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چکیده:
در  42مارس  4014رئيس جمهور آمریكا جان اف .کندي طرح اتحاد براي پيشرفت را به
جمهوري هاي آمریكاي التين پيشنهاد نمود که براي اجراي این طرح بيست ميليارد دالر در
نظر گرفته شد و در نشستي که در پونتادل استه اوروگوئه برگزار شد منشور اتحاد براي
پيشرفت به امضاي جمهوريهاي آمریكاي التين به جز کوبا رسيد .کشورهاي آمریكاي التين
متعهد شدند که در ازاي کمك آمریكا به منظور دستيابي به توسعه از سياستهاي آمریكا
پيروي کنند و روابط خود را با کوبا ،شوروي و کشورهاي سوسياليستي قطع نمایند .کندي قصد
داشت تا با کمك به کشورهاي فقير مانع از گرایش آنان به کمونيسم گردد و بتواند ضمن اتحاد
کشورهاي آمریكاي التين براي دستيابي به توسعه ،به اعتبار خود در آمریكاي التين بيفزاید .به
منظور اجراي این پروژه نهادهاي اجرائي گوناگوني به فعاليت پرداختند .این برنامه اگر چه
توانست به بهبود نسبي زندگي مردم بيانجامد اما به دليل ضعف در فرایند اجرا نتوانست اهداف
اصلي طرح را تحقق بخشد .این مقاله درصدد است شرایط ،فرایند و نتایج این مسئله را مورد
ارزیابي قرار دهد.
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مقدمه:
قبل از اجراي طرح اتحاد براي پيشرفت بنياد اصلي سياست خارجي آمریكا در آمریكاي التين
بر پایهي طرح دکترین مونروئه ،سياست دالر ویليام هوارد تفت (William Howard
)Taftو اصل روزولت استوار بود که از آنها تحت عنوان سياست خارجي سنتي یاد ميشود .در
حقيقت دکترین مونروئه به آمریكا اجازه ميداد تا در آمریكاي التين به منظور تأمين منافع
خود مداخله نماید و آنچه را که از آن به نام اصل روزولت یاد ميشود توسط رئيس جمهور
آمریكا تئودور روزولت ) (Theodore Rooseveltطرح گردید که با موجه نمودن مداخلهي
آمریكا در آمریكاي التين ابزار نفوذ آمریكا را بر دکترین مونروئه تكميل نمود .از دیگر سو آنچه
که به عنوان سياست دالر شناخته ميشود در واقع طرحي بود که توسط رئيس جمهور آمریكا
به نام ویليام هوارد تفت ،به منظور افزایش سرمایهگذاري تجاري آمریكا در آمریكاي التين و
خاور دور به اجرا درآمد .سياست تفت براي تضمين سرمایهگذاريهاي آمریكا در این کشورها
دنبال شد تا سرمایهداران آمریكایي را به سرمایهگذاري دالرهاي مازاد خود در امریكاي التين
تشویق نماید.
(http://www.thepresidncy.org/storage/documents/calkinc/Escobar-p.2
& 3).
ریشههای طرح اتحاد برای پیشرفت:
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با پایان یافتن جنگ جهاني دوم آمریكا با توجه به این که تنها کشوري بود که کمترین آسيب
را در جنگ متحمل شده بود مي توانست در اقتصاد کشورهایي همچون آمریكاي التين که با
فقر دست و پنجه نرم ميکردند از طریق به جریان درآوردن سرمایههاي خویش نقش
چشمگيري ایفا نماید و موجبات تحرك و پویایي اقتصادي آنان را فراهم سازد .در آن برههي
زماني وخامت اوضاع اجتماعي ،تشدید مشكالت ناشي از توسعهنيافتگي ،تورم ،بيسوادي
گسترده ،کمبود مسكن ،شرایط بد بهداشت و سالمت عرصه را بر مردم تنگ نموده بود این
تنگناها در حالي بود که ایاالت متحدهي آمریكا خطر نفوذ کمونيسم را در نيمكرهي غربي و
متمایل شدن کشورهاي فقي ر آمریكاي التين را به الگوهاي سوسياليستي شوروي بعد از جنگ
جهاني دوم بيش از پيش احساس مي کرد .با توجه به این شرایط زمينه براي یك حرکت جدید
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در روابط ایاالت متحده و آمریكاي التين به منظور مقابله با کمونيسم تحت عنوان طرح اتحاد
براي پيشرفت هموار گشته بود ). (Ford, 1968, p. 2
در حقيقت ریشهي طرح اتحاد براي پيشرفت و برنامهي کمكرساني و مبارزه با کمونيسم به
سياستي بر ميگشت که در دورهي رئيس جمهور سابق آمریكا آیزونهاور نيز دنبال شده بود و
آیزونهاور در تالش بود تا براي مبارزه با کمونيسم به نحوي به جنگ رواني دست بزند .قبل از
کندي آیزونهاور ميکوشيد تا وسيلهاي براي مبارزه با کمونيسم طراحي نماید (Marcus,
) .2004, p.112&118در حقيقت از  4050به بعد بود که به طور رسمي آمریكا در
سياستهاي خود نسبت به کمونيسم به ارزیابي عميقي دست زد زیرا آمریكا دریافت که
کمونيسم ميتواند به عنوان یك پتانسيل رو به رشد در آمریكاي التين تهدید بزرگي براي
امنيت آمریكا به شمار آید ).(Ibid, p. 128
اجرای طرح اتحاد برای پیشرفت:
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در  42مارس  4014رئيس جمهور آمریكا جان اف .کندي ( )John F.kennedyلزوم انجام
اصالحات بنيادي را به منظور رسيدن به توسعهي کشورهاي آمریكاي التين مورد تأکيد قرار
داد .وي در نشست اقتصادي وزیران ،یك طرح توسعهي ده ساله را به منظور رسيدن به عدالت
اجتماعي گسترده و پيشرفت اقتصادي مطلوب ،در چارچوب آزادي سياسي و عزت نفس به
جمهوريهاي آمریكاي التين پيشنهاد کرد ) .(Ford, 1968, p. 9&10براي اجراي این
طرح بيست ميليارد دالر در نظر گرفته شد .سپس در  41اوت در نشست اقتصادي و اجتماعي
که در پونتادل استه ( )punta del Esteاوروگوئه با حضور جمهوريهاي آمریكاي التين
برگزار گردید منشور اتحاد براي پيشرفت به امضاي کشورهاي آمریكاي التين به جز کوبا رسيد
(شوئل .)212 :4211 ،در حقيقت طرح اتحاد براي پيشرفت نتيجهي تغيير در ایدئولوژي ایاالت
متحده بود که توسط جان اف .کندي به مرحلهي اجرا درآمد .این نگرش جدید با سياست
خارجي سنتي متفاوت بود زیرا سياست خارجي سنتي مانند دکترین مونروئه و سياست دالر
تفت ،تأکيد مستقيم بر پيشبرد منافع آمریكا داشت در حالي که طرح اتحاد از هيچیك از منافع
آمریكا به صورت مستقيم حمایت نميکرد.

از آنجا که جان اف .کندي ریشهي جهل را در فقر کشورهاي آمریكاي التين ميدانست به
همين دليل تنها راه جلوگيري از اشاعهي کمونيسم را اعطاي کمكهاي فراوان به این منطقه
قلمداد مينمود زیرا ميپنداشت که فقر زمينهساز گرایش کشورهاي فقير را به بلوك کمونيسم
فراهم مي سازد .متعاقب آن کندي اولين اعتبار پانصد ميليون دالري را براي اجراي برنامه از
کنگرهي آمریكا درخواست کرد (فونتن .)112: 4210 ،کمكهاي آمریكا عالوه بر آنکه موجبات
تثبيت موضع اقتصادي آمریكا را با هدف تسلط کامل بر اقتصاد کشورهاي آمریكاي التين فراهم
ميکرد به تحميل ایدئولوژي آمریكا به این کشورها نيز کمك مينمود (بایكو و دیگران ،بيتا:
 491و  )495این کمكها موجب رفع تهدید و ایجاد امنيت براي آمریكا ميشد و از پيوستن
کشورهاي در حال توسعه به کمونيست ممانعت به عمل ميآورد و با این اقدامات آمریكا
ميتوانست خود را نمایندهي تبلور یك انقالب مسالمت آميز به جهانيان معرفي نماید.
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در مقابل کمكهاي ایاالت متحده ،آمریكاي التين متعهد شد که طي یك دهه هشتاد ميليارد
دالر در زمينهي اصالحات ارضي ،اقتصادي ،اجتماعي سرمایهگذاري نماید (الفهبر:4211 ،
 . )212به منظور پيشبرد این سياست رؤساي جمهوري آمریكاي التين متعهد شدند که در ابعاد
کشاورزي ،آموزش و پرورش و فرهنگ ،علم و تكنولوژي و بهداشت توجه الزم را مبذول نمایند.
پيشرفت علم و تكنولوژي ميتوانست ساختار بسياري از ملتها را تغيير دهد و تسهيالت
بسياري را براي رفاهي که مردم به دنبال آن هستند فراهم سازد زیرا توجه به این مسئله که
بدون سياست برنامهریزي شدهي صحيح از نظر علمي و فناوري در هر کشوري ،شرایط الزم
براي توسعه مهيا نخواهد شد امري ضروري است .از سوي دیگر الزم بود تا بهرهوري کشاورزي
را با آموزش کارگران روستایي و پرسنل تكنيكي و حرفهاي بهبود نمایند و تالشهاي داخلي را
جهت توليد بيشتر محصوالت کشاورزي تشویق نموده و منابع مالي را براي صنعتيسازي بخش
کشاورزي ،به خصوص از طریق توسعهي صنایع کوچك و متوسط به کار گيرند و به ایجاد
تسهيالت الزم جهت توليد ،بازاریابي ،حمل و نقل و توزیع محصوالت کشاورزي مبادرت ورزند.
در زمينهي بهداشت و درمان کنترل بيماريهاي واگيردار و ریشهکني بيماريهائي که
روشهاي حذف کامل آنها وجود دارد تسریع برنامههاي فراهمسازي آب آشاميدني ،اصالح
سيستم فاضالب و دیگر سرویس هاي ضروري بهداشتي در مناطق روستائي و شهري در اولویت
قرار گرفت پيشرفت بيش تر و سریعتر در بهبود برنامهي تغذیهي گروههاي نيازمند جمعيت و
MAGS
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دادن آموزش ریشه اي و پيشرفته به پرسنل تكنيكي و کمكي و حمایت از تحقيقات علمي و
اجرائي در زمينهي بهداشت مورد توجه قرار گرفت
(http://www.avalon.law.yale.edu/20th century/intam019.asp).
آمریكا در نظر داشت که هر سال دو ميليارد دالر در اختيار کشورهاي آمریكاي التين قرار دهد
با این شرط که آنان از سياستهاي آمریكا در عرصهي بينالمللي جانبداري نمایند و از برقراري
روابط خود با شوروي و کشورهاي سوسياليستي بپرهيزند .به این ترتيب کنگرهي آمریكا در
سال  4012متمم اصالحي قانون مربوط به کمكهاي خارجي را مورد تصویب قرار داد .بر
اساس این قانون مقرر شد کليهي کشورهاي دریافتکنندهي کمك ،تنها ظرف مدت شصت روز
براي قطع روابط خود با کوبا و سایر کشورهاي سوسياليستي مهلت دارند (بایكو و دیگران ،بيتا:
.)05

در حقيقت اتحاد براي پيشرفت تنها یك برنامهي کمكي نبود بلكه یك انقالب صلحآميز از پيش
برنامهریزي شده بود که نيازمند تالش وسيعي از سوي دولت و ملت بود .از نقطه نظر آمریكاي
التين اتحاد ریسك مشترك دولت و ملت بود که از تالش آمریكاي التين براي هدایت
کشورهاي خود به جریان اصلي مدرن بودن و جزئي از جامعهي مرفه بودن به کمك ایاالت
متحده آمریكا ناشي ميشد.
اهداف طرح اتحاد برای پیشرفت:
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به طور کلي مهمترین انگيزهي طرحریزي برنامهي اتحاد براي پيشرفت جلوگيري از بروز انقالب
هاي کمونيستي در کشورهاي آمریكاي التين و جلوگيري از توسعهي کشورهاي آمریكاي التين
بدون توسل به کمكهاي امپریاليسم بود زیرا این نوع توسعه ميتوانست زمينههاي وابستگي
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در برنامهي اتحاد براي پيشرفت چهار رکن بنيادین قابل مالحظه است که عبارت است از)4 :
جوامع مدرن و سنتي متضاد با هم بایستي از هم جدا شوند )2 .تغييرات بایستي یكدست و
همسو با یكدیگر در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي نمودار شود )2 .حرکت به سمت توسعه
و پيشرفت جوامع و شكلگيري جامعه ي مدرن باید در طول یك خط سير مشترك و هماهنگ
تجلي یابد ) 1 .در راستاي رسيدن به توسعه باید به انباشت علم پرداخت و از منابع داخلي
حداکثر استفاده را نمود .(Latham, 2002, p.200).

کشورهاي آمر یكاي التين را به بلوك شرق و قطع وابستگي این کشورها را به ایاالت متحده
فراهم سازد.
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بر اساس همين تفكر کندي به ایجاد برنامهي اتحاد عليه کوبا دست زد ،کندي معتقد بود که
اقدام اقتصادي عليه کوبا باید چند جانبه باشد و این امري است که تنها با اتحاد جمهوريهاي
آمری كاي التين ميسر خواهد شد زیرا بر طبق این برنامه رسيدن به مدرنيسم در آمریكاي التين
همكاري و ارسال سرمایه و کمك فني را ميطلبيد و از دیگر سو رسيدن به این مدرنسازي
مستلزم اصالحات سياسي و اجتماعي درکشورهاي آمریكاي التين بود (کمالي طه:4252 ،
 .)252در راستاي دست يابي به اهرم محوري در جهت تبلور اصالحات و تغييرات اجتماعي،
ایاالت متحده باید به هدایت جریان سرمایهگذاريهاي خارجي ،تجهيز فناوري علمي و ارائهي
آموزش در سيستم دموکراتيك و مردم ساالرانه و انجام اقدامات زیر ساختي بپردازد
).(Latham, 2002, p.201
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به این ترتيب دستيابي به رشد سرانهي پایدار و قابل توجه ،بسيج منابع ،امكانات ،توانایيهاي
افراد و تالش هاي ملي در راستاي رسيدن به توسعه مورد توجه واقع شد و براي آنكه از مزایاي
پيشرفت و بهبود اقتصادي ،تمام شهروندان از تمام گروههاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار
گردند ،ميبایست دولت به توزیع عادالنهي درآمد ملي و باال بردن درآمدها و استانداردهاي
زندگي مردم اقدام نماید .از طرف دیگر به منظور رسيدن به عملكردي متعادل در ساختار
اقتصادي ،باید به نحو چشمگيري از وابستگي به صادرات تنها تعداد محدودي از محصوالت
اوليه و واردات کاالهاي سرمایه اي خارجي ،ممانعت به عمل آورد و به منظور تسریع روند
فعاليتهاي صنعتي و ارتقاء بهرهوري در اقتصاد ،بهرهگيري کامل از استعدادهاي بخشهاي
خصوصي و دولتي ،استفاده از منابع طبيعي کشور و فراهمسازي اشتغال مولد و ایجاد و توسعه-
ي صنایع توليدکنندهي کاالهاي سرمایهاي باید مورد توجه واقع گردد.
(http://www.avalon.law.yale.edu/20th-century/intam16.asp).
از مهمترین اقدامات کليدي که براي تحقق این اهداف باید به مرحلهي اجرا درآید عبارت است
از )4 :برنامههاي ملي جهت توسعهي اقتصادي و اجتماعي باید بر اساس اصل همكاري باشد)2 .
برنامه هاي توسعه باید با اصول و معيارهاي دموکراتيك همخواني داشته اشد )2 .از منابع و
امكانات داخلي باید حداکثر استفاده به عمل آید )1 .سرمایههاي مالي خارجي جهت کمك-
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رساني باید در داخل جذب گردد )5 .زنان و مردان بایستي از اصل تساوي بهرهمند باشند.
بنابراین یكي از اقدامات کوتاهمدت و فوري ،انجام پروژههاي کنوني به منظور توسعهي جامعه و
اجراي پروژههاي جدید به منظور پاسخگویي به نيازهاي اجتماعي و اجراي برنامههاي بلندمدت
از طریق حضور متخصصين به منظور آموزش سریع به نيروهاي کار است
(http://www.avalon.law.yale.edu/20th-century/intam16.asp).
یکپارچهسازی اقتصادی (ادغام اقتصادی):
در  42مارس  4014کندي به موضوع یكپارچگي اقتصادي به عنوان یك نكتهي اساسي در
طرح پيشنها دي خود براي اتحاد اشاره نمود و این مسئله در منشور پونتادل استه گنجانده شد
) .(Campbell,1965, p .34زیرا به منظور توسعهي برنامههاي تعاوني و جلوگيري از اثرات
نوسانات بيش از حد بر درآمد حاصل از ارز خارجي کسب شده از صادرات محصوالت اوليه و
دسترسي آمریكاي التين به بازارهاي بينالمللي ضرورت یكپارچهسازي اقتصادي آمریكاي التين
احساس ميشد.

(http://www.avalon.law.yale.edu/20thc-century/intam019.asp).
نهادهای مؤثر در اجرای طرح اتحاد برای پیشرفت:
بانک توسعهی بین آمریکایی:
بانك توسعه بين آمریكایي یكي از مهمترین نهادهاي اتحاد براي پيشرفت است که خارج از
سازمان کشورهاي آمریكایي قرار دارد هر چند که داراي ارتباط نزدیكي با این سازمان است.
بانك توسعه بين آمریكایي یك نهاد چند جانبه براي تأمين مالي پروژههاي توسعه ميباشد و
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در حقيقت ادغام اقتصادي از ابزار جمعي براي تسریع توسعه در آمریكاي التين است که
مستلزم ثبات پولي و حذف محدودیتها از جمله محدودیتهاي اداري ،مالي و ارزي است که
مانع تجارت محصوالت منطقه ميگردد .به عالوه برقراري پروژههاي چند مليتي به منظور ادغام
اقتصادي نيازمند تالش مستمر در احداث شبكه حمل و نقل زميني و بهبود سيستمهاي حمل
و نقل از هر نوع به منظور تسهيل حرکت مردم و کاالها در سراسر قاره و افزایش درآمد ناشي از
صادرات و اجتناب از نوسانات مكرر درآمد ميباشد.

پشتوانهي این توسعه یك بودجهي ویژه براي توسعهي اجتماعي است که توسط ایاالت متحده
تأمين ميشد و به وسيله بانك توسعه ( )IDBاداره ميشد .این بودجه تنها براي پروژههاي
پيشرفت اجتماعي در زمينه ي حل و فصل زمين و استفاده از زمين و خانه دادن به افراد کم
درآمد ،تأمين آب و بهداشت و آموزش و پرورش مورد استفاده قرار ميگيرد .این بانك وامهاي
آمریكا را با سود کم به کشورهاي دیگر منتقل ميکند .وام از صندوق اعتماد و از صندوق براي
عمليات ویژه که داراي بهره کمتري بوده و داراي شرایط بازپرداخت راحتتري نسبت به منابع
دیگر سرمایه است اخذ ميگردد ).(Campbell,1965, p. 32-34
شورای اقتصادی و اجتماعی قارهی آمریکا:
شوراي اقتصادي و اجتماعي مسئوليت برنامهریزي و بررسي برنامهها را بر عهده دارد که بر این
اساس هر کشوري مؤظف است خود را با برنامههاي مفصلي که به اهداف و اولویتها ،ثبات
بيمههاي پولي ،استقرار ماشين آالت براي تغيير اجتماعي و تحریك فعاليتهاي خصوصي و
ارائه حداکثر تالش ملي ختم ميشود مجهز سازد .مطالعهي این برنامهها و توصيهي تغييرات و
نتيجهگيري گزارش را کميتهي اقتصادي و اجتماعي انجام ميدهد که نتيجه را به بانك توسعه-
ي بين آمریكایي و دیگر نهادها ارائه ميدهد(Burnham, 1962, p.50).
از دیگر وظایف این ارگان مطالعه پيرامون مشكالت اتحاد و پيدا کردن راه حل براي آنها و
انجام یك برآورد ساالنه ي ملي از منابع مورد نياز است .این هيئت از کارشناسان سطح باال
تشكيل یافته است که اهداف اوليه آنها ارزیابي برنامههاي توسعهي ملي و دادن خط مشي به
دولت ميباشد ).(Campbell,1965, p. 32
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بانك صادرات و واردات یك سازمان مستقل از دولت ایاالت متحده ميباشد که بخش قابل
توجهي از بودجهي آمریكا را براي توسعهي آمریكاي التين فراهم ميکند .با وجود آنکه بانك
براي کمك به صادرات و واردات ایاالت متحده پيوسته آمادهي فعاليت بود اما فعاليتهاي آن به
عنوان فعاليت خارجي تلقي نميشد .وامهایي که بانك صادرات و واردات ميداد براي تهيهي
کاال و خدمات ایاالت متحده از جمله براي امر صنعت و پروژههایي که در برگيرندهي منافع
عمومي هستند به کار گرفته ميشد .وامهاي این بانك نرخ بهرهي باالتر و شرایط زماني
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بازپرداخت نسبتاً کوتاهتري را تحميل ميکرد که این وامها همانگونه که براي سازمانهاي
دولتي در دسترس بودند براي سازمانهاي خصوصي نيز قابل دریافت بودند ( . (Campbell,
1965, p.45&46
NOORMAGS

وزارت بازرگانی:

وزارت بازرگاني نقش بسيار مهمي در تشویق سهم منابع مالي ،فني و مدیریتي ایاالت متحده
بازي ميکند .در تالش به منظور حمایت بخشهاي خصوصي آمریكا و در هماهنگي با
برنامههاي طرح اتحاد ،یك کميتهي بازرگاني در رابطه با پيشرفتهاي اتحاد ایجاد شد که این
کميته شامل بيست و نه نفر از رهبران شرکتهاي ایاالت متحده با دانش ویژه از آمریكاي
التين بود .این کميته براي شناسایي فرصتهاي سرمایهگذاري خاص تشكيل شده بود و
مطالعات و توصيههاي قابل توجهي به منظور تشویق سرمایهگذاريهاي خصوصي ارائه ميداد.
دفتر سرمایهگذاري بينالمللي در شناسایي شرایط خاص که در آن سرمایهگذاران آمریكایي
ميتوانستند در توسعه ي اقتصادي آمریكاي التين همكاري داشته باشند و همچنين تشویق
شرکتهاي آمریكایي که به دنبال چنين شرایط خاصي هستند نقش مهمي بازي مينمود ),47
.)Campbell, 1965, p.46

وزارت خزانه داري به عنوان یك نهاد مهم دیگر نقش شایاني در مسائل اقتصادي و مالي و در
تكامل طرح اتحاد براي پيشرفت ایفا ميکند .مقامات خزانهداري ارتباط نزدیكي با وزارت امور
خارجه در انجام امور و پيشرفت پروژههاي مالي و اجتماعي در نيمكره از سال  4051تا 4012
داشتند .وزیر خزانهداري ،رئيس شوراي ملي بينالمللي پول و رسيدگي به مشكالت مالي بود که
در همكاري با سياستهاي ایاالت متحده در امور مالي به ریاست رسيد .مشاوران (کميته
کارکنان) وزیر خزانهداري ،بر تمامي سياستها و تصميمات ایاالت متحده براي توسعهي بانك و
بانك جهاني بين آمریكایي نظارت داشتند .وزارت خزانهداري موجب به گردش در آمدن
تبادالت راکد مي شد که براي تحقق این امر صندوق بينالمللي پول ) (IMFبا دولت همكاري
مينمود (.)Campbell,1965, p. 47&48
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وزارت خزانهداری:

آژانس سپاه صلح:
سپاه صلح به منزله ي یكي دیگر از نهادهاي مهم در طرح اتحاد براي پيشرفت محسوب ميشود
که در سال  4014ایجاد شد .در حقيقت سپاه صلح ،سالح حمالت ایدئولوژي آمریكا به
کشورهاي تازه به استقالل رسيده از جمله آمریكاي التين به شمار ميرفت (بایكو و دیگران،
بيتا.(491 :
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به طور کلي سپاه صلح سازمان جداگانهاي تحت نظر وزارت امور خارجه ميباشد که هدف از
این سازمان فراهم نمودن نيروهاي انساني آموزشدیده براي کشورهاي در حال توسعه و ترویج
فهم بيشتر در ميان مردم است .سپاه صلح توانست پرسنلي فراهم آورد که بيشتر از هزار و
پانصد نفر داوطلب داشت .این عده در چهارده کشور به عنوان معلم ،نقشهبردار ،کارگران
توسعه ي کشاورزي ،کارگران آب و فاضالب ،پرستار ،مربيان ورزش و فني حرفهاي و کارگران
توسعه ي اجتماعي مشغول به کار شدند .برخالف متخصصان فني و حرفهاي که در برنامههاي
کمكهاي فني درگيرند کارگران سپاه صلح اغلب تحت نظارت کشور ميزبان براي برآورده
کردن نيازهاي نيروي انساني خدمت ميکردند .فعاليتهاي سپاه صلح مجزا از دیگر سازمانهاي
ایاالت متحده در یك کشور انجام ميشد .با این حال مقامات سپاه صلح با وزارت امور خارجه
رایزني مينمودند و برنامهریزان ،سپاه صلح را در انجام بهتر برنامههایشان به منظور بهرهبرداري
کامل از این برنامهها یاري ميرساندند ). (Campbell, 1965, p. 44,45
نتایج طرح اتحاد برای پیشرفت:

449

پيمان اتحاد براي پيشرفت ،شكست جدي دولت کندي محسوب ميگردد زیرا این برنامه
نتوانست اهداف جدي تعيينشدهي برنامه را محقق سازد .اولين دليل شكست برنامه ،ناتواني
دولت آمریكا در تخمين زدن ميزان مشكالتي بود که آمریكاي التين با آن مواجه بود و در
نهایت ناتواني در نتایج تخمين زدهاي بود که از طریق سرمایهگذاري خارجي انتظار ميرفت
عملي گردد ،فارغ از این که بيماري اجتماعي آمریكاي التين فراتر از کمك اقتصادي بود .از
سوي دیگر نقطه شروع اتحاد براي پيشرفت نميبایست به جریان درآمدن زیاد سرمایههاي
آمریكایي ميبود ،بلكه تأکيد بيشتر بایستي بر روي اصالحات ارضي صورت ميپذیرفت ،کما
این که اهداف پيشبيني شده براي اتحاد غير واقعي بود زیرا عالوه بر این که ارزیابي دقيقي از
موقعيتي که ملت هاي آمریكاي التين با آن مواجه بودند صورت نپذیرفته بود بلكه نسبت به
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تجارب گذشته آمریكاي التين در اجراي سياستهایي از قبيل توزیع مجدد زمين در کشورهاي
آمریكاي التين از جمله در مكزیك در سال  ،4041در بوليوي و گواتماال در سال  4052که به
شكست منجر شده بودند توجهي مبذول نگردیده بود .در هر حال با وجود تالشهاي بسيار به
منظور توزیع مجدد امالك وسيع ،تالشها هيچگاه موفقيتآميز واقع نشد و این در حالي بود که
بدون توزیع عادالنهي زمينها ،شرایط ضروري براي اصالحات اقتصادي و در راستاي اجراي
برنامههاي اتحاد فراهم نميشد .اصالحات ارضي مالكيت بيش تر از  000هكتار کشتزار را براي
هر فرد منع ميکرد و جبران خسارت زمينها به صورت اوراق قرضه بيست ساله با سود چهار
درصد بود با این وجود این غرامتها هرگز صادر نشد که این خود ميتواند نمونهاي از ناعادالنه
بودن سياست توزیع زمينها را آشكار نماید.
(http://www.thepresidncy.org/storage/documents/calkinc/Escobar-p.6
-8).

GS

کشورهاي آمریكاي التين نميخواستند رشد اقتصادیشان را تحت نظارت نيمكرهي غربي قرار
دهند به خصوص این که در برخي از این کشورها برقراري ثبات سياسي عملي نبود به عنوان
مثال در بين سالهاي  4014تا  4011نيروهاي نظامي در نه کشور آمریكاي التين دست به
کودتا زدند (الفه بر.)212 :4211 ،
اصالحات مالياتي نيز سرنوشتي مشابه با اصالحات ارضي داشت مالكان زمين به همان شكل که
با اصالحات ارضي مخالفت نمودند از تحميل بار بيشتر ماليات بر درآمد خویش اجتناب نمودند
و بر این اساس پر واضح بود که با شكست اصالحات اقتصادي و اجتماعي تصور موفقيت طرح
اتحاد براي پيشرفت مشكل خواهد بود (پندل ،بيتا .)20 :افزون بر این در حالي که دولت
کندي سرمایهگذاري خصوصي ایاالت متحده را در آمریكاي التين یك جزء ضروري از برنامهي
اتحاد ميدانست .سرمایهگذاري خصوصي ایاالت متحده در آمریكاي التين از  51 9ميليون دالر
در سال  4050به تنها نود ميليون دالر در سال  4014کاهش یافت که این امر نيز ميتواند به
سهولت اجراي ضعيف فرایند اتحاد را به اثبات برساند )(offiler, 2010, 5
اتحاد براي پيشرفت به جاي آن که سرمایههایش را در زمينههاي توليد و توسعهي اقتصادي به
کار بندد در حدود هشتاد و شش درصد از سرمایهي خود را به توليدکنندگاني که کاالهاي
خویش را در آمریكا توليد مينمودند به صورت وام اختصاص داد که ضمانت باز پرداخت این
وامها بر دوش دولتهاي آمریكاي التين قرار گرفت (هرمان .)22 :4210 ،از دیگر سو انجام
RMA
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طرح اتحاد به دليل عدم وجود ثبات سياسي در اغلب کشورهاي آمریكاي التين و وجود مشكل
در چگونگي مصرف صحيح این کمكهاي اعطاء شده محكوم به شكست گردید (شوئل:4211 ،
.)212
مهمترین پیامدهای طرح اتحاد برای پیشرفت:
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از مهمترین تأثيرات قابل مالحظهاي که با کمك سرمایههاي خارجي به دست آمد افزایش
محصول در بعضي از کشورهاي آمریكاي التين بود که موجب ارتقاء برنامهي تغذیه گردید .از
طرف دیگر به دليل آنكه بسياري از اقدامات غير نظامي و مدني در راستاي اهداف برنامه به
نظاميان محول شده بود باعث شد تا افسران آمریكاي التين پرداختن سربازان را به کارهایي
مانند راه سازي ،پل سازي و از این قبيل اهانت بدانند ،برداشت آنان این بود که تنها این
حكومتهاي نظامي هستند که هم ميتوانند توسعهي اقتصادي را موجب گردند و هم ميتوانند
فشاري را که بر کارگران و دهقانان وارد ميشود تقليل بخشند و طرح در نهایت موجبات تحقق
سياست نظاميسازي حكومت را در دههي  4019فراهم آورد (فيندلي 11 :4210 ،و .)15
افزون بر آن به دليل آن که اغلب ،کمكهاي خارجي به شكل وام بود و این وامها تعهداتي را
که از جملهي آن خرید کاالهاي ساخت آمریكا مي شد ایجاد ميکرد در نتيجه به اقتصاد داخلي
ضربه وارد نمود (آمبروز 212 :4215 ،و  . )212با اجراي این طرح تسلط ایاالت متحده بر
بازارهاي داخلي کشورهاي آمریكاي التين هموار شد زیرا بخش معيني از کمكهاي آمریكا به
صورت دریافت مازاد محصوالت کشاورزي بود (بایكو و دیگران ،بي تا .)10 :اجراي این طرح
موجب ثروتمند شدن هر چه بيشتر صاحبان شرکتهاي آمریكایي شد زیرا سودها به جيب آنان
سرازیر شد .این امر تنها به این مفهوم ميتوانست باشد که سودهاي به دست آمده به ایاالت
متحده بازگشتند.
در نتيجه ي اجراي طرح اتحاد براي پيشرفت ،آمریكا نتوانست از وقوع انقالب و اغتشاش و به
تبع آن اشاعه ي کمونيسم کوبا به دیگر کشورهاي آمریكاي التين جلوگيري نماید زیرا این امر
مستلزم بهبود چشمگير وضع موجود و برقراري عدالت بود .طرح اتحاد براي پيشرفت با
وجودکمكي که در بهبود نسبي اوضاع اجتماعي ،در ساخت مدارس ،درمانگاه ،مسكن و دیگر
موارد نمود و ليكن از دیدگاه کشورهاي آمریكاي التين تنها موقعيت را بدتر کرد به عنوان مثال
رشد اقتصادي ساالنه از یك درصد ،به بين صفر و شش درصد تا یك درصد رسيد که این ميزان
بسيار پائينتر از اهداف برنامهي اتحاد بود.
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(http://www.thepresidncy.org/storage/documents/calkinc/Escobarp.8,9).
نتیجه گیری
بعد از پایان جنگ جهاني دوم طرح اتحاد براي پيشرفت ،به عنوان یكي دیگر از طرحهایي
محسوب ميشد که در آمریكاي التين به اجرا گذاشته شد .طرح مزبور کوشيد تا به منظور
توسعه ي کشورهاي آمریكاي التين ،در ابعاد مختلف به اعمال اصالحات بپردازد ،فارغ از آنکه
ساختار اقتصادي آمریكاي التين بر پایهي اقتصاد شكنندهي تك محصولي استوار بود .بر این
اساس کشورهاي آمریكاي التين نتوانستند به سوي یك سيستم اقتصاد صنعتي و مدرن سمت
و سو یابند .وابستگي این کشورها به کشت و توليد محصول نيشكر و توتون تا به آن پایه بود که
در صورت تحریم اقتصادي ،عالوه بر آنکه با مسئلهي مازاد محصول مواجه ميشدند قدرت
خرید کاالها و محصوالت مورد نياز خود را از دست ميدادند و در صورت مواجه شدن با
نوسانات قيمت محصول خود ،به شدت در بازار جهاني آسيبپذیر ميگردیدند.
یادداشتها:
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اطالق مي شود .از این اصطالح معموالً مخالفان ایاالت متحده براي تاختن به این کشور سود
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