترميم کيفيت. در سراسر کشور اجرا خواھد شد
ده شـرکت و افـراد مسـئول ايـن نشـت کنارسواحل را به عھـ که تميز کردن نفت ھاى نشت شده از تاسيسات در

 Environmental ) ، آژانس حفاظـت از محـيط زيسـت 1970سپس در سال  .شدن است مى گذارد را تصويب کرد
Protection Agency )  بعنوان يک آژانس مستقل دولت فدرال که موظف است تا سوء استفاده ھـا را تحـت کنتـرل

  .تاسيس شد آورد
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 21بسـوى قـرن : بخش سيزدھم
 

حيـات، آزادى ، رسـيدن بـه  -تغييـرى کـه آرمانھـاى آمريکـا را  آمريکا ، جھت ايستادگى بايد تغيير يابـد
بـا تـپش زمـان خـود حرکـت مـى کنـيم، ولـى مأموريـت مـا بـى  مـا گرچه. محافظت کند -خوشبختى 
 1993کلينتون  رئيس جمھور بيل " .انتھاست

 
 جامعه در حال انتقال

 
ترکيـب . آشـکار شـد 80دھه ھا قبل آغاز شده بود، در اوايـل دھـه  ريکا، که سالھا و شايدتغيير در بافت جامعه آم

  .و مھارت ھا در جامعه آمريکا دستخوش تغييرات عظيمى شده بود جمعيت و مھمترين شغل ھا
بـيش از ، بـا اتمـام رونـدى کـه  80تا اوايل دھـه . قابل انکار بود نفوذ و استيالى شغل ھاى خدماتى در اقتصاد غير

 براى مثال ، کارمندان فروشـگاھھا ، -تمامى کارمندان کشور در بخش خدماتى بودند  4/3 نيم قرن در جريان بود،
دولــت ، وکــال و  کارمنــدان ادارات ، معلمــين ، پزشــک ھــا و ديگــر افــراد در بخــش بھداشــتى درمــانى ، کارمنــدان

 .متخصصين حقوقى و مالى
اين عصـر اطالعـات بـود بـا سـخت . افزون کامپيوتر بھره مى برد استفاده روزفعاليت بخش خدماتى از موجوديت و 

آورى  بود مقدار غير قابل تصورى از اطالعات را در مورد روندھاى اجتماعى و اقتصادى جمع افزار و نرم افزار که قادر
ن بخشى از برنامه ھـاى بعنوا 60و  50دولت فدرال سرمايه ھاى کالنى را در تکنولوژى کامپيوتر در دھه ھاى . کند

دو تـن از پيشـگامان تکنولـوژى در کاليفرنيـا ، کـه از يـک  ، 70در اواخـر دھـه . نظامى و فضايى خود صرف کرده بود
 (Apple ) دادند، اولين کامپيوتر عامه را براى اسـتفاده در منـازل سـوار کردنـد کـه اپـل گاراژ، کار خود را انجام مى

کامپيوتر راه خود را به شرکتھا  ، ميليون ھا ميکرو1980تا اوايل دھه . ى يک انقالب ناميده شد که جرقه اى بود برا
 .ناميد" ماشين سال " کامپيوتر را  ، مجله تايم ، 1982در سال . ومنازل آمريکا يافتند

آمريکـا  صـنايع اتومبيـل. صنايع فوالد و نساجى در حال رکود بودند آمريکا ھمچون" صنايع دود ساز " در عين حال ، 
 کـه بسـيارى از -تويوتا ، ھوندا و نيسـان  -ازسوى اتومبيل سازان کم مصرف ژاپنى ھمچون  تحت رقابت شديدى

گـان اتومبيـل ھـاى ژاپنـى يـک  ، سـازند 1980تـا سـال . قرار گرفتنـد -آنھا کارخانه ھاى خود را در آمريکا باز کردند 
، اتومبيل سـازان آمريکـا شـروع بـه سـاختن  90اوايل دھه  و 80ه اواخر دھ. چھارم بازار آمريکا را در اختيار داشتند
آھستگى توانستند با استانداردھاى مھندسى رقبـاى ژاپنـى خـود بـه رقابـت  اتومبيل ھاى کم سوخت کرده و به

. گيرنـد دھه اخير به اتومبيل ھاى وارداتى داده بودنـد پـس 2بازار اتومبيل داخلى را که در عرض  پردازند و سھميه
بودند ، تقالى دردناک جھـت  -کامپيوتر و در ديگر صنايع ديگرى چون -رچه مشتريان ، بھره بردار اين رقابت شديد گ

 .ھزاران کارگر صنايع اتومبيل در آمريکا بود کاھش قيمت ھا باعث از دست دادن کار دائمى براى
 1946پس از جنگ کـه از  (baby boom )" نسل جنگ جھانى دوم رشد" پس از . الگوھا ى جمعيت نيز تغيير يافت

. ترکيب خانه نيـز عـوض شـد. منوال کلى رشد جمعيت کاھش يافته و جمعيت پير تر شد بطول انجاميد ، 1964تا 
" خـانواده  خانوارھـاى غيـر" تمـامى افـراد اکنـون تحـت  4/1، در صد اعضاى خـانواده سـقوط کـرد؛  1980 در سال

 .زندگى مى کردند خص کامآل ناخويشآوند در زير يک سقفش 3يا  2بشمار مى رفتند که در آنھا 
در خط مشى مھاجرت تمرکز را از  1965اصالحات . ديگر تغيير دادند مھاجرين جديد بافت جامعه آمريکا را به اشکال

 .يافـت غربى تغيير داد و تعداد تازه واردين از آسيا و آمريکاى التـين بـه طـرز زيـادى افـزايش روى کشورھاى اروپاى
ھزار مھاجر به  808، 1980در سال  .براى مثال ، در دوره پس از جنگ به آمريکا سرازير شدند -پناھندگان ويتنامى 

سال اخير محسوب مـى شـد، بـه شـکلى کـه کشـور مجـددآ  60آمريکا رسيدند که در خود باالترين رقم در عرض 
 .شد پناھگاھى براى مردم سراسر جھان

ھم جنس بازان، با اسـتفاده از . ھاى برابر وارد عرصه شدند جھت کسب موقعيت گروه ھاى ديگرى 1980در دھه 
. مدنى ، بدنبال ھمان رھايى از تبعيض بودند که گروھھاى ديگربدنبال آنھا بودنـد برخى تاکتيک ھاى نھضت حقوق

ا ممنوعيـت را آمريک ، براى مثال ، کميسيون خدمات مدنى 1975در سال . اوقات اعمال فشار تنيجه مى داد اغلب
ناچـارأ يـک واکـنش . تبعيض نژادى وضع کردند از استخدام ھم جنس بازان برداشت و بسيارى از اياالت قوانين ضد

 .خصمانه بر ضد ھم جنس بازان بوقوع پيوست شديدى عليه آنھا آغاز شد و رويدادھاى
ه سيستم دفاعى بدن حملـه شد ، بـيمارى کشنده اى که ب کشف (AIDS ) ، بيماری ايد ز 1981سپس در سال 

يا انـتقال خون سرايت ميکند ؛ و در اياالت متحده ، بـه مـردان ھـم جـنس بـاز و  ايدز يا از طريق سکس و. مى کند
با اين حال بعد  .استفاده کننده از مواد مخدر ا ز طريق تزريق به شاھرگ با شدت واگيری خاصى سرايت کرد افراد

آمريکائى از بيمارى ايدز کشـته شـدند  ھزار 150بيش از  1992تا سال . يرندھا ثابت شد که کل جمعيت آسيب پذ
ولى اپيدمى ايدز به ھيچ وجه به آمريکا . ھزار تا يک ميليون نفرند 300و تخمين زده شد که حاملين ويروس ايدز از 

. دامـه يافـتجھت مھار کردن بيمارى از سوى پزشکان و محققـين پزشـکى در سراسـر دنيـا ا محدود نبود و تالش
ايزولـه کـردن ويـروس ايـدز  از اولين موفقيت ھايشان ، که تا حد زيادى تنيجه تحقيقات آمريکا و فرانسه بـود ، يکى

 .خون بود و توليد آزمايشھايى جھت جلوگيرى ويروس از ذخاير بانک
 

 ريـگان سياســت محـافظـه کارى و ظھور رونالـد
 

از تضاد نـژادى و قتـل در مراکـز  -اجتماعى و سياسى دو دھه قبل  تصادى ،براى برخى از آمريکائيان ، روندھاى اق
 .يک خلق بيدارى از خـواب را بوجـود آورد -اقتصادى و تورم سالھاى رياست جمھورى کارتر  شھرى گرفته تا کساد

ر اجتمـاعى ريشـه دا ھمچنين سوء ظن جديدى از دولت و توانايى آن براى مقابلـه مـوثر بـا مشـکالت سياسـى و
 .کشور را بيشتر تقويت نمود
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قدرت بدور بودند، کامأل موضـع گرفتـه بودنـد تـا از ايـن خلـق و خـوی  محافظه کاران که سالھا بود در صحنه ملى از
محـدود ،  اينک زمانى بود که بسيارى از آمريکائيـان آمـاده دريافـت پيـام آنھـا بـراى دولتـى. کنند جديد بھره بردارى

ايـن بعنـوان تخطـى و  و محافظـت از ارزش ھـاى سـنتى عليـه آنچـه کـه تـا پـيش ازسيستم دفاع ملى پر قـدرت 
 .شد، بودند تجاوزات يک جامعه مدرن بى بند وبار و اغلب بى سر و سامان ديده مى

گروه عظيمى از مسيحيان بنياد گرا ، که کتاب مقـدس را . منبع بود اين صعود ناگھانى محافظه کارانه ازطريق چند
 و مستقيم خدا مى دانند، بويژه نگـران افـزايش سـريع جنايـت و بـى بنـد و بـارى جنسـى در تغيير کالم غير قابل
 Moral ) معنـوى ، بنـام اکثريـت اخـال قـى 80يکى از مـوثرترين گروھھـاى سياسـى در اوايـل دھـه . جامعه بودند
Majority) تحـت رھبـرى واعـظ باپتيسـت، جـرى فـالول ، ( Falwell) رى پـت رابرتسـون ديگـرى ، تحـت رھبـ .بـود

، نيرويـى عظـيم در حـزب  90تاسيس نمود که تـا دھـه  (Christian Coalition ) سازمانى را بنام ائتالف مسيحيت
اين گروھھا تمايل داشـتند کـه مـذھب را در جـاى مرکـزى در زنـدگى آمريکـا قـرار . رفت جمھورى خواه بشمار مى

 .ون طرفداران عظيمى يافتندمبلغين مذھبى تلويزيون ھمچون فالول و رابرتس .دھند
: يکى از تفرقـه انـدازترين و احساسـاتى تـرين مسـايل عصـر بـود مسئله زرق وبرق دار ديگر براى محافظه کاران ،

، که به زن اين حق را  (Roe vs. Wade) ، رو بر عليه ويد1973ديوان عالى در سال  مخالفت با تصميم. سقط جنين
. با يکديگر متحد ساخت رى بچه را سقط کند گروه عظيمى از سازمانھا و افراد راداد که در ماھھاى اوليه باردا مى

ھا ، محافظه کاران سياسى، بنياد گرايـان مـذھبى،  اين افراد شامل ، ولى نه محدود به ، تعداد زيادى از کاتوليک
آنھـا آمـاده . د، مـى شـدھر شرايطى که انجام شود برابر با قتل مـى دانسـتن که اکثر آنھا سقط جنين را عال نأ در

 تظـاھرات. مـدارانى بودنـد کـه بـا آنھـا موافـق بـوده و مخـالف آنـانى کـه بـر ضدشـان بودنـد پشـتيبانى سياسـت
  .ھواخواھان سقط جنين و ضد آن روندى ثابت در صحنه سياست شد

رى در جناح دست راسـتى بطـور مختصـ. مجددأ در اکثريت بود در داخل حزب جمھورى خواه ، جناح دست راستى
جمھورى خود ، برى گولد واتر ، کنتـرل حـزب جمھـورى خـواه را در دسـت گرفـت ولـى  با نامزد رياست 1964سال 

راسـت بـر  با استفاده از تکنيکھاى مدرن جمع آورى اعانه ، جنـاح دسـت 1980تا سال . صحنه خارج شد سپس از
ميلتـون فريـد مـن، روز نامـه  د دانبا جـذب نيروھـاى فکـرى عظيمـى چـون اقتصـا. جناح معتدل حزب پيشى گرفت

بنياد ھـريتج ، جنـاح راسـت نـوين نقـش مھمـى در  نگاران ويليام باکلى و جرج ويل و انستيتوھاى تحقيقاتى چون
 .کرد دنيا بازی 80تعيين موارد مھم در دھه 

ت اکيـد بـر از محـدودي" جنـاح راسـت قـديم " محافظه کـاران ، يـا  ، ھمچون ديگر (New Right ) جناح راست جديد
 ولى جناح راست نوين مايل بود تا از قدرت اياالت استفاده کرده تا نقطـه. حمايت مى کرد دخالت دولت در اقتصاد

صنعت شـھوت انگيـز  نظرات خود را در رابطه با ارزش ھاى خانوادگى پيش برده ، مسئله ھم جنس بازى را قطع و
سخت در مبارزه با جرم و جنايت ،  يد طرفدار قدم ھاىبطور کل جناح راست جد. چيزھاى جنسى را سانسور کند

اساسى که دعا را در مدارس عمومى اجازه دھـد ، مخالفـت  دفاع ملى پر قدرت ، اضافه کردن تبصره اى به قانون
  .برابر براى زنان بود با سقط جنين و شکست تبصره حقوق

ريگـان ، کـه در ايلـى . مى آورد ، رونالد ريگان بـودرا بـيکد يگر  چھره اى که تمامى اين مسيرھا و راه ھاى مختلف
 ، سـتاره سـينماى ھـاليوود بـود و قبـل از وارد شـدن بـه سياسـت در فـيلم ھـاى سـينمائى نويز بدنيا آمـده بـود

گلـد واتـر خـود را وارد  بـه حمايـت از بـرى 1964او نخست در يک سخنرانى تلويزيونى در . تلويزيونى بازى مى کرد
شـد کـه مـديون مـوجى از واکـنش راى دھنـدگان  ، ريگان فرماندار کاليفرنيا 1966در سال . ردصحنه در سياست ک

در ايـن پسـت مانـد و بـا اخـتالف  1975او تـا سـال . در برکلى بود برعليه شورش دانشجويان در دانشگاه کاليفرنيا
به  1980در سال . ت داداز دس 1976جمھورى خواھان را براى رياست جمھورى درسال  ناچيزى نامزدى انتخاباتى

پيـروزى قابـل  ريگـان بـا. انتخاباتى رسيده و پس از آن برنده انتخابات رياست جمھـورى برعليـه کـارتر شـد نامزدى
به مقام رياست  (Mondale ) مانديل کارتر ، والتر ، عليه معاون رياست جمھورى 1984مالحظه اى مجددأ در سال 

براى باال بردن پيروزى ھا و ايده آل ھاى آمريکائيان در سراسر  توانايى اوخوش بينى قوى ريگان و . جمھورى رسيد
 .او چھره اطمينـان مجـدد و اتکـا و ثبـات بـراى بسـيارى از آمريکائيـان بـود. او ادامه يافت دو دوره رياست جمھورى

آن بـه مھـارت او  بيشـتر شناخته شد که" سخنران بزرگ" عليرغم گرايش او به اظھارات اشتباه ، ريگان به عنوان 
دوره اى کـه بـا  -را  1950اجتماعى نسبى دھه  براى بسيارى ، او کاميابى و آرامش. در تلويزيون مربوط مى شود

وسيعى را احضار مى داشت ، پرزيندنت آيزنھاور بـاز گـو مـى  شخصيت خوش مشرب و مردمى ديگرى که عاطفه
 .نمود

او مى خواست برنامه ھايى . در زندگى آمريکائيان دخالت مى کند ريگان بر اين اعتقاد بود که دولت تا حد عميقى
 در طـول تصـدى او ، ريگـان. کـم کنـد" اتـالف، دروغ ، سـوء اسـتفاده " نياز نـدارد بـا حـذف  راکه معتقد بود کشور

قوانينى ريگان مايل بود تا  .ھمچنين برنامه عدم نظارت را که جيمى کارتر آغاز کرده بود با عمق بيشترى دنبال کرد
ناموثر ، گران و باعث جلوگيرى رشد اقتصادى مى شـود  را که بر مشترى، محل کار و محيطى که استدالل ميکرد

 .حذف کند
 

  80اقتـصــاد در دھـه 
 

اعتقادات او داشت بدين معنا که کشور در صـورت اينکـه قـدرت بخـش  برنامه ھاى داخلى پرزيدنت ريگان ريشه در
 بود، و تئورى که اذعان" عرضه اى" ريگان ، طرفدار اقتصاد . ود به کاميابى مى رسدش اقتصادى خصوصى گشاده

کاھش عظيم ماليات ھا  او بدنبال. ميدارد که عرضه عظيم کاال ھا و خدمات آسان ترين راه به رشد اقتصادى است
" اقتصـاد عرضـه اى  "اقتصـاد دانـان . بـود جھت تشويق مصرف کنندگان به خرج بيشتر، پس انداز و سـرمايه دارى

از  -افزايش در سرمايه گـذارى در داد و سـتد ھـا، در آمـد بيشـتر و  استدالل مى کردند که کاھش ماليات منجر به
 پرزيدنت ريگـان ، عليـرغم فقـط يـک. باعث افزايش در آمد دولت مى گردد --اين در آمدھا  طريق ماليات بستن به

بـود، در طـى  غم مجلس نمايندگانى کـه تحـت کنتـرل دمکـرات ھـااکثريت کوچک جمھورى خواھان در سنا، وعلير
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ريگان، که تقريبأ تمام بخـش ھـاى کشـور را در بـر گرفـت رخ  يک بحران اقتصادى در سالھاى اول رياست جمھورى
رسـيد بيکـارى از ده در صـد بـاالتر رفـت و تقريبـأ يـک  1982در صد در سال  2.5به  ى واقعىدر آمد ناخالص مل. داد

جنرال الکتريک و  درتمامى اياالت ميانى، شرکت ھاى عظيمى چون. کارخانجات صنعتى آمريکا از کار ايستاد سوم
طور که ميزان توليـد آمريکـا ھمان. دامن زد بحران نفت به اين کاھش. اينترنشنال ھاروستر کارگران را مرخص کردند

مصرف آمريکـا از . ژاپن سھم بزرگترى از بازرگانى جھان را بردند کاھش مى يافت، رقباى اقتصادى ھمچون آلمان و
 .کشورھاى ديگر توليد شده بود به شدت افزايش يافت کاالھايى که توسط

در . افتـاد ، تعـداد زارعـين کـاھش يافـتتوليد به دست مقدار کمترى  وقتى که. زارعين نيز اوقات دشوارى داشتند
آمريکا به ھند، چين ، شوروى و کشـورھاى ديگـرى کـه از کمبـود محصـول رنـج مـى بردنـد  ، زارعين 70طى دھه 

زراعت را افزايش داد و  سپس افزايش قيمت نفت، ھزينه. کردند تا به خريد زمين و افزايش در توليد نائل آيند کمک
زارعـين بـه سـختى . کشـاورزى را کـاھش داد تقاضـا بـراى محصـوالت 1980در سال  کاھش فعاليت اقتصادى دنيا
 .نيازھاى خود را تامين ميکردند

تـورمى را کـه در : يک منفعـت مھـم داشـت -سقوط قيمت نفت  ھمراه با - 1982ولى کساد عميق در طول سال 
ى بخشـى از صـنايع و اقتصـاد بھبـود ، اوضـاع بـرا 1983در اواخـر سـال . چرخاند طول سالھاى کارتر آغاز شده بود

دوران رشد اقتصـادى  ، اقتصاد چرخشى به خود داد و اياالت متحده وارد يکى از درازترين1984اوليل سال  تا. يافت
سـھميه اى روى صـادرات ماشـين بـه آمريکـا  ژاپن موافقت کـرد کـه داوطلبانـه. ثابت پس از جنگ جھانى دوم شد

بازار بورس باال رفته و پاسـخ خـوبى بـود بـراى . مصرف افزايش يافت اليات فدرال،در پاسخ به کاھش م. اعمال کند
 ساله پس از آغاز بھبـود، در آمـد ناخـالص ملـى ھـر سـال بـه 5در طى يک دوره . مشتريان روند خريد خوشبينانه

در صـد  2زيـر کـه بـه  1986، بجـز سـال 1987تـا  1983در صـد از  5تـا  3نرخ تورم بـين . در صد رشد کرد 4.2منوال 
در آمد ناخالص ملـى کشـور بطـرز قابـل . بود سقوط کرد، باقى ماند که خود پايين ترين سطح براى دھه ھاى اخير

ميليـون شـغل تـازه  13، اقتصـاد آمريکـا بـيش از  1987تـا  1982 رشد کرد؛ از سال 1980مالحظه اى در طى دھه 
تحت دولت ريگان، قرض کشور تقريبأ . ساس کاھش مصرف بودصد زيادى از اين رشد بر ا با اين وجود در. توليد کرد

بسـيارى از افـراد . گرفـت بعالوه تمامى رشد در ثروت کشور عمال در پر در آمدترين گروه جامعه صورت. برابر شد 3
اقتصاد برداشته شد، در واقع زير پايشان خالى  فقير و طبقه متوسط وقتى که حرفه ھاى کم و يا نيمه حرفه اى از

 .جامعه به جلو آيند د و يا اينکه نتوانستند با سرعت مابقىش
ھا مصر بود در طى دوره دوم رياست جمھـورى خـود، گسـترده تـرين  ريگان که در وعده خود به پايين آوردن ماليات

ايـن مصـوبه، کـه پشـتيبانى وسـيع . سـال پـيش از آن بـه تصـويب رسـانيد 75در عـرض  اصالحات ماليات فـدرال را
ماليـاتى را  جمھورى خواھان را به دنبال داشـت، مقـدار ماليـات بردرآمـد را کـاھش داد، طبقـه بنـدى ا ودمکرات ھ

کسب ماليـات از آمريکائيـان کـم  سھل کرده و راه ھاى گريز را بسته و قدمى مھم بسوى مساوات بيشترى براى
. بـا رشـد اقتصـاد ، شکسـت خوردنـد افراد بى نھايت فقير .با اين حال ، مشکالت جدى ھنوز باقى بود. در آمد بود

 .به عذاب آنھا افزود 1988و  1986خشکسالى ھاى عظيم سال ھاى  زارعين ھنوز دچار مشکالت بودند و
منجر بـه ايـن شـد کـه دولـت  --ماليات و رشد در مصرف درمانى  به عالوه کاھش در --بودجه افزايش يافته ارتش 
 برخى از تحليلگران، دولـت را مـتھم. در آمد دريافت ميکند، مصرف کند ھر سال بعنوان فدرال بيشتر از آنچه که در

زيادتر در مصرف داخلى که  کردند که کسرى ، بخشى از استراتژى پيش برنامه ريزى شده دولت بود، تا از افزايش
ش چنين ھا و ھم جمھورى خواھان در کنگره از کاھ گرچه، ھم دمکرات. دمکرات ھا بدنبال آن بودند جلوگيرى کند

 1986ھـزار ميليـون دالر در  221ھزار ميليون دالر در سال ھشـتاد بـه  74از  کسر بودجه ،. مصارفى امتناع ورزيدند
مـردم را در  1987سقوط بورس سھام در اواخر سـال . ھزار ميليون دالر رسيد 150به  1987اينکه در سال  رسيد تا

  .مورد ثبات اقتصادى به شک انداخت
 

 امـورخـارجـى
 

نقش مثمر ثمرتر بـراى کشـور بـود و آمريکـاى مرکـزى يـک  در سياست خارجى ، پرزيدنت ريگان در جستجوى يک
طغيان چريک ھاى السالواد تھديدی براى سـرنگونى دولـت آن کشـور شـد،  وقتى که. صحنه آزمايش براى او شد

بطـور  آمريکـا ھمچنـين. ر قـرار دادبرنامه کمک اقتصادى و آمـوزش نظـامى در اختيـار ال سـالوادو اياالت متحده يک
آمريکاجھـت نـرم کـردن جوخـه مـرگ  فعاالنه انتقال به يک دولت دمکراتيک منتخب را تشويق نمود ولـى تالشـھاى

کمک اياالت متحده کمک به تثبيت دولت نمود ولى ميزان  .جناح راست بسيار فعال، فقط تا حدى موفقيت آميز بود
يـک معاھـده صـلح در اوايـل سـال . افـزايش يافـت 1989و در واقع در اواسـط  خشونت د رالسالوادور کاھش نيافت

 .رسيد به امضا 1992
، انقـال بــيونى کـه خـود را سانديــنيستھا مـى 1979در سال . بود خط مشى آمريکا د رمورد نيکاراگوئه جنجالى تر

 يستھا تقاضاھاى اياالت متحـدهدولت سانديـنـ. کننده دست راستى سوموزا را بر انداختند خواندند، رژيم سرکوب
اصالحات دمکراتيـک  را به جھت قطع مناسبات نظامى آن با کوبا و شوروى و باز کردن سيستم سياسى کشور به

کوشش ھاى دولت آمريکـا تغييـر يافتـه و  تالشھاى صلح در سطح منطقه اى به شکست انجاميد و تمرکز. رد کرد
کنگـره آمريکـا، . خوانده مى شـدند، کشـيده شـد (Contras) نترابسوى کمک به مقاومت ضد سانديـنـستى که ک

 1984روى اين خط مشى، تمامى کمک ھاى نظامى خود را به کنترا در سـال  پس از مجادالت سياسى شديد بر
رپـائيز  کنگره آمريکـا، تحـت فشـار دولـت ، موضـع خـود را د. کمک ھاى انسان دوستانه ادامه داد قطع کرد ولى به

گرچه کمبود عمليات موفقيت آميز در  .داد و مبلغ صد ميليون دالر کمک نظامى به کنترا را تصويب نمود تغيير 1986
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. کوششى جھـت تـامين کمـک نظـامى بـه کنتـرا را متوقـف سـاخت د ر نتيجه ، دولت پرزيدنت جرج بوش ھرگونه
مخالف، به رھبرى ويولتا چامورو، که در انتخابات به طرز بى نظيرى در فوريه  دولت بوش ھمچنين ازاتحاد سياسى

 .يروزى يافتند، حمايت کردساند يـنـيـست ھا پ بر 1990
. بر سراسر منطقه آمريکاى التين ، از گواتمـاال تـا آرژانتـين بـود دولت ريگان بيش از اين شاھد بازگشت دمکراسى

 کـورازون" قدرت مردم" د رآسيا، مبارزه . به آمريکاى ال تين محدود نشد شده دمکراتيکى ظھور دولت ھاى انتخاب
سال حکومت رژيم نظامى پايان  ناند مارکوس را واژگون ساخت و انتخابات کره به دھھاآکينو ، رژيم ديکتاتورى فرد ي

 .داد
کوششھاى دولت ريگان جھـت ترغيـب بـه پايـان دادن آپارتايـد نـژادى از  در مقايسه، آفريقاى جنوبى دررويارويى با

 نگره آمريکا، که از عـدم، ک 1989در سال . سرسخت باقى ماند" تعھد سازنده " برانگيز  طريق خط مشى جنجال
اقتصـادى بـر عليـه  پيشرفت دولت به ستوه آمده بود، وتوى دولـت ريگـان را باطـل سـاخته و يـک سـرى تحريمـات

دولت ريگان ، سـالھا ميـانجيگيرى پـر صـبرانه  و در ھفته ھاى پايانى 1988در دسامبر . آفريقاى جنوبى اعمال کرد
 .براى منطقه ناميـبـيا در آفريقاى جنوبى انجاميد لآمريکا به يک معاھده صلح تاريخى و استقال

اکتبـر  25در. عليرغم بيان ضد کمونيستى صريح نسبتأ محدود بود استفاده مستقيم دولت ريگان از نيروى نظامى،
در جزيـره گرانـادا در جزايـر کارائيـب پـس از يـک تقاضـاى فـورى کمـک توسـط کشـورھاى  ، نيروھـاى آمريکـا 1983

مارکسيسـت  اين عمل پس از ترور نخست وزير چپ گراى گرانادا توسط اعضاى حزب. نشستند به زمين ھمسايه
نظـامى و کـارگران سـاختمانى  پس از جنگ کوتاه مدتى ، نيروھاى آمريکا صـدھا تـن از پرسـنل. گرا، صورت گرفت

آخـرين گـروه جنگجويـان ، 1983د ر دسامبر. توقيف کردند کوبا را دستگير کرده و انبارھاى پر از تسليحات روسى را
 .يکسال بعد گرانادا انتخابات دمکراتيکى را برگزار کرد آمريکا خاک گرانادا را ترک کرد و

متحده در صدد تقويت يک دولـت غـرب گـراى، معتـدل و ضـعيف  ولى کوشش ھاى نظامى در لبنان، جائيکه اياالت
 1983ر يـک بمـب گـذارى تروريسـتى در اکتبـر مـارين آمريکـا د 241گرفـت وقتـى کـه  بود، بطور فاجعه آميزى پايان

تروريستى تحت  ، نيروى دريائى آمريکا و ھواپيماھاى نيروى ھوايى به تالفى حمالت 1986در آپريل  .کشته شدند
  .و بن غازى ليبى مورد حمله قرار دادند پشتيبانى ليبى به پرسنل نظامى آمريکا در اروپا ، اھدافى را در تريـپلى

عـراق بھانـه اى بـراى فعاليـت ھـاى نيـروى  -آمريکـا و جنـگ ايـران  ، قطع پيشين مناسبات ايـران ودر خليج فارس
در آغاز، اياالت متحده به تقاضاى کويت جھت محافظت ناوگـان تانکرھـاى نفـت خـود . شد دريائى آمريکا در منطقه

بـا گشـت دادن و  وپـاى غربـى ،داد ولى در نھايت اياالت متحده، ھمراه با کشتى ھـاى نيـروى دريـائى از ار پاسخ
آمد مى کردند، خطـوط کشـتيرانى را  اسکورت محموالت تانکرھا و ديگر محموالت بـيطرف که درخليج فارس رفت و

 .باز نگاه داشتند
 

 شـوروى -منـاسبـات آمـريـکا 
 

کـه ريشـه در ريگـان . اتحاد شوروى ھمانا صلح از طريق قـدرت بـود خط مشى رسمى پرزيدنت ريگان ، در روابط با
مـى ناميـد " امپراطـورى شـيطان " بـود کـه محکـم در برابـر کشـورى کـه او آنـرا  سنت جنگ سرد داشت، مصمم

دسـامبر  جلـوگيرى از حرکـت کـارگرى ھمبسـتگى در لھسـتان در. رويداد اين روابط را متشنج سـاخت دو. بايستد
ھوايى کره ، توسط يک جنگنده  خطوط 00 7و ديگرى نابودى يک ھواپيماى مسافربرى خارج از مسير، پرواز  1981

شغال ا فغانستان را توسط شوروى محکـوم سـاخت  اياالت متحده ھمچنين ادامه ا. 1983شوروى در اول سپتامبر
  .داشت و به مقاومت مجاھدين در آنجا کمک ارسال

يستم دفـاعى عظـيم ، مبلغ غير قابل منتظره اى براى تشکيل س در اولين دوره رياست جمھورى ريگان ، دولت او
اى با تيررس متوسط در اروپا در مقابله با تخليـه موشـکھاى شـبيه بـه ھمـان  شامل جايگزينى موشکھاى ھسته

، در يکـى از داغ تـرين تصـميمات خـط مشـى رياسـت جمھـورى 1983مارس  23و در . صرف نمود توسط شوروى ،
جھـت کشـف  (Strategic Defense Initiative ( SDI ) )ريگان برنامـه تحقيقـاتى ابتکـار دفـاعى اسـتراتژيکي خود،

موشـکھاى بالسـتيکى قـاره پيمـا را اعـالم  تکنولژيھاى پيشرفته اى چون موشکھاى ليزرى پر انرژى در دفاع عليـه
را زير سئوال برده و اقتصاد دانان به ھزينه سر سام آور آن  گرچه برخى دانشمندان امکان چنين سيستمى. نمود 

 .پروژه به جلو رفت ولت با ايناشاره کردند، د
مسکو به . موضع محکم خود در رابطه با کنترل تسليحات نرم شد ، در 1984ريگان ، پس ا ز انتخاب مجدد در سال 

يک موافقت نامه بود، تا حدى به دليل اينکه اقتصاد شـوروى قـادر بـه تحمـل سـطح  سھم خود مايل به رسيدن به
ريگان مـال قـاتى بـا  1985در ماه نوامبر . زمان دھى دفاعى آمريکا را نداشتنظامى الزم جھت رقابت با سا مصرف

در صـد کـاھش در تسـليحات ھسـته اى  50 آنھـا در اصـول، بـا. رھبر تازه شوروى ميکائيل گورباچف در ژنو داشـت
در  .نيروھاى ھسته اى با تيـررس متوسـط موافقـت کردنـد دفاعى استراتژيکى و يک موافقت نامه موقتى در مورد

صدر اعظم گورباچف عھد نامه سالحھاى ھسته اى بـا تيـروس متوسـط را امضـا  ، پرزيدنت ريگان و 1987دسامبر 
 .براى نابودى يک سرى بزرگ از سالحھاى ھسته اى را فراھم مى ساخت کردند که زمينه

 
 شـاتـل فضايـــــى

 
د بـا ايـن حـال کوشـش ھـاى دولـت در فضـا ريگان ، مسئله سـاز بـو اگر چه ابتکار دفاعى استراتژيکى براى دولت

نخستين سـفينه سرنشـين  (Columbia ) ، اياالت متحده برنامه فضايى کلمبيا 1981 در سال. خوش بينانه تر بود
را بـا حمـل  ، شـاتل مھـارت فـوق ا لعـاده خـود1985تـا  1981بـين سـالھاى . استفاده مجدد را آغـاز نمـود دار قابل
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  کنتــرا و دوشنـبه سيـاه -ايــران 

 
، 1987در سـال . اواخـر دوره دوم رياسـت جمھـورى رخ داد جدى ترين مشکل خط مشى خارجى دولـت ريگـان در

آزادى گروگان ھاى آمريکائى که در لبنان توسـط سـازمانھاى  بطور مخفيانه در عوض آمريکائيان پى بردند که دولت
تسـليحات فروختـه  رويى که توسط دولت خمينى در ايران حمايت مى شدند نگه داشته شده بودند، به ايـران تند

سـالحھا بـه گـروه کنتـراى  بررسـى موضـوع ھمچنـين فـاش سـاخت کـه پـول بدسـت آمـده از فـروش ايـن. است
آمريکا چنين کمک ھاى نظـامى را ممنـوع سـاخته  ، آن ھم در طى دوره اى که کنگره شدهنيکاراگوئه تحويل داده 

 .بود
کميته مشترک سـنا و مجلـس نماينـدگان مـوارد غيـر قـانونى احتمـالى، و  برابر کنترا در -دادگاھھاى متعاقب ايران
 ريکـاى مرکـزى را مـوردتعريف منافع خط مشى خـارجى آمريکـا در قبـال خـاور ميانـه و آم ھمچنين سئوال کلی تر

سـال قبـل واترگيـت  14جنجال  کنترا، ھمچون محکمه ھاى پر -به زبان ديگر، دادگاه ھاى ايران . رسيدگى قرار داد
توازن صحيح بين شاخه ھاى اجرائى و قضايى دولت  سنا ، سئواالت اساسى در مورد جوابگوئى دولت به مردم و

 .را مخاطب قرار داد
معروف است مواجـه " دوشنبه سياه" ، که به  1987اکتبر  19روز  نزل و پس روى اقتصادى دراياالت متحده با يک ت

را  1929کـه فـورأ خـاطرات سـقوط بـورس سـھام  --در صد در يـک روز سـقوط کـرد  22شد وقتى که ارزش سھام 
نگرانـى در  ب واز جمله داليـل ايـن سـقوط ناگھـانى اضـطرا. انجاميد 1930دھه " رکود عظيم " به  تداعى کرد، که

سطح بسيار باالى وام ھـاى شخصـى و  مورد داد و ستد بين المللى آمريکا ، کمبود بودجه دولت، نگرانى در مورد
گفته مى شود که از طريق آن " خريد و فروش برنامه اى " شرکت ھا ، تدبير و اختراع جديد بورس سھام که به آن

 .مقدار عظيمى از سھام را خريد و فروش مى کنند، بودندشرايط بخصوصى ،  کامپيوترھا بطوراتوماتيک تحت
بـا ايـن کـه بسـيارى از . کشـور مجـددأ از ايـن سـقوط بھبـود يافـت با اين حال، در يک مـدت زمـان بسـيار کوتـاھى

چشم پوشى کرده و به اشکال امن تـر سـرمايه گـذارى روى آوردنـد، بحـران اقتصـادى  آمريکائيان ا ز بورس سھام
 14در صد کـه در  5.2به مقدار  1988در واقع، رشد اقتصادى ادامه يافت و نرخ بيکارى در ژوئن . دنپوشي جامه عمل

 .سال اخير بى سابقه بود رسيد
 

 ريـاسـت جمھـورى جورج بـوش
 

پايان دومين دوره رياست جمھورى خود دست يافت ولى بـر طبـق  پرزيدنت ريگان به محبوبيت غير عادى بااليى در
وارث سياسـى او، . نبـود 1988قادر به مبارزه مجدد براى رياست جمھـورى در سـال  اسى آمريکا اومفاد قانون اس

کـرده و  سال رياست جمھوری ريگان ، جرج بوش، از محبوبيت ريگان اسـتفاده 8رياست جمھورى در طى  معاونت
 .به عنوان چھل و يکمين رئيس جمھور آمريکا انتخاب شد

ھـاى دوره ريگـان ادامـه خواھـد يافـت مبـارزه خـود را آغـاز کـرد؛ او  گان که کاميـابىبوش با اين وعده به راى دھند
تخصص او پشتيبان بھترى براى يک سيستم دفاعى براى اياالت متحـده در مقايسـه بـا  ھمچنين اعالم داشت که

ست ادعا مـى ماساچو دوکاکيس، فرماندارايالت. مايکل دوکاکيس ارائه ميدھد خواھد بود نامزد حزب دمکرات آنچه
دولت مى بايست در حين کمک به آنھـا، قـرض  کرد که آمريکائيان کم شانس تر، از لحاظ اقتصادى زير ضربه بوده و

وعـده : با اين حال مردم با پيام اقتصادى بوش بيشتر جلـب شـدند .دولت و مقدارمخارج دفاعى را تحت کنترل آورد
 .درصد آراى عمومى برنده شد 46به  54سبت در موقع راى، بوش با ن .به ھيچگونه ماليات تازه

بودجه محافظه کارانه اى را دنبـال کـرد و خـط مشـى ھـايى در  در طى اولين سال رياست جمھورى، بوش برنامه
بـا ايـن حـال بـا . قرض پيش گرفت که مطابقت با برنامـه اقتصـادى دولـت ريگـان داشـت رابطه با ماليات ، مصرف و

مـوقيعتى ديـد  مبود بودجه که بر اساس قانـون ملزم بود کم شود، بـوش خـود را دربودجه و قانون کاھش ک کمبود
ھاى دولت که براى واشنگتن کمترين  از اين رو خط مشى. که فقط قادر به اخذ بودجه تازه بسيار کمى ، مى بود 

در آن  مـواردى کـه -محـيط زيسـت و آمـوزش و پـرورش  در محافظـت. خرج را داشت بيشتر از ھمه جلو مـى رفـت
 1990در نـوامبر . بوش فقط خط مشى را تغيير داد -ھزينه را مى پرداختند  بخش خصوصى و دولت و اياالت بيشتر

اتومبيـل ھـا ،  وسيعى را در اعمال استانداردھاى نوين فدرال در رابطه با ھـواى آلـوده شـھرھا، دود ، بوش قوانين
سازمانھا و اشخاصى کـه آلـوده کننـده  ھزينه از سوى آلودگى ھواى سمى، باران اسيدى امضا نمود ولى بيشتر

امضا کرد که دسترسى فيزيکى براى ناتوانـان را مھيـا مـى  او قانونى را نيز. صنعتى ھوا ھستند پرداخت مى شد
رئـيس جمھـور ھمچنـين مبـارزه اى جھـت تشـويق امـر . صاحبان داد و ستدھا بود ساخت ولى ھزينه آن به عھده

بکـار مـى بـرد آغـاز  "ھزاران نقطه نورانى" نيکوکارى اجتماعى که او آنرا با واژه بياد ماندنى،  رابطه با داوطلبى در
 .نمود

  
 

 بــود جـه و کســرى آن
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يک منبع اين مشکل بحران . بودجه مشکل سازتر از اين بود کوشش ھاى دولت بوش در جھت کنترل کم و کسرى

صحيح، قوانين سست و رکود اقتصادى در برخـى نقـاط کشـور در  بردارى، عدم مديريت کاله. قرض و پس انداز بود
بـيش از  از. منجر به کساد گسترده اى در ميـان انسـتيتو ھـاى پـس انـداز و قـرض شـد 1980اواسط دھه  اوايل و
تـا . باقى ماندند 1990ژوئن  30 تا 2453وجود داشتند، فقط  1970انستيتوھايى تز اين نوع که در اواخر دھه  3100
بيشـتر و  -انـداز در آنھـا توسـط دولـت تضـمين مـى شـد  که پـس -، ھزينه کل فروش و بستن اين بنگاه ھا 1993

 .ميليون دالر ھزار 500تا  300بين : بيشتر شد
دمکرات ھا اعتقاد داشتند که طرح ھـاى . خود را به کنگره ارائه داد ، پرزيدنت بوش پيشنھاد بودجه 1990در ژانويه 

 حد خوشبينانه است و اينکه به انجام رسانيدن قانون کاھش کمبود بودجه ملزوم به افزايش بودجه دولت بيش از
عليـرغم وعـده  - مـذاکرات بودجـه ادامـه يافـت و تـا ژوئـن. ماليا ت و کاھش عظـيم در بودجـه دفـاعى مـى باشـد

معنـى اسـت کـه اقتصـاد کشـور بـدين  پرزيدنت بوش به رھبران کنگـره گفـت کـه تغييـر شـرايط در -مبارزاتى خود 
 .باشد افزايش ماليات مى بايست بخشى از ھر گونه اليحه بودجه

اقتصادى، ضررھاى حاصله از عمليات رھايى صنعت پـس انـداز و  عليرغم موافقت در امر بودجه ، مخلوطى از رکود
کمبـود بھداشت و درمان براى مـديکير و مديکيـد، تمـامى اقـدامات را جھـت کـاھش  قرض و ھزينه ھاى روز افزون

 .بود الاقل به اندازه سال قبل، کمبود و کسر بودجه ھنوز بر جاى مانده 1991زد و در سال  بودجه بکنار
 

 پــايان جـنـگ ســرد
 

ايـاالت متحـده و . آشوبھاى سياسى در شـرق اروپـا ھـدايت مـى شـد توسط 1980روابط ابر قدرتھا در اواخر دھه 
ان ھاى مردمى براى اصـالحات دمکراتيـک منجـر بـه سـقوط دولتھـاى قيام ھا و طغي جھان شاھد بودند که چگونه

 .سراسر منطقه مى شود کمونيست در
بوش و گورباچف در مالتا، عده قليلـى مـى توانسـتند موفقيـت  بين 1989عليرغم يک جلسه موفقيت آميزدر سال 

" وضـعيت کشـور" در پيـام . نـدرخ داد را پيش گـويى کن 1990روابط آمريکا و شوروى در  ھاى فوق العاده اى که در
ھـزار نفـر کـاھش  195بـه  ژانويه خود ، پرزيدنت بوش اعالم کرد که قصد دارد مقدار نيروھاى آمريکـا در اروپـا را ماه
مـورد کنتـرل تسـليحات و ھمچنـين متحـد سـاختن  در فوريه ، دولت بوش مال قاتھايى با مقامات شـوروى در. دھد

از مباحثـات دو طرفـه و چنـد طرفـه بيشـمار، اتحـاد شـوروى از  ماه، پس 7 در عرض. آلمان شرقى و غربى داشت
معاھـده بـا . کشيده و حاضر به پذيرش يک آلمان متحد با عضويت کاملش در نـاتو شـد حقوق زمان جنگ خود کنار

 .سپتامبر در مسکو به امضا رسيد 12نامه نھايى در رابطه با آلمان در روز  توافق
پـس  1990نـوامبر  19را در  (CFE) نيروھاى مسلح سنتى در اروپـا کشور ديگر عھد نامه 21پرزيدنت بوش و سران 

 Conference on Security and Cooperation in ) کنفـرانس امنيـت و مشـارکت دراروپـا روزه 3از يـک مـال قـات 
Europe (CSCE)) عھد نامه. امضا نمودند (CFE) نامه ھـاى تسـليحات  عھد يکى از پيچيده ترين و جاه طلبانه ترين

 )ھواپيما، قطعات تسـليحاتى تخليـه شـده توسـط نـاتو بود که تا به آن موقع به امضا رسيده بود که ھزاران تانک،
NATO) و کشورھاى عضو سابق وارسا ( Warsaw Pact) از آتالنتيک تا کوھھاى اورال را در بر مى گرفت. 

پرزيدنت . نامه تسليحات اصلى خود با شوروى را امضا نمودعھد  ، اياالت متحده آخرين 1991جوالى  31سپس در 
کاھش تسليحات استراتژيکى کـه مـدتھا بـود تحـت مـذاکره بـود را در مسـکو بـه امضـا  بوش و گورباچف عھد نامه

کاھش ھا  ولى حتى اين. در صد از زرد خانه ھاى ھر دو طرف کاھش مى يافت 40تا  30که بر طبق آن  رسانيدند
جديـد، کمتـر شـد بشـکلى کـه  نامه پرزيدنت بوش با بوريس يلتسين، پرزيدنت فدراسـيون روسـيه نير توسط عھد

در مجموع، دو عھـد نامـه تعـداد . خواھد رفت از بين 2003تمامى موشک ھاى چند کالھکى کامأل تا انتھاى سال 
از بـين بـردن . ى دادھزارعـدد ، کـاھش مـ 7تـا  6ھـزار تـا بـين  21 ، از تقريبـأ 3/2کالھـک ھـاى ھسـته اى را بـه 

نگرانى ھاى دائمى تکثير ھسته جانشين تھديـد رو در رويـى ھسـته اى بـين واشـنگتن و  محموالت ھسته اى و
 .شد مسکو

 .جنگ سرد حقيقـتأ به پايان رسيد
 

 جنگ خليچ فـارس
 

ت توسـط کنتـرل کويـ. با حمله عراق به کويت تيـره شـد 1990 آگوست 2رضايت حاصله از اتمام جنگ سرد در روز 
سعودى و کشورھاى کوچکتر خليج اعمال مى داشت به علت آنکه اياالت متحـده  عراق و خطرى که به عربستان

 .تھديد مى کرد برای بيشتر نيازھاى نفتى خود وابسته به اين منطقه بودند، منافع حياتى آمريکا را و درکل غرب ،
جلسـه . ن غير و شرط و آنى عراق را خواستار شدخروج بدو پرزيدنت بوش به شدت عمل عراق را محکوم کرده و

آمريکا اصرار بـه آتـش بـس کـرده و خواسـتار . ملل باال تفاق عراق را محکوم کرد  اضطرارى شوراى امنيت سازمان
 .نيروھاى عراق از کويت شد خارج شدن

تخانه ھـا را در آن را اعالم کرد و دستور بستن تمامى سفار آگوست ھمان سال ،عراق انضمام کويت به خاک خود
آگوسـت، پرزيـدنت  8در روز . گيرى تمامى اتبـاع آمريکـا و انگلـيس در آن کشـور کـرد کشور داد و شروع به گروگان

يکـى از فـوق  پرزيـدنت سـپس بـه جمـع آورى. تلويزيون ارسال نيروھاى آمريکا را به خاورميانه اعـالم کـرد بوش در
 .اروپا ، آفريقا و نيز خاورميانه برآمد د با نيروھاى نظامى از آسيا ،العاده ترين ائتالفات سياسى نظامى عصر جدي

تصويب نامه مبنى بر محکـوم کـردن حملـه عـراق و اعمـال  12 در روزھا و ھفته ھاى پس از حمله، شوراى امنيت
اگر عراق  نوامبر صادر شد حاکى از آن بود که 29دوازدھمين تصويب نامه که در. نمود انواع تحريمات اقتصادى صادر

سـازمان ملـل تائيـد  از کويت خارج نشود، سازمان ملل استفاده از زور را توسط کشورھاى عضو 1991ژانويه  15 تا
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جھت پايان دادن به بحران  خواستند تا تمامى راھھاى صلح آميز را اعضاى کنگره از پرزيدنت بوش و جامعه جھانى
ولـى مسـئله اساسـى ، قـانون اساسـى بـود؛ قـانون اساسـى آمريکـا بـه . بررسى قرار دھند خليج با دقت مورد

اياالت متحده مکررآ  با اين حال در نيمه دوم قرن بيستم،. تقانونگذارى قدرت اعالم جنگ را واگذار کرده اس شاخه
بعضى از اعضاى کنگره اعالم . آنھا ويتنام بود بدون چنين اختيارى در جنگ ھاى مسلحانه درگير شد که مھم ترين

برخـى ديگـر بـر . تاييد کنگره را قبل از شروع جنگ ھمراه داشـته باشـد داشتند که بوش مى بايست پشتيبانى و
 فقط ميخواھد صدايى در اينکه کجا، کى و تحت چه شرايطى آمريکا به جنگ مى رود داشـته بودند که کنگره اين

 .باشد و نه اينکه مسئوليت اعالم جنگ را
مقرر سازمان ملل، کنگره به پرزيدنت بوش جامع ترين اختيار راه انـدازى  روز قبل از موعد 3، 1991ژانويه  12در روز 

 .کرد بأ نيم قرن به يک پرزيدنت داده شده بود و اختياراتى را که بدنبال آن بود عطاتقري جنگ را که در
ايـاالت متحـده ، انگلـيس، فرانسـه ، ايتاليـا، . سازمان ملـل آغـاز شـد ساعت پس ا ز پايان موعد 24جنگ کمتر ا ز

 اه طول کشيد، کويـتکويت با حمالت تخريب کننده ھوايى تحت نظر آمريکا که کمتر از يک م عربستان سعودى و
. ھـوايى ادامـه يافـت حمالت با يک ھجـوم عظـيم بـه کويـت و عـراق توسـط نيروھـاى پيـاده نظـام و. را آزاد کردند

سـاعت طـول کشـيد  100زمينـى کـه فقـط  نيروھاى متفـقين با برترى سرعت، تحرک و نيروى آتش در يـک جنـگ
 .نيروھاى عراقى را شکست دادند

صدام حسين در قـدرت . دست يافتند ولى پيروزى ھنوز کامل نبود به ھدف نظامى خود اياالت متحده و متفقين آن
کردھاى شمالى عراق و شيعه ھـاى جنـوب را کـه ھـر دو پـس از جنـگ طغيـان کـرده  باقى ماند و بطور وحشيانه

بـود تـا  صدھا پااليشگاه نفتى که از قصد توسط عراقى ھا به آتش کشيده شـده. حمالت خود قرار داد بودند تحت
بازرسـان سـازمان ملـل کـه در  رژيم صـدام ھمچنـين در صـدد انسـداد. سوخت قبل از آنکه حريق مھار شود 1991

سـالحھاى تخريـب دسـتجمعى عـراق، کـه شـامل  مطابقت با تصويب نامه سازمان ملل ، در صدد يافتن و تخريب
 .شيميايى مى شد، بر آمد تاسيسات ھسته اى و انبارھاى عظيم سالحھاى

ساخت تا کشورھاى عربى ، اسـرائيل و نماينـدگان فلسـطينى را  طور غير مستقيم ، جنگ خليج ، آمريکا را قادرب
 .پاينده در منطقه، مذاکرات مستقيم رابـر سـر مسـايل گـره خـورده و پيچيـده آغـاز کننـد وادار کند تابه ھدف صلح

مذاکرات محرمانه در نروژ که  ، آنھا زمينه اى براىدر عوض. در مادريد، اسپانيا آغاز شد 1991اکتبر  30گفتگو ھا در 
 1993سـپتامبر  13يبخش فلسطين شد را چيدند که در  منجر به موافقت نامه تاريخى بين اسرائيل و سازمان آزاد

 .در کاخ سفيد به امضا رسيد
 

 پــانـامـا و نفــتا
 

 20مختصـر آمريکـا بـه پانامـا کـه در سـوى کنگـره بـراى حملـه  پرزيدنت ھمچنين پشتيبانى دو حزبـى وسـيعى از
، اعتياد به کوکـائين 1980در دھه . کرد که باعث سرنگونى ژنرال مانوئل نوريگا شد رخ داد را دريافت 1989دسامبر 
ايـاالت . قـرار داد را در رأس برنامـه ھـاى خـود" جنگ عليه مواد مخـدر" زيادى افزايش يافت و پرزيدنت بوش  به حد

دسـت داشـته و از طريـق حملـه سـعى در  در اختيار داشت که نوريگا در قاچاق مواد مخـدرمتحده شواھد زيادى 
يکـى از اھـداف بـوش جـايگزين کـردن نوريگـا بـا . وجود داشت دادگاھى کردن نوريگا داشت، ولى داليل ديگرى نيز

 ھايت نوريگـا آنـرا باطـلمواندارا انتخابات رياست جمھورى را برنده شده بود ولى در ن .دولتى به رھبرى گوئيلر بود
شده بودند خواسته بود تا  بوش ھمچنين به خبرنگاران گفت که او از نيروھاى آمريکا که به پاناما عازم. شمرده بود

نوريگـا در . عھد نامه ھـاى کانـال پانامـا را حفـظ کننـد جان اتباع آمريکا را محافظت، دمکراسى را مستقر و تماميت
 نوريگا به جرم قاچاق مواد مخدر در دادگاه فـدرال. آمريکا کرده و بعد ھا دادگاھى شد پايان خود را تسليم مقامات

  .آمريکا و ميامى فلوريدا محکوم شد
مذاکره بر موافقت نامه بازرگانى آزاد آمريکاى شمالى نفتا با مکزيکو و  دولت بوش پيشرفت در جبھه اقتصادى را با

نفتا را متھم کردند  اتحاديه ھاى کارگرى. در دولت کلينتون شد، آغاز کرد کانون يک منازعه تأييدى شديد کانادا، که
زيسـت اعـالم نگرانـى کردنـد کـه ايـن  که باعث تشويق صادر کردن شغل ھاى آمريکـا شـده و متخصصـين محـيط

مکان کنند که از لحاظ کنترل در آلودگى محـيط زيسـت ضـعيف  معاھده به صنايع انگيزه ميدھد که به مناطقى نقل
کلينتون، دليل آوردند که نفتا باعث عبور کاالھـا و خـدمات بـا قيمـت پـايين تـر مـى  ھر دو دولت بوش و. تر ھستند

نفتـا، کـه پـس از  .اين خود صنعت را بطور کل در ھر سه کشور در يک بازار جھانى، اقتصادى تر مى سازد و. شود
رسـيد، از ديـده بسـيارى يـک زمينـه  تصـويب توسـط کنگـره بـه 1993يک منازعه ملى بسيار شديد در اواخر سال 

اسـت منجـر بـه داد و سـتد آزاد در سراسـر منطقـه  آزمايشى شد براى معاھده ھاى بازرگـانى آينـده کـه ممکـن
 .نيمکره غربى گردد

 
  1992انتخـابات ريـاســت جمھــورى 

 
تبديل يافته يافتند که تصـور آن ، آمريکائيھا خود را در جھانى 1992  با نزديک شدن انتخابات رياست جمھورى سال

قـاره  از ديوار برلين گرفته تـا موشـکھاى بـين -بناھاى مشھور و آشناى جنگ سرد . ممکن بود سال قبل غير 4 در
اروپـاى شـرقى . رفتنـد ھمگـى از بـين -اى و بمب افکن ھايى کـه دائمـا در خطرنـاک تـرين وضـعيت قـرار داشـتند

و اسرائيل مشـغول مـذاکرات مسـتقيم  شد، آلمان متحد شده و اعرابمستقل شده و اتحاد شوروى در خود حل 
بنظر مى رسيد که جلدى ازتاريخ بسـته و جلـدى . يافته بود بودند و تھديد جنگ ھسته اى به مقدار زيادى کاھش

  .ديگرى باز شده است
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اينکـه جشــن و  بمحـض. مشـکالت آشـنا و عميـق روبـرو بودنـد ولـى ھنـوز در داخـل کشـور ، آمريکائيھـا ھنـوز بـا
جنگ خليج پايان يافت اياالت متحده خود را در عميق ترين کساد اقتصادى ازشـروع  راھپيمائى ھا و رژه ھاى پايان

بودند، بود نـه  بسيارى از شغل ھاى از بين رفته در ميان کارمندان دفترى، که در بخشھاى مديريت. يافت 80دھه 
حتـى وقتـى . بيشتر ضربه خـورده بودنـد سالھاى پيش ا زآن از ھمهفقط در ميان کارگران بخش کارخانجات که در 

آن تـا اواخـر سـال محسـوس نبـود و بسـيارى از منـاطق  شروع به بھبود گذاشت، رشـد 1992که اقتصاد در سال 
به کم و کسر بودجه فدرا ل مرتب افـزوده ميشـد کـه بيشـتر آن مربـوط بـه  بعالوه. کشور درکساد اقتصادى ماندند

 بسيارى از آمريکائيان بدبينى عجيبى نسـبت بـه آينـده شـان پيـدا. آور مراقبت پزشکى بود سر سام ھزينه ھاى
 .کردند و اعتقاد داشتند که کشورشان درمسير غلطى به جلو مى رود

پرزيدنت بـوش  (Buchanan )نگار محافظه کار پاتريک بوکانان،  على رغم يک مبارزه طلبى نخستين توسط روزنامه
آرکـانزاس  از سوى دمکراتھا ، بيل کلينتون ، فرماندار. راحتى نامزدى مجدد را برنده شدند و دن کويل بهو معاونت ا

بعنوان معاونـت رياسـت جمھـورى،  .از ميدان عظيمى از کانديداھاى گوناگون گذشته و به نامزدى حزب خود رسيد
گاه ترين و شيواترين ھواخواھان حفاظت محيط بعنوان يکى از آ او سناتور آل گور از تنسى را انتخاب کرد که عمومأ

 .رفت زيست کنگره بشمار مى
 -اقتصـادى باعـث سـر بـر آوردن يـک کانديـداى مسـتقل قابـل توجـه  ولى نارضايتى عميق کشوراز لحـاظ جريانـات

 ورىپرو که براى خود ثروت ھنگفتى از طريـق کـامپيوتر و جمـع آ . (Perot )اچ راس پرو سرمايه دار پيشرو تگزاس،
واشـنگتن بـراى  اطالعات کامپيوترى کسب کرده بود ، دست به منبع عميق نارضايتى مردم بـر سـر عـدم قابليـت

داوطلبـان او موفـق بـه جمـع آورى  .مقابله موثر بر سر موضوعات اقتصادى، و اساسأ کمبود بودجه دولـت گذاشـت
رچه پرو با بيرون رفتن از مبارزه انتخابـاتى در گ. ايالت شدند 50امضاء کافى جھت درج اسم او را در ورقه راى براى 

 در پائيز شـانس دورا دور خـود را بـراى برنـده شـدن در انتخابـات تلـف کرد،ولـى حضـور او ماه جوالى و ورود مجدد
  .تضمين کرد که مسائل اقتصادى در مرکز منازعات کشور قرار دارد

بى از مسايل، بينشھا و شخصيت را شامل مى شود؛ و آمريکا، ترکي ھر يک از مبارزات انتخاباتى رياست جمھورى
کوشـش انتخـاب مجـدد بـوش بـر . استـثــنائى نبـود 1992آينـده اقتصـادى کشـور، مبـارزه  عليرغم تمرکز شديد بر

 تجربـه و: سرى عقايدى بود کـه بطـور سـنتى ھميشـه توسـط کانديـداھای بـرراًس امـور دور مـى زد اساس يک
رئيس جمھورى که در  ساله، احتماأل آخرين 68جرج بوش، . شکلى جنگ نسل ھا بود انتخابات در واقع به. اعتماد

سال، مواجه شد که نه تنھا در ارتش خدمت  46جنگ جھانى دوم جنگيده بود با يک مبارز جوان بنام بيل کلينتون، 
خـود بعنـوان رئـيس  بوش، با تاکيـد بـه تجربـه. نيز شرکت جسته بود نکرده بود بلکه در تظاھرات عليه جنگ ويتنام

جلب  کل قوا ، توجه مردم را به آنچه که او فقدان داورى و سيرت کلينتون ترسيم کرده بود، جمھور وبعنوان فرمانده
 .کرد
خـود را دوروبـر يکـى از قـديمى تـرين و قدرتمنـد تـرين زمينـه ھـاى  يل کلينتون، به سھم خـود، مبـارزه انتخابـاتىب

 کلينتون در جوانى يکبار پرزيدنت کندى را مال قـات کـرده بـود و در. تغيير: تمتمرکز ساخ سياست ھاى انتخاباتى
سـخنان کنـدى در مبـارزه  سال بعـد خـود، بيشـتر خطـاب آگاھانـه او بـه آمريکائيـان براسـاس 30مبارزه انتخاباتى 

 .تغيير را بپذيرند دور مى زد وآن دعوت از آمريکائيان بود که 1960انتخابى سال 
سال، توانست به تجربه خود در دست و پنجه نـرم کـردن بـا مشـکالت  12ن فرماندار آرکانزاس بمدت کلينتون بعنوا

مراقبت بھداشتى که ، بر طبق نظر خواھى عمومى، در ميان ضعف ھاى اصلى پرزيدنت  رشد اقتصادى ، آموزش،
کـرد، ولـى  ارائـه مـىبوش برنامه اى بـر اسـاس مالياتھـاى کمتـر و کاسـتن مصـارف دولـت . بود، اشاره کند بوش

ھـاى سـرمايه گـذارى در آمـوزش و  کلينتون پيشنھاد به افزايش ماليات براى ثروتمندان، افـزايش مصـرف در زمينـه
رشـد و بـارورى کشـورى مـى انجاميـد، و از ايـن رو باعـث  پرورش، حمل و نقل و ارتباطات، که او اعتقاد داشت به

مين صورت، پيشنھادات طرحھاى بھداشتى و مراقبت پزشکى به ھ. کرد پايين آوردن کسرى بودجه مى شد، مى
 .ھزينه ھا ملزم به دخالت بسيار زيادتر دولت فدرال داشت تا طرح ھاى بوش کلينتون به جھت کنترل

دوره منازعـه تلويزيـونى بـا پرزيـدنت  3مبـارزه انتخابـاتى و ھمچنـين در  کلينتون با موفقيت پيام تغيير را در سراسر
عمـومى  در صـد آراء 43نوامبر بيـل کلينتـون بـا وجـود فقـط کسـب  3در . اکتبر با خود حمل کرد و دربوش و راس پر

 .انتخاب شد انتخابات رياست جمھورى را برنده شده و بعنوان چھل و دومين رئيس جمھور آمريکا
 

 پــس از ايـن
 

نتيک دستخوش تبديالت قابل توجھى مستعمرات کنار اقيانوس آتال اياالت متحده از بدو پيدايش بشکل يک گروه از
 250مى خواند، شده است ، جمعيـت تقريبـأ " اولين مملکت جھانى " بن واتنبرگ آنرا  به آنچه که ناظر سياسى

آمريکا ھمچنين کشـورى  .ميليون نفرى آمريکا علنأ نماينده ھر مليتى و گروه فرقه اى در سراسر گيتى مى شوند
. پايان ناپـذير اسـت -آمارگيرى و اجتماعى  - فرھنگى -اقتصادى تکنولوژيکى  - است که در آن گام و وسعت تغيير

تغييراتى اسـت کـه خـواه نـاخواه بـه کشـورھا و جوامـع در يـک دنيـاى  اياالت متحده اغلب پيشرو مدرنيزه شدن و
 .يکديگر کشيده مى شود متصل و وابسته به

دوام را درخود دارد، يک سرى از ارزش ھاى عميـق کـه  پيوستگى و با اين وجود اياالت متحده ھمچنين يک معناى
 اين ارزش ھا شامل اعتقاد به آزادى فردى و دولت دمکراتيک، تعھد به. مربوط ساخت آن را مى توان به کشف آن

اطمينـان حاصـل کنـد  وظيفه مداوم اياالت متحده اين است کـه. موقعيت اقتصادى و پيشرفت براى ھمه مى شود
محفـوظ مانـده و ھمـانطور کـه  -طم و غنـى  ميراث يک تاريخ پر تال --دى ، دمکراسى و موقعيت که ارزش ھاى آزا

 .ميگيرد ، شکوفا مى شود کشور و جھان در آستانه ورود به قرنى جديد قرار
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 کشــور مھـاجـريـن: در حاشيـه
 

ن از مبـدأ غيـر انگليسـى شـد، دو پـنجم تمـامى مسـتعمره نشـينا اعالم 1776وقتى که استقالل آمريکا در سال 
اينکـه  ميليون، با توجه به 4به انجام رسيده ، جمعيت را زير  1790اياالت متحده، که درسال  اولين آمارگيرى. بودند

کـه دولـت آمريکـا ثبـت  وقتـى. ھزار مستعمره نشين ھر سا له وارد آمريکا مـى شـوند، بـه حسـاب آورد 10حدود 
از اروپـاى شـمالى بودنـد؛ تـا پايـان قـرن  راآغـاز نمـود، اکثريـت مھـاجرين 1820مسافرين وارده به کشـور در سـال 

 -داليـل آمـدن آنھـا . امروز، اکثرا از آمريکاى ال تين و آسيا مـى آينـد. بودند نوزدھم، آنھا اکثرآ از جنوب و شرق اروپا
  .ھنوز تغيير نکرده است -آزادي موقعيت و

 
 مستقــل اىحــزب ســوم و کـانـد يـداھـ: در حـاشيـه 

 
، 1852ھر سال از سـال : عمأل نيز چنين است. حزبى مى شناسند 2اغلب ،اياالت متحده را بعنوان يک سيستم 

 ھمزمان ، کشور انبوھى از احزاب سوم و اقليت را. جمھورى خواه در کاخ سفيد بوده است يا يک دمکرات و يا يک
انتخابـات رياسـت  الاقـل يـک برگـه راى ايـالتى در طـى حـزب در 58بـراى مثـال، . در طول سالھا بيرون داده است

خـون سـرد، حـزب نگـاه بـه عقـب ،  در ميـان اينھـا احـزاب گمنـامى چـون حـزب. نماينـده داشـتند 1992جمھـورى 
 .دھندگان ورمانت بودند ممنوعيت نيومکزيکو، شھروندان مستقل تيش و ماليات
آنھـا . ا يک سرى موارد معينى شـکل مـى گيرنـدمشخص و ي بطور کلى، احزاب سوم در حول و حوش يک مسئله

بيشتر آنھا ، با قبول اينکه رياست جمھورى از دسـترس . دارند، قد بلند مى کنند معموأل وقتى يک رھبر با جذبه را
عمـوم  است، بدنبال يک سکويى برای رساندن نگرانى ھا و موضوعات اجتمـاعى سياسـى شـان بـه اطـالع بدور

  .ھستند
. قرن، ، تئودور روزولت جمھورى خواه ، رئـيس جمھـور سـابق بـود موفق ترين نامزد حزب سوم اين :تئودور روزولت

جناح پيشرو و حزب جمھورى خواه کـه . درصد آرا را ربود 27, 4، 1912او در انتخابات  حزب پيشرو يا حزب بول موس
بـود، دلـزده شـده بـود از  نتخـاب کـردهرئيس جمھور ويليام ھاوارد تافت که روزولت اورا به عنوان جانشين خـود ا از

کار را کـرد، و در يـک سـرى ا ز انتخابـات دوره  او اين. باشد 1912روزولت خواست که بدنبال نامزدى حزب در سال 
تافت زير بناى حزب را کنترل مى کرد و موفق بـه تضـمين نـامزدى خـود  با اين حال. مقدماتى تافت را شکست داد

 .شد
( روزولت کـه خـود را گـوزن اھلـى . حزب پيشرو را تشکيل دادند آن پس از حزب خارج شده وپشتيبانان روزولت از 

 ، "داد و سـتد ھـاى بـزرگ" مى ناميد، موضوع مبارزاتى خود را تنظيم ونظـارت ) آمده بود که ا سم حزب نيز از آن
او جھـت شکسـت تافـت  شـشکو. رأى زنان، ماليات بردرآمد تدريجى، کانال پاناما و حفـظ منـابع طبيعـى قـرار داد

  .وودرو ويلسون کرد او با تقسيم راى جمھورى خواھان کمک به انتخاب دمکرات. کافى بود
. درصـد آرا عمـومى را کسـب کـرد 6بـه اوج خـود رسـيد و  1912حزب سوسياليت نيز در سـال : سوسياليست ھا

تصاص دادن مبارزه خـود بـر سـر مـواردى ھزار رأى در آن سال، با اخ 900از  بيش (Debs) کانديد دائمى يوجين دبز
افـزايش  جمعى صنايع ارتباطات و حمل ونقل، ساعات کار کوتاھتر و پـروژه ھـاى کـار عمـومى جھـت چون مالکيت

بـه زنـدان افتـاد و از درون  جھت آشوب به پا کردن در طى جنگ جھـانى اول -دبز . استخدام، به خود اختصاص داد
نـه او و نـه ھيچيـک از جانشـينان او ھرگـز قـادر بـه  ه انتخاباتى ادامـه داد ولـىبه مبارز 1920سلول خود در سال 

 .نشدند 1912کسب نتايج سال 
 16.6توانسـت  1924پيشرو، سناتور رابرت ال فولت بود که درانتخابات سال  ديگر عضو حزب: رابــــــرت ال فـــولـــت

تيز صنايع بـود،  مان زارعين و کارگران صنايع و دشمن تند وال فولت، که مدتھاى زيادى قھر. برنده شود در صد آرا را
فولـت، پشـتيبانى آراى زارعـين و  ال. پـس از جنـگ جھـانى اول بـود" پيشـرو " عامل موثر تشـکيل مجـدد حرکـت 

بول موس روزولت در مبارزه انتخاباتى خود از ملى کـردن  کارگران و نيز سوسياليست ھا و نيز باقيمانده ھاى حزب
او ھمچنين پشتيبان قوى ماليات بيشتر بر طبقه مرفه و حق معاملـه . سخن گفت ن و صنايع طبيعى کشورراه آھ

ويسکانسـين را  عليرغم تعداد زياد در برخى مناطق، او فقط توانسـت آراى قطعـى ايالـت خـود. بود بستن جمعى
 .کسب کند

نـرى واالس، وزيـر اسـبق کشـاورزى و مجددأ نوسـازى کـرده و ھ خود را 1948حزب پيشرو د رسال : ھنرى واالس
او کـه بـه مـدت کوتـاھى وزيـر بازرگـانى ھـرى . روزولت را نامزد انتخاباتى نمـود معاونت رياست جمھورى فرانکلين

واالس  1948موضـع . پـس از مخالفـت بـا موضـع اسـتوار تـرومن عليـه اتحـاد شـوروى، از کاربرکنـار شـد ترومن بود
دادن بـه تبعـيض نـژادى  او ھمچنـين جھـت پايـان. داد و ستدھاى بزرگ بود مخالفت با جنگ سرد، طرح مارشال و

پشـتيبانى کـرده و خواسـتار ا ز بـين بـردن کميتـه  او از حـداقل دسـتمزد. عليه سياھان و زنان، به مبارزه پرداخـت
ويسـى کوتاھى او در رابطه با رد افکارحزب کمونيست آمريکا، کـه پشـت ن .فعاليت ھاى غير آمريکائى مجلس بود

 .در صد آرا دست يافت 2, 4بودند ، محبوبيت او را خدشه دار کرده و اوفقط به  نام او را کرده
کرات يا حقـوق ايالـت، کـه تحـت رھبـرى فرمانـدار کارولينـاى  ھمان درصد نيز توسط حزب ديکسى: ديکسى کرات

از دمکـرات ھـا  1948ال ديکسـى کـرات ھـا ، ھمچـون پيشـروھا، در سـ. بدست آمـد جنوبى استروم تورموند بود،
 اين وجود مخالفت آنھا از خط مشى ھاى جنگ سرد ترومن سرچشمه نمى گرفت بلکـه بيشـتر با. شاخه شدند

تعريـف شـده بـود،  " حقـوق ايالـت ھـا" ھدف اصلى حزب، گرچه بـر حسـب . مربوط به نظرات حقوق مدنى او بود
 .بود مى کرد، که از آن حمايت" جيم کرو " ادامه تفکيک نژادى و قوانين 

، کمک به آوردن جرج واالس، يـک فرمانـدار طرفـدار تفکيـک 1960 آشوب ھاى نژادى و اجتماعى دھه: جرج واالس
 واالس تا پايان به حمالت شديد خود عليه حقوق مدنى، ليبرال ھا و دولت فدرال ادامه .نژادى جنوب، به صحنه بود

در  13, 5آالبامـا اداره کـرد و  ، مبارزات خود را از مونتگومرى1968ل او با بنيانگذارى حزب مستقل آمريکا در سا. داد
 .داد صد کل آرا رياست جمھورى را به خود اختصاص
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از نارضايتى عموم در مورد احزاب اصلى و دولت فدرال مى  ھر حزب سومى در جستجوى بھره گيرى: اچ راس پرو
پرو يک سـرمايه . بود 1992اسات به شدت انتخابات سال در تاريخ معاصر اين احس باشد، گرچه فقط چندى از آنھا

بـه طيـف  نھايت ثروتمند اھل تگزاس ، بـا مھـارت پيـام عقـل سـليم اقتصـادى و مسـئوليت مـالى خـود را گذار بى
 .گسترده اى از مردم آمريکا رساند

م ، پرو مشکل زيادى دادن پيام اقتصادى خود به شکلى ساده فھ با طعنه و کنايه به رھبران مملکت و ساده جلوه
 (United We Stand) "مـا متحـد ايسـتاده ايـم" سازمان مبـارزاتى او،. عمومى نداشت در جلب توجه رسانه ھاى

 .توسط داوطلبان اداره شد و از دارائى او تامين مى شد اساسأ
او مھيـا کـرده تـا از بازارى پرو و ھمچنين آزادى که ايـن ثـروت بـراى  بسيارى، بدون تنفر از ثروت عظيم او، موفقيت

  .ھاى معين جھت جمع آورى پول براى مبارزات استفاده کند، تحسين کردند نزديک شدن به گروه
ميليون رأى کسـب کـرد  19ورود مجدد به انتخابات نزديک يک ماه بعد،  او با. پرو در ماه جوالى از مبارزه کنار کشيد

روزولـت از  کـه 1912انديداى حزب سوم و نيز دوم نسبت بـه آراى باال ترين مقدار رأى بود که يک ک که تا به آن روز
  .روى درصد مجموع آراء بدست آورده بود، مى بود
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 ليسـت مختصـر خوانـدنى ھـا در :بخش چھاردھم
  باره تاريخ آمريکا

  
  .است   نشانگر جلد مقوائى * -  

  
 Yale ) 1972تشـارات دانشـگاه يــيــل، ان تاريخ مذھب مردم آمريکا(Ahlstrom, Sydney E (.آلستروم، سيدنى اى

University Press) 
 

 Wadsworth)1992شرکت انتشاراتى وادسوورث،  مذاھب ومذھب: آمريکا -Albanese, Catherine آ لبانيز، کاترين
Publishing Co.) 

 
 Harper)1986و روو  ھارپر1900– 1950آمريکا تبديل مى شود، : تغيــيـر بزرگ (.Allen, Fredrick L).آلن، فردريک ال

& Row) 
 

سـرباز، ژنـرال ارتـش، رئـيس جمھـور : جلـد اول آيزنھـاور در دو جلـد (.Ambrose, Stephen E) .آمـروز، اسـتفان اى
 (Simon & Shuster)1985سايمون و شوستر،  رئيس جمھور: جلد دوم1952 – 1890منتخب 

 
ـــتيفان ـــروز، اس ـــاني (.Ambrose, Stephen E)آمب ـــنش جھ ـــوع بي ـــا از س: طل ـــارجى آمريک  1938ياســـت خ

  (Viking Penguin)1991وايکينگ پنگوئن 
 

  ايــــــدئولوژى سياســــــى احــــــزاب: اشــــــرافي رعيتــــــى و(Ashworth, John)اشــــــورث ، جــــــان
 (Cambridge University Press)1987دانشگاه کمبريـج ،  انتشارات1837 – 1846در اياالت متحده ، 

 
 (Hill & Wang)1989ھيل و وانگ،  1933-1940سالھاى رکود اقتصادى ،  :نيوديل (Badger, Anthony)باجر، آنتوني

 
 شخصـيت ھـا و مضـمونات در تـالش بـراى اسـتقالل آمريکـا: انقـال ب چھره ھـاى (Bailyn, Bernard)بيلين ، برنارد

 (.Random House Inc)1992 کمپانى راندوم ھاوس،
 

 Harvard)1967انتشارات دانشـگا ه ھـاروارد  کى انقالب آمريکاايدئولوژي بنيادھاى (Bailyn, Bernard)بيلين ، برنارد
University Press) 

 
 ,Bailyn)وود. تومـاس و گـوردون اس. جـان لـى دونالـد. ديـويس، ديويـد اچ بيلين ، برنارد، رابرت دا لک، ديويـد بـى

Bernard, Robert Dallek, David B. ) ـــزرگ ـــاريخ روم آمريکـــا : جمھـــورى ب ـــد 2( ت  ومســـ ، چـــاپ)جل
 (.D.C. Heath, Co)1985کمپانى دى سى ، ھيت ، 

 
ـــــوئيس دبليـــــو ـــــت کيـــــدى اســـــتنتون (.Banner, Lois W).بنـــــر، ل ـــــان،: اليزاب  افراطـــــى حقـــــوق زن

 (Scott Foresman)1987اسکات فورسمن، 
 

ــــرت ال ــــر، راب ــــد ،  از (.Beisner, Lois W)بيزن ــــه جدي ــــديم ب ــــاپ دوم 1865-1900ديپلماســــى ق  ، چ
 (Harlan Davidson)1989ھارلن ديويد سون، 

 
ــــرا ــــرلين، آي ــــدون (Berlin, Ira)ب ــــاى ب ــــرده ھ ــــاب ب ــــوم: ارب ــــوب آنتبل ــــتان آزاد در جن ــــياه پوس  س

 (New Press NY)1992نيوپرس، نيويورک 
 

 (HarperCollins)1962ھارپر کوليتز،  1830– 1860مرز انتھاى غرب،  (.Billington, Ray A).بيلينگتون ، رى اى
 

  تئــودور روزولــت، : (Progressive ) روســاى جمھــور ترقــى خــواه (Blum, John Morton)بلــوم، جــان مورتــون
 .W.W)1982شـرکا  شرکت دبليـو ، دبليـو نورتـون و جانسون. روزولت، ليندون بى . ويلسون، فرانکلين دى  وودرو

Norton & Co.) 
 

ــــورتن ــــان م ــــوم ، ج ــــود وى (Blum, John Morton)بل ــــروزى ب ــــراى پي ــــگ: ب ــــت و فرھن   سياس
 (Harcourt Brace Jovanovich)1977، بريس جووا نوويچ،  کمپانى ھارکورت آمريکا در طى جنگ جھانى دوم

 
 مملکتـى شـناور: ميراث ريگـان  l(Blumenthal, Sidney and Thomas Edsall) بلومنتال، سيدنى و توماس ادسال

 (Pantheon Books)1988 پانتئون بوکس ،
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جلد  تجربه دمکراسى: جلد دوم تجربه مستعمرات: جلد اول : (جلد 3 ) آمريکا ئى ھا  (Bodnar John)بودنار ، جان
 (Indiana University Press)1975شرکت راندوم ھاوس،  تجربه ملى :سوم

 
ــوون، کــاترين درينکــر ــا (Bowen, Catherine Drinker)ب ــانون اساســى: معجــزه اى درفيالدلفي  داســتان مجمــع ق
 (.Little, Brown & Co)1986،  کمپانى ليتـل، براون

 
مبـانى : جـن زده (Salem ) سـيلم (Boyer, Paul and Stevens Nissenbaum) بـوير، پـال و اسـتيون نيسـن بـام

 (Harvard University Press)انتشارات دانشگاه، ھاوارد جادو اجتماعى سحر و
 

ــور ــرنچ ، تيل ــا (Branch, Taylor)ب ــا در ســالھاى ســلطنت،  :جــدايى آبھ ســيمون و شوســتر، 1954-1963آمريک
1989(Simon & Schuster) 

 
ــارل ــدنبا، ک ــاون،  جيمــز (Bridenbaugh, Carl)بري  Oxford)1980انتشــارات دانشــگاه آکســفورد  1544 -1699ت

University Press) 
 

انتشــارات دانشــگاه ھــاروارد،   شــکل گيــرى شخصــيت: نيکســون ريچــارد (.Brodie, Fawn M).بــرودى، فــان ام
1983(Harvard University Press) 

 
 تاريخ سرخپوستان آمريکاى غرب: بخاک بسپار (Wounded Knee ) نى قلبم را در ووندد (Brown, Dee) براون، دى

 (,.Henry Holt & Co)1991شرکا،  ھنرى ھولت و
 

 & Scott Foresman)1988اسکات فورسـمن و شـرکا،  و نسلى نوين کندى. جان اف (Burner, David)برنر، ديويد
Co.) 

 
 (Simon & Schuster)1992سايمون و شوستر،  يک عمر نقش: پرزيدنت ريگان (Cannon, Lou)کنون، لو

 
ـــام اچ ـــف، ويلي ـــام ســـفر (.Chafer, William H)چپ ـــاپ دوم: ناتم ـــانى دوم، چ ـــگ جھ ـــس از جن ـــا پ  آمريک

 1991 انتشارات دانشگاه آکسفورد ،
 

 1987انتشارات دانشگاه ايلى نويز،  به امروز، چاپ سومتا  از مھاجرين: موسيقى آمريکا * چيس، گيلبرت
 

 Oxford)1981انتشـارات دانشـگاه آکسـفورد،  گرايى اوليه در آمريکـا صنعت: مرزھاى تغيير .کاچران، توماس سى
University address) 

 
 1987در دوران جديدانتشارات دانشگاه ييل،  عواميت جنبش آزادى زنان *  .کات، نانسى اف

 
انتشـارات دانشـگاه   ويليـامز، –انسـتيتو پراکتـور مانسـون : آمريکـا دويست سال ھنـر ن، وين و ريچارد مارتينکريو

 1987 واشنگتن ،
 

 1949انتشارات دانشگاه ايالتى لوئيزيانا ،  1607-1689ھفدھم،  مستعمرات جنوبى در قرن .کريون ، وسلى اف
 

 انتشارات دانشگاه آکسفورد 1932– 1945مريکا، خارجى آ فرانکلين روزولت و خط مشى دالک ، رابرت
 

 1965ھارپرکولينز، 1815 -1828آمريکا،  بيدارى ناسيوناليسم - دنجر فيلد، جرج
 

 1984ھارپر و رو  که آمريکاى مدرن را شکل بخشيد، چاپ سوم قدرت ھايى: از گذشته ما  دگلر، کارل ان
 

 1992انتشارات دانشگاه اوکالھما  ر قرن بيستمآمريکا د خط مشى سرخ پوستان دلوريا، واين جونيور
 

 1981کمپانى مک گراھيل،  دمکراسى در آمريکا(... توماس بندر و( دتاکويل، آلکسيز 
 

دبيلـو ، دبيلـو ، نورتـون و  1941 – 1960آمريکا در جنگ و صـلح، : اى غرورھ دھه – ديگينز ، جان پى دووتو ، برنارد،
 1989 شرکا،

 
سياھان ، سرخ پوستان و مھاجرين در آمريکا، : بوميان و بيگانگان رايمرز رد، راجر نيکولز و ديويد امدينرستاين ، لئونا

 1990انتشارات دانشگاه آکسفورد  دوم چاپ
 

 (.Weiner Publishing Inc)1988کمپانى انتشارات وینر،  تجديد شده دوم بحران موشک کوبا ، چاپ ديواين، رابرت
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 1993انتشارات دانشگاه آکسفورد ،  اسپوتـنـيک اور وآيزنھ * ديواين، رابرت
 

 1962شرکت انتشاراتى مک ميالن،  شرح زندگى کامل: داگالس شرح حال زندگى فردريک داگالس، فردريک
 

 1992سايمون و شوستر ،  کنترا، چاپ تجديدى –ايران  جريان: خطى بسيار باريک دريـپر، تئودور
 

انتشـارات   1848-1869بـروز نھضـت اسـتقالل زنـان در آمريکـا،  : ان و حـق راىجنـبش آزادى زنـ .دوبويز، الن سى
 1978 دانشگاه کورنل،

 
  1992شرکت انتشاراتى مک ميالن،  1860 – 1880سياھان در آمريکا،  دوبوسين، دبليو ، اى، بىدوباره سازى

 
  1983الن ، انتشارات دانشگاه مک مي سياھپوست، جونزکابوى ھاى. دورھم، فيليپ و اورت ال

 
 1988انتشارات دانشگاه کانزاس،  1917 -1945اقتصاد آمريکا ،  :جنگ، کاميابى و کساد اقتصادي فيرون، پيتر

 
  1987اسکات فورسمن ،  جمھورى آمريکاى مدرن ھرى اس ترومن و رياست فرل ، رابرت اچ

 
  1989 ھارپر کولينز،  1917-1921اول،  وودرو ويلسون و جنگ جھانى فرل ، رابرت

 
  1989راندوم ھاوس،  ويتنامى ھا و آمريکائيھا در ويتنام :آتشى در درياچه فيتزجرالد، فرانسيس

 
  1975انتشارات بلک نپ،  زنان در اياالت متحده ، چاپ مجدد نھضت ھاى حقوق: قرن تالش فلکسز، النور

 
  (New American Library)1984کتابخانه نيو آمريکن،   انسانى ضرورى: واشنگتن فلکسز، جيمز تى

 
ــک ــونر، اري ــار آزاد ، انســان ف ــاک آزاد، ک ــى: آزاد خ ــاى داخل ــگ ھ ــل از جن ــواه قب ــورى خ ــزب جمھ ــدئولوژى ح  اي

  1970،  انتشارات دانشگاه آکسفورد
 

  1989ھارپر کالينز،  1863-1877آمريکا،  انقالب نا تمام: بازسازي فونر، اريک
 

 (RandomHouse)1986کمپانى راندوم ھاس،  داستان يک: جنگ ھاى داخلي فوت، شلبى
 

 تـاريخ آمريکـائى ھـاى سـياه پوسـت، چـاپ ششـم: از بردگى تـا آزادي جونيور فرانکلين، جان اچ و آلفرد اى موس
  1987نوف،  .آلفرد ا

 
آمريکائيـان آفريقـائى االصـل ،  منازعه اى بر سيرت و سرنوشـت: سفيد چھره سياه در فکر .فردريکسون ، جرج ام

1914- 1817 
  (NewEngland University Press) 1987انتشارات دانشگاه نيوانگلند ، 

 
انتشـارات دانشـگاه  ،1776 -1854ھواخواھـان جـدايى در خلـيج، : جـدايي راھى بسـوى * .فريلينگ، ويليام دبليو

  1990آکسفورد 
 

ط مشـى داخلـى و امنيـت خـط مشـى خـارجى ، خـ :بنيادھاى مک کارتيسم دکترين ترومن و *.فريلند، ريچارد ام
  1985 –انتشارات دانشگاه نيويورک  1946-1948داخلى 

 
  1991ليتل ، براون و شرکا،  سرنوشت راندوو با: فرانکلين روزولت فريدل ، فرانک

 
  1991انتشارات دانشگاه آکسفورد،  دوران مک کارتى در يک چشم انداز :کابوسى به رنگ قرمز فرايد ، ريچارد ، ام

 
  1985دبليو، دبليو، نورتون و شرکا،  مقدمه :قانون آمريکا .، لورنس امفريد من

 
  1988ميفلين ،  ، ھاتون1929سقوط عظيم  گالبريت ، جان کنت

 
  1987راندوم ھاوس،  کنفرانس رھبرى مسيحيت جنوب کينگ جونيور و مارتين لوتر: تحمل صليب.گرو، ديويد جى

 
 (RandomHouse) 1976راندوم ھاوس  دنيايى که بردگان ساختند :طبغلط، جوردن ، بغل جنوويس ، يوجين دى

 
  1991مارتين، . انتشارات اس  آمريکا، ليندون جانسون و روياى .گودوين ، دوريس کى
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شـرکت صـنايع  از ويلسـون تـا ريگـان بررسـى واقـع بينانـه: جھـاني آمريکـا بعنـوان يـک قـدرت .گريبنـر، نـورمن اى
 1984 دانشگاھى،

 
 چـاپ خالصـه شـده1900-1928اصـالح طلبـى و جنـگ در آمريکـا : عظـيم مبـارزات جونيـور. اوتـيس ، ا لگراھـام، 

  1987کريگر،  کمپانى انتشاراتى
 

  1985ھال ،  -پرنتيس  سيستم حزبى آمريکا و مردم آمريکا ، چاپ سوم فايگارت. گرينستاين، فرد و فرانک بى
 

  1993بوکز، فاست  ھوشترين بھترين و با ھالبرستام، ديويد
 

 1982بانتام بوکز،  رساله ھاى فدراليست ھاميلتون ، آلکساندر، جيمز مديسون و جان جى
 

  1973ليتل، براون و شرکا،   بى خانمان ، چاپ دوم ھاندلين، اسکار
 

  چــاپ دوم، 1950 -1975ايــاالت متحــده و ويتنــام،  :طــوالنى تــرين جنــگ آمريکــا .ھرينــگ، جــرج ســى
  1986کمپانى مک گراھيل 

 
 1960شرکت راندوم ھاوس FDR تا از براين: ھافستادر ، ريچاردعصر اصالحات

 
انتشـارات دانشـگاه  1780 -1840مخالفـت قـانونى در آمريکـا،  طلـوع: ايـده سيسـتم حزبـي ھافسـتادر، ريچـارد

  1969کاليفرنيا، 
 

انتشـارات دانشـگاه ، 1947 -1952انگليس و بازسـازى اروپـاى غربـى،  آمريکا،: طرح مارشال .ھوگان ، مايکل جى
 (Cambridge University) 1989کمبريج ، 

 
 1984انتشارات دانشگاه شيکاگو،  در آمريکا فرھنگ سيا سى ويگ ھا .ھووى ، ديويد دبليو

 
  1971انتشارات دانشگاه آکسفورد،  ھارلم رنسانس.ھاگينز، نيتن آى

 
  1992ھاتون ميفلين ،  دولت در آمريکا، چاپ سوم: اسيمبارزه دمکر من برى، جرى گولد. جاندا، کنت، جفرى ام

 
. دبليـو. شرکت دبليو ساله آمريکا 7، مستعمرات و قبايل در جنگ  پادشاھى: امپراطورى اقبال جنينگز، فرانسيس

  1990نورتن و شرکا 
 

ه آکسـفورد ، انتشـارات دانشـگا جنـگ مکزيـک در تصـور آمريکـا: مونتزوماس در راھروھاى .جوھانسن، رابرت دبليو
1984  

 
شـرکت دبليـو دبليـو، نورتـون و شـرکا،  آمريکا در طى سالھاى ريگـان :خوابگردى از طريق تاريخ * جانسون ، ھاينز

1991  
 

  1986باالنتين بوکز،  پس از جنگ جھانى آمريکا و نسل: انتظارات بزرگ جونز، لندون
 

. دبليـو  1550 -1812ى آمريکـا نسـبت بـه سـياھان ھـا و برخوردھـا گـرايش: سفيد بر سياه .جوردن، وينتروپ دى
  1977 نورتون و شرکا. دبليو

 
  1991پنگوئن،  وايکينگ تاريخ: ويتنام کارنو، استانلى

 
  1990پنگوئن،  وايکينگ  جنگ جھانى دوم، کيگان ، جان

 
 University of Chicago) 1985انتشـارات دانشـگاه شـيکاگو،   1900 -1950ديپلماسـى آمريکـا،  .کينان ، جرج اف

Press) 
 

  1986نورتون و شرکا، . دبليو. دبليو ئولوژى در آمريکاى زمان انقالب عقل و ايد: زنان جمھوري .کربر، ليندا کى
 

  1986انتشارات دانشگاه کاليفرنيا،  چاپ مجدد 1929 -1939جھان در کساد  کيندل برگر، چارلز پى
 

 1982ھارالن ديويد سون،  1880 -1921جامعه آمريکا،  درمھاجرين : جماعت جمع شده .کرات ، الن ام
 

  1992نورتون و شرکا ، . دبليو. دبليو آخرين بحران ريچارد نيکسون :جنگ ھاى واتر گيت .کوتلر، استنلى آى
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 1987کمپانى مک گراھيل ،  چاپ چھارم آمريکا ، روسيه و جنگ سرد، الفير، والتر

 
 1990دابل دى،  لوئيس و کالرک برفراز قاره :غربراھى به سوى درياى  لوندر، ديويد

 
-1864 :جلـد دوم 1832-1858: جلـد اول :(جلد 2( سخنرانى ھا و نوشته ھا  (باخر فرن. دان اى( لينکلن، آبراھام 

  1989کتابخانه آمريکا،   1859
 

 1963پرکالينز، ھار 1917 – 1910،  (Progressive ) ترقى خواھى وودرو ويليسون و دوره .لينک، آرتور اس
 

  1987اسکات فورسمن،  ستد ھاى بزرگ آندرو کارنگى و ظھور داد و اليوسى، ھارولد
 

 (Scott Foresman)1987اسکات فوسمن،  ھاى کارگرى در آمريکا ساموئل گومپرز و سازمان اليوسى، ھارولد
 

 دانشـگاه ايـالتى ادبى نثر و آثار شعرىگلچين : آفريقائي -نوشته آمريکائي * و نوجينا دبليو کولير. النگ، ريچارد ا
 1985پنسيلوانيا، 

 
  کمپانى ليتل براون و شرکا  (جلد 6(توماس جفرسون و عصر او  ملون، دوماس

 
  1983کتابھاى دل،  1880 -1964آرتور،  داگالس مک: سزار آمريکا مانچستر، ويليام

 
  1988ھارپر کولينز،  1963 مرگ يک پرزيدنت، نوامبر منچستر، ويليام

 
 1987شرکت انتشاراتى مک ميالن،  دمکراتھاى تند روى سياه :دوبويس .بى. اى. مارابل، مانينگ، دبليو

 
 1990انتشارات دانشگاھى ھارکورت بريس جووانوويچ،  آمريکا مذھب و فرھنگ .جرج مارسدن ، ام

 
 1992 سيمون و شوستر، ترومن * مک کوال، ديويد

 
 1982نورتون، . دبليو. شرکت دبليو بيوگرافى يک: ميلتونآلکساند ھا مک دونالد، فورست

 
انتشـارات دانشـگاه ماساچوسـت  1884 -1920اخالقيـون و سياسـت  ناوابسـته ھـا، *  مکفارلنـد، جرالـد دبليـو،

1975(University of Massachusettes) 
 

 1989باال نتين بوکز،  ھاى داخلى عصر جنگ: فرياد جنگ آزادي مک فرسون، جيمز
 
 1963ھارپرکالينز،   1789 -1800دوره فدراليست،  .لر، جان سىمي
 

 1950انتشارات دانشگاه ، ھاروارد،   گلچين ادبى: تعادلى گرايان ميلر، پرى جى
 

ــد ــومرى، ديوي ــار مونتگ ــس ک ــار،: ســقوط مجل ــل ک ــاى مح ــت ھ ــا  ســنا و فعالي ــارگرى در آمريک   1865-1925ک
 1989 انتشارات دانشگاه کمبريج

 
انتشــارات دانشــگاه نــورت ايســترن،  بــزرگ و اســتقالل آمريکــا قــدرتھاى: صــلح طلبــان *  يچــارد بــى،مــوريس، ر

1983(Northeastern University) 
 

  1981مک گراھيل،  1620 -1647از مزارع بليموت،  مورفى، فرانسيس
 

 1986بيسيک بوکز،  1950 -1980مشى اجتماعى  خط: از دست دادن موقعيت  مورى ، چارلز،
 

 1991پرنتيس ھال،  اوليه آمريکاى شمالى، چاپ سوم، افراد: قرمز، سياه و سفيد .، گرى بىنش
 

 1990ھارپر کولينز،  چاپ سوم) جلد 2(جامعه  تشکيل يک ملت و يک: موم آمريکا .نش، گرى ب
 

ن ، شرکت انتشاراتى مک ميال تا کارتر FDR سياست ھاى رھبرى از قدرت رياست جمھورى نوستات ، ريچارد اى
1980 

 
 1992انتشاراتى مک ميالن ،  شرکت (جلد 4(آزمون يونيون  نوينز، آلن
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 1978داتون،  -نال زندگى و حيات آبراھام لينکن :با بد خواھى براى ھيچکس .اوتز، استيفن ب
 

 (NAL-Dutton)1983داتون،  –نال  بنوازند بگذار شيپورھا .اوتز، استيفن ب
 

 AMS  ،1944 انتشاراتى  س و کابينه اوجفرسون ديوي * پاتريک، رمبرت
 

 (McGraw-Hill)1989انتشاراتى مک گراھيل   روزولت و مارشال، * پريش، توماس
 

 ســنت آمريکــا در ادبيــات، چــاپ ھفــتم و اى ھودســون النــگ  پرکينــز، جــرج اي؛ اســکلى برادلــى ؛ ريچــارد بيتــى
 1989 مک گراھيل،

 
 1987ھارالن ديويدسون،  1862 -1879 ىلغو برده دارى و دوباره ساز پرمان، مايکل

 
 1986انتشارات دانشگاه  سرگذشت: نوين توماس جفرسون و ملتى پيترسون، مريل دى

 
 1982وايکينگ پنگوئن،   داستان ناگفته پرل ھاربر: خوابيديم در طلوع ما پرانگ ، گوردون دبليو

 
 1989د کوپا ،  داخلى سياه پوست در جنگ کوارلس، بنجامين

 
 UPA  ،1983(Madison Books UPA) مديسون بوکز کارتى زندگى و دورانھاى جو مک ، توماس سىريوس

 
 1969ھارپرکولينز،   آندرو جکسون، .رمينى، رابرت وى

 
 1979انتشارات دانشگاه شيکاگو   1850-1920آمريکا،  اخالق کارى در صنايع راجرز، دانيال

 
ـــــش رويســـــتر، چـــــارلز ـــــگ، ارت ـــــى در جن ـــــال و ســـــيرت مردمـــــى انقالب  1775 -1783آمريکـــــا  کنتيننت

 1982نورتون . دبليو. دبليو
 

 1959انتشارات ھاتون ميفلين ،  آغاز نيوديل :عصر روزولت جونيور. شلسينجر، آرتور ام
 

 1988انتشارات ھاتون ميفلين،  قديم بحران نظم جونيور. شلسينجر، آرتور ام
 

 1988نتشارات ھاتون ميفلين، ا آشوب سياست ھاى جونيور. شلسينجر ، آرتور ام
 

 1985انتشارات ھاتون ميفلين  دوران او رابرت کندى و جونيور. شلسينجر، آرتور ام
 

 (Houghton Mifflin) 1988انتشارات ھاتون ميفلين   نسل جکسون جونيور. شلسينجر، آرتور ام
 

 (Henry Holt)1988انتشارات ھرى ھالت،  نشينى کشاورزى آمريکا و شھر اسکالى، وينسنت
 

 1992ايوان آر دى،  چکيده اى ا زتاريخ آمريکا، چاپ ھفتم مکميلن .سلرز، چارلز ھنرى مى و نيل آر
 

 1988انتشارات رندم ھاوس   ون و آمريکا ، در ويتنام جان پان:دروغى به روشنى روز  شيھان، نيل
 

 1981ھيل و ونگ،  1954 – 1980 در تالش بسوى مساوات  سيتکوف ، ھاوارد
 

 (Summit Books)1988ساميت بوکز،  خروش در حال 80دھه  * اسميت ، آدام
 

 1992دانشگاه نبراسکا،  .مورمون ھا داستان رد: تجمع صھيون استگنر، واالس ايو
 

 1976ھيل و ونگ،  طرفداران ضد تبعيض :جنگجويان مقدس .استوارت، جيمز بى
 

انســتيتو بروکينــگ،  زنھــاور، کنــدى و جانســونســالھاى آي :سياســت و خــط مشــي .ســاند کوئيســت، جيمــز ال
1968(Brooking Institute) 

 
 1981ھارپرکولينز،  1861 -1865مملکت کنفدراتى،  .توماس، امورى ام

 
 1992دبليو، دبليو، نورتون و شرکا ،  چاپ سوم. داستان آمريکا يک .شى. و ديويد اى. تيندل، جرج بى
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ــا،  1913 -1945ظھــور ايالــت جنــوبى  .تينــدل، جــورج بــى  Louisiana State)1967انتشــارات دانشــگاه لوئيزيان
University) 

 
 1971بانتام  کتابھاى  شوک آينده توفلر ، آلوين

 
 1992دسامبر  بديمن تولند ، جان

 
 1982ھيل و ونگ ،   اجتماع فرھنگ و:شرکت ھاى آمريکايى  تکتنبرگ ، آلن

 
 (.MacMillan Publishing Co)1981نتشارات مک ميالن ا  1898جنگ با اسپانيا در  .ترسک، ديويد اف

 
 1985انتشارات دانشگاه تنسى،  1937 -1941 جنگ رفتن با ژاپن ، .جاناتان جى -آتلي

 
 1963انتشارات دانشگاه ييل ،   (Sioux ) آخرين روزھاى قوم سيو .آتکى، رابرت ام

 
  1992ويولند انتشارات  1828 -1848دوره جکسونيسم  .ون دوسن، گليدون جى

 
 1979انتشارات گرين وود  کلى زندگى ھنرى .ون دوسن ، گليدون جى

 
 1991وايکينگ پنوئن،  بنجامين فرانکلى، ون دورن، کار

 
 1981سايمون و شوستر،  1981در سال  آمريکا: آتشى در خيابان  ويوريست ميلتون،

 
 1978وانگ ھيل و  1815 – 1860 اصالح طلبان آمريکا، .والترز، رونالد جى

 
 (HarperCollins)1981ھارپر کلينز ،   آمريکا سرخ پوستان در .واش برن، ويل کمى بى

 
 (Warner Books)1988وارنر بوکز   1956– 1980 ساخت يک پرزيدنت :آمريکا در جستجوى خود .وايت تئودور اچ

 
 ارات دانشگاه آکسفوردانتش 1954 -1978ديوان عالى و مدرسه  :از براون تا بکي ھارى. ويلکينسون جى

 
 انتشـارات دانشـکده جووانـوويچ، ھارت کورت بـريس ھيروشيما تا واترگيت از: جنگ سرد آمريکا.ويتنر، لورنس اس

1978(Jovanovich College Publication) 
 

 (Bantam Books)1984 بانتم بوکز رايت استاف وولف، تام
 

 1974شارات دانشگاه آکسفورد ، انت سوم شغل عجيب جيم کرو ،چاپ وان. وود وارد سى
 

 1987سيمون و شوستر،  رئيس جمھورى تمام مردان وود وارد، باب و کارل برنستاين
 

انتشارات دانشـگاه ايـالتى  شش بخش در قانون اساسى: اتحاديه کامل به طرف يک (York, Neil).يورک ، نيل ال
 (State University of New York Press)1988 نيويورک،


