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  مترجمادداشت ی

 انهیخاورم متنوع و متعدد لیمسا ي درباره یخودمان حال نیع در و يجد است ییوگو گفت دیآ یم یپ در آنچه
صـورت   اشـقر،  ریجلب و یچامسک نوآم معاصر، یاسیس علوم مستقل لگرانیتحل نیتر برجسته از تن دو نیب که
گو نگاشته  و ن گفتیکه بر ا یی خود در مقدمه ZNet ینترنتیا ي هیران نشریاستفن شالوم از سردب. است رفتهیپذ

جوانب مختلـف کتـاب    یو بررس یبه معرف یو روشن ینیریدخواند، به شیآن را خواه یآت يها و شما در صفحه
ـ ید تنهـا ذکـر   یشا. رسد یم  به نظر ياثر حاضر تکرار ي درباره یی تهاست و افزودن هر نک حاضر پرداخته دو  یک

ـ و تحل ياسـتقالل را : ده نباشدیاز فا ینکته خال نـوآم   یبرالیو ضـدل  ،یسـت یالیانـه، ضدامپر یگرا مـردم  يهـا  لی
ات یلگر در نشرین دو تحلیا يانتشار آرا. ر اشقرین است در مورد جلبیست؛ همچنیده نیپوش یبر کس یچامسک
 ر اشـقر یجلب. ن مدعایا است بر یگرند گواهیکدیسراسر مخالف  ییها یمش خط يکه گاه دارا یالملل نیمتعدد ب

اکنـون در   لبنان است و هـم  ي شده زاده یلبر آشکار، معرفیاسمش، ژ يبا تلفظ فرانسو رانیدر ا نیش از ایپ که
افتن در لبنان، کـه از  یزاده شدن و پرورش . مشغول یاسیس علوم سیلندن به تدر ییقایمطالعات افر ي مدرسه
در . مشـهود اسـت   یخـوب  انـه بـه  یل خاورمیاو از مسا یاسیس يها یسربحران در منطقه است در بر يها کانون

ن داشتن اطالعات دست اول از یو همچن یمردم يخو و او، شناخت مناسبات و خلق یی انهیخاورم يها پژوهش
او  یی ن امر تا اندازهیکند و ا یم  ییخودنما یربومیبا نگاه غ ییدر کنار آشنا ید بومید ي هیمنطقه و دارا بودن زاو

  .دهد یم گر متفاوت نشانید ي لگران مستقل و برجستهیرا از تحل
 ياست جمهـور یباما به رش از انتخاب باراك اُیها را تا پ ل آنیو تحل ادادهیر رویکه کتاب، س نیماند ا یم

ـ   از اشقر يگفتار شیران پیچاپ کتاب در ا يکه مترجم برا یرد و وقتیگ  یم  براالت متحد در یا گرفـت و   یم
ده یب کوشیترت نیا به. بود گر انتخاب شدهیکند، اباما د یم  اشاره یگفتار به نکات مهم شین پید افزود که ایبا

کتـاب اگـر بـه طـور طبیعـی      این  .میران حفظ کنیها را به هنگام چاپ کتاب در ا لیروز بودن تحل شد تا به
بود اما در تمام این  بالفاصله پس از ترجمه شدنش امکان چاپ می یافت امروز پنج سال از انتشارش گذشته

ن را به نشر الکترونیک بسپارم و چرا آوزارت ارشاد اسالمی ماند تا ناچار من  »ي ممیزي کتاب اداره«مدت در 
جاي . ترین روش ممکن به دست مخاطبانش می رسد به سالم کاست وو کم کم اینطور کتاب بی که نه؛ دست

سـال از   پنجش از یامروز گرچه ب! هایی براي انتشار آثار سانسورشده وجود دارند امیدواري است که وبسایت
ـ را از سـر گذرانـده امـا ا    یانه تحوالت مهمیگذرد و گرچه خاورم یم  یخ انتشار کتاب به زبان اصلیتار االت ی

ـ   انه به شماریدر خاورم یمیدا يدیش همچنان تهد»ار خطرناكیبس قدرت«متحد و  ـ رود و تحل یم  يهـا  لی
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بوده و به گمان ما به  یو مکان یکه فراتر از حوادث زمان يزی، چاستقدرت  ي ن دو پژوهشگر ناظر بر مسالهیا
  .ارزد یم  خواندنش
ـ مـدارك مربـوط بـه تحل   شـتر اسـناد و   یکـه ب  ییهـا  ادداشتی یها هم، تمام شتپانو ي درباره  يهـا  لی

هـاي مـتن    شـت تمـام پانو . جداگانه آمده اسـت  یکتاب و در بخش يکتاب است در انتها نگا گوکنند و گفت
  .کتاب از مترجم است

  .ا. ر
  



 

  
  
  
  

  چاپ يگفتار برا شیپ
  رانیدر ا ار خطرناكیقدرت بس 

 ر اشقريجلب

ـ ا یروزرسـان  ن بـه یاز زمان آخر انهیخاورم ي و منطقه یاست جهانیکه در س يریین تغید مهمتریترد یب ن ی
ـ جمهـور ا  سیـی ن ریوچهارم باراك اباما به عنوان چهل یرسم یکتاب رخ داده، انتخاب و معرف االت متحـد  ی

ر خواهدداد ییتغ یفیطرز ک ط منطقه را بهیاالت متحد و شرایا یی انهیاست خاورمیر، سیین تغیکه ا نیا. است
  .از به گذر زمان داردیا نه نی

االت متحـد بـا   یا ي رابطه ي مساله ي ش دربارهین صد روز زمامدارین است که باراك اباما در ایت ایواقع
ـ رغـم ا  ن بهیاز خود نشان داده و ا يشتریانه جسارت بیرابطه با خاورم ي ن نسبت به مسالهیالت يکایآمر ن ی
ژه یو انه بهیروابط با خاورم ي نهیش بر اختالف نظر با دولت بوش در زمیت است که او در کارزار انتخاباتیواقع

  .دیورز یم ش از حدید بی، تاکیجنوب يکایعراق، و نه امر
ـ    يبنـد ین است که ابامـا بـا پا  یقت ایم، حقیمتعدد که بگذر یانتخابات اناتیاز ب در  یبـه اجمـاعِ دوحزب

 ينقد او بر دولت بوش محدود بـه مرزهـا  . انه وارد کارزار انتخابات شدید بر خاورمیو با تاک یاست خارجیس
قتـر  یم دقیاگر بخـواه ؛ استافته یبازتاب  1لتونیکر همین اجماع بود که در گزارش گروه مطالعات عراقِ بیا

 ياسـتراتژ  یت کـرد و اعـالم کـرد حـام    یخواند حما یم گزارش يها هیکه با توص »یی حمله«باما از م اییبگو
سه با آنچه دولت بوش از ین مورد او در مقایدر ا. است شده ینیب شیرو از عراق است که در گزارش پیخروج ن

ـ از ا. اسـت  نـزده  یی انجام داده حرف چندان تازه »حمله«کردن  یزمان عمل ـ ، ان روی ـ ین واقعی ن و ینمـاد  یت
 یتکرار ژست دو حزب ـبماند   یخواست در راس پنتاگون باق 2تسیت است که او از رابرت گیهمزمان پراهم

ام یلیرا، و يگریخواه د يکه او هم جمهور »دفاع«در مورد وزارت ش یاست جمهوریدور ر در دونتون یل کلیب
  . ت کردی، در مقام خود تثب3کوهن

کـه   یدرحال: ران بودیرابطه با ا ي ، مسالهداشت یبا بوش تفاوت اساس یعموماظهارات باما در جا که ا آن
بـود،   ان شـده یلتون بیهم ـ  کریران را که در گزارش بیمذاکره با ا يها هیتوص یطور واقع دولت بوش هرگز به

                                                                                                                        
1. Baker – Hamilton Iraq Study Group 
2. Robert Gates  
3. William Cohen 
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ـ   هین توصیرفت، اباما آَشکارا ابراز داشت که اگر انتخاب شود به اینپذ ن یها عمل خواهدکرد و درست بـه هم
 يالریش و هیرسم یاما اباما از زمان معرف. ل مورد حمله قرار گرفتیاسرای یتمام دوستانِ الب يل از سویدل
ن است که ین امر، ایح ایک توضی. اند نه نشان ندادهین زمیدر ا یر اساسییچ تغیاش، ه ر خارجهینتون، وزیکل
ر یران چنان تاثیا ياست جمهوریر يشِ روین مقطع، بر انتخابات پیران در ایمذاکره با ا ند شروعا ها نگران آن

ها تـا   ف درست باشد، پس آنین توصیاگر ا. پندارند در تضاد باشد یم االت متحدیبگذارد که با آنچه منافع ا
اسـت  یبـود، از س ن سطور خواهد یخ نگارش ایکه حدود پنج هفته پس از تار 2009زمان انتخابات در ژوئن 

  . استفاده خواهندکرد» منتظر باش و تماشا کن«
چ و چمـاق بـه سـمت بـاز     یاست هویران احتماالً با سیدر ا ياست جمهوریدولت اباما پس از انتخابات ر

که دولـت بـوش فقـط چمـاق      یدر دست، در حال یچ بزرگیش خواهد رفت ـ با هو یران پیراه ا يکردن جد
ـ ا يکه همکـار  ید خواهندداشت، توافقیران امیا يها به انجام توافق با رهبر آن. در دست داشت یبزرگ ران ی

ت بشناسد یرا به رسم يگریک منافع دیآن هر یباشد و ط داشته انه را در بریت اوضاع عراق و خاورمیدر تثب
. کننـد  یم تیدر بغداد حما یشناسند و هر دو طرف از دولت مالک یم اکنون در عراق طور که عمالً هم همان

بـار   است فاجعهیس ي جهیل کرده که نتیاالت متحد تحمیبر ا یت هولناکیانه را وضعیجو یاست آشتین سیا
کـه   یدولـت ابامـا در زمـان    اًاساس. ندیب یم ن کشور خود را در آن گرفتاریاست و اانه یدر خاورمدولت بوش 

ـ  شبه شکستر عراق با اقتصاد هرچه کمتر شده و د یبحران جهان ي جهیقدرت مانورش در نت رو اسـت   هروب
آن موقـع  . تنـام یو شکسـت  کسون در مواجهـه بـا  یبزند همانند واکنش دولت ن یقصد دارد دست به واکنش

تنام و معامله کردن یروها از وین ي همهرون آوردن یجنگ، ب» کردن یتنامیو«: خروج عبارت بود از ياستراتژ
ـ «: امروز عبارت است از ياستراتژ. پکن با مسکو و ـ  بـا پشـت  و » حملـه «از راه (جنـگ  » کـردن  یعراق  یگرم

رون ی، ب)»يداریب يشوراها«ها به شکل  یسن» شورش« ندیگو یم آن بهبخش اعظمِ آنچه سکوت گذاشتن م
اسـت در مـتن   یهر دو س. ، و معامله کردن با تهران)2011تا سال (روها از عراق طبق برنامه ینشتر یبآوردن 

  .جهان رخ نمودند يد اقتصادیبحران شد
ـ  ي اسـت اعمـال شـده   ید، نسبت بـه س یایطور کامل به اجرا درب د اگر بهیاست جدیس یک معنیبه  م یت

شِ یتنام با توجه به جنگ سرد پیروها از ویرون آوردن نیب: دارد ياز به جسارت کمترینجر نیسیک ـ  کسونین
ـ بـا ا » طراز هم«ز یقدرت چالش برانگ هرگونهاب یروها از عراق در غیرو نسبت به خروج ن ـ  ی  یاالت متحـد بس

تر  رتر بوده، مهمیران چشمگیدر قبال ا یی انهیجو ی، از هر ژست آشت»ن سرخیچ«صحبت از . رتر بودیچشمگ
ـ نتون به همان حد از گرم کردن روابط بـا دشـمن د  یکل ـتوان انتظار داشت اباما   یکه نم آن روز برونـد کـه   ی

ـ هـا ا  ن تفـاوت یتـر  از مهـم  یکی. ن رفتندینجر در روابط با چیسیک ـکسون  ین ـ   ی  کسـون یم نین اسـت کـه ت
ـ . کند يباز» یستیکمون«ن دو مرکز یب یروابط با مسکو و پکن در پرتو دشمن» مثلث« توانست در  یم ن یچن

  .ران وجود نداردیدر رابطه با ا یطیشرا
در کـل   یدشـمن اصـل   یسـت یونیهنظر دولت صران از یا. ل استیید نقش اسرایترد یب یاما تفاوت اصل
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خواهـدکرد   یل را وادار به کنش نظامییاست که دولت اسرا ي»خط قرمز« یی هسته ي منطقه است و مساله
ـ در ژانو مزیورك تـا یوین يافشاگر. است شده یجه برسد که از خط و مرزها تخطین نتیاگر به ا گذشـته   ي هی

ـ ا یـی  سات هسـته یحمله به تاس يکه دولت المرت از دولت بوش خواسته بود برا 1نشان داد ران از آسـمان  ی
که با  ییکاین دولت آمریازِ در مصدرِ امور بودنِ ایخواست از امت یم دولت المرت. عراق چراغ سبز نشان بدهد

اما چـراغ سـبز بـه     .کندها را داشت استفاده  ين همکاریشتریل، بییدولت اسرا يها و کردارها ن نقشهیبدتر
اش در زمـان   بالقوه يامدهایو پ یات نظامیعمل یر و ناقطعیپذ سکیشدت ر به یژگیمانند و يل متعددیدال
  . اقتصاد، نشان داده نشد یدار شدن بحران جهانیپد

 نیها ب د و تنشیآ یم ل کمتر راهییاسرا يها یم بوش آشکار است که با افراطیسه با تیدولت اباما در مقا
کـه  آنجـا   :اسـت  یشـان در جهـات متفـاوت   یاسیکه حرکات سکند چرا یم دایشتر نمود پیدو کشور هرچه ب

ـ خ این دولت در تاریواپسگراتر ياالت متحد پس از هشت سال زمامداریا ياست جمهوریانتخابات آخر ر ن ی
شـتر بـه راسـت را    یل تنهـا حرکـت ب  ییر اسرایاخ یگر سو را نشان داد، انتخابات پارلمانیکشور، حرکت به د

ـ بـا انتخـاب آر   2001 ي هیبوش، از فور یرسم یکه در زمان معرف یان ساخت، حرکتینما ل شـارون آغـاز   ی
  .بود شده
دوسـتانِ عـربِ    يهـا  کوشـش  ـگر  یورود به تحوالت د: انه اندیخاورم یر کنونیتصو یها عناصر اصل نیا

شِ رو در لبنـان و  یپ یعباس، انتخابات پارلمان» الت خودگردانِیتشک«دادن حماس و  یآشت يواشنگتن برا
ـ  یهرچنـد س . خواهدشد گفتار شین پیاره ـ باعث اطناب  یغ ـ دولـت ابامـا حرکـت پراگمات    یاسـت کل ک و ی

  .شد ح دادهیاست که در باال توض ییها محدوده ز درونیآم اطیاحت
 2009هفتم مه 

                                                                                                                        
1. David Sanger, “U.S. Rejected Aid for Israeli Raid on Iranian Nuclear Site”, NYT, January 10, 2009 





 

  
  
  
  

  گفتار شیپ

  شالوم. استفن ر

ـ  : پرسند یها م کالج يورود يها در مصاحبههست که معموالً  یپرسش معروف ت یاگر قرار باشد بـا دو شخص
 يدانش بشر ي را در کل حوزه یخیتار يها د؟ اگر چهرهیکن ید، کدام دو نفر را انتخاب میشام بخور یخیتار

ـ    متعددند اما اگـر آن  ارید بسیترد یها ب م، انتخابیریدر نظر بگ آثـار   ي شـود بـه مطالعـه    یکـه از او سـؤال م
رتر و یپذدل يها نینشکنم هم یمند باشد، گمان نم عالقهمدرن  ي انهیخاورم ي نهیدر زم گرانِ معاصر لیتحل

  .ددا کنیپ اشقر ریجلبو  یآم چامسکاز نو يتر مطلع
خـاطر   موقع بـه  آن. مالقات کردم یجو بودم با چامسکدانش یت يکه در ام آ 1966بار در سال  نیمن اول

بـود،   تنـام شـده  یکـا در و یبود و تازه هم منتقد سرسـخت جنـگ امر   آورده  دیپد یشناس که در زبان یانقالب
، یاسـت خـارج  یش از سیهـا  لیگذرد، تحل یموقع م که از آن یی ن چهار دههیدر ا. بود هم رسانده به یی آوازه

ـ او به تغ ي ادهعال تعهد فوقاما . ام ار آموختهیبس ها را خوانده و از آن فکران در جامعهها و نقش روشن رسانه ر یی
ـ   نیجو از اک دانشیعنوان  من به. رگذارتر استیثتأآور او هم  اجتماع از فراست شگفت ـ د یکـه م ـ ی ن یدم چن

  1970 ي ل دههیاوا. شدم ی، متأثر منددویپ یجوها مها به دانش ییمایپ ها و راه در تحصن یی مند برجستهدانش
ـ هـر سـاله   کردم،  یمکار مخالف بود آنجا  یبا حکومت نظامکه  یکوچک ي خبرنامهن در یپیلیفکه در  ن یاول

ـ شناسم، ا یمکه او را  یاز زمان. بود یآورد از نوآم چامسک یمان م يبرا یچپستکه  ید اشتراکیتمد ن رفتـارِ  ی
ـ  يهـا  مدد رسانده، نامـه  يشمار یب یاسیات سیها و نشر او به سازمان. ثابت اوست را از سراسـر   يشـمار  یب

ـ مبارزانِ دن  دن بهیبخش مهاکردن، اندرزدادن و ال صحبت يجهان پاسخ داده و برا ه وقـت گذاشـت   بهتـر  ییای
  .است

در  یستیونیش در جنبشِ چپ صهتیبازگشت که از زمان عضو یبه موضوع یچامسک 1970 ي ل دههیاوا
ـ سـرش در اوا همو او . انـه کـرد  ینوشتن از خاورم  وده و شروع بهباش  دغدغه یجوان ـ در  1970 ي ل دهـه ی ک ی

د بـه منطقـه و   یشـد  ي ند، عالقهیایرون بیبآنجا  م گرفتند ازیگرچه سرانجام تصمو کردند  یم یزندگ تصبویک
ـ رامون عدالت و ملیپ یانه؟ تأمالتیصلح خاورم، کتاب او. همواره در او مانده است ل صلح و عدالتیمسا  ]1[ تی

دسـت   به 1982 لبنان در سالِ دنبال اشغالِ انه بهیخاورم ي او درباره يبعد ي مطالعه. ، چاپ شد1974در سال 
ـ یخ]. 2[ هـا  ینیل و فلسـط ییاالت متحد، اسرایا: مثلث سرنوشت :شد ل نگاشتهییاسرا گـر  ید يهـا  از کتـاب  یل
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 یاست خـارج یس ي درباره یی که هر مالحظه انه دارند ـ چنان یخاورم ي درباره ییها ا مقالهیها  ، بخشیچامسک
 او بعـد  ي ن کتاب تازهیرد ـ اما کتابِ حاضر، نخست ین منطقه را در نظر بگیا یثبات یت و بید اهمیاالت متحد بایا

  .است منحصراً به آن بخش از جهان پرداخته است که مثلث سرنوشتاز 
 یاست خارجیدرك س  وافر به ي و عالقه یالملل نیبه صلح و عدالت ب یچامسک يدر تعهد قواشقر ر یجلب

او کـه  . انه داردیاز خاورم یی دانشِ ژرف درجه اول و عالمانه اشقربر آن،  افزون. است م بودهیاالت متحد سهیا
ـ ر بوده و با محافـلِ چـپِ دن  یمنطقه درگ يها استیک در سیسته از نزدیکرده و زها در لبنان رشد  سال  يای

ـ دقـت رو  چنان بـه هم 1مت به فرانسهیاز عز پس. آشناست یخوب عرب به ـ  یخاورم يدادهای ـ گ یانـه را پ  يری
  .عنوان فعالِ ضدجنگ چه به ،گاهعنوان استاد دانش کند چه به یم

االت متحد یا يتحت رهبر ي از حمله پس یر مالقات کردم، کمیبا جلب 2003 ي هیبار در فور نیمن اول
س یکه مـن تـدر   یگاهبود در دانش ب داده شدهیش ترتمناسبت چاپ کتاب که به يبه عراق بود که او در تور

او از عراق  يها لی، تحليچند سال بعددر . داشت یران، سخنیوجرسیدر ن 2ام پترسونیلیگاه وکنم، دانش یم
هـا و   مقالـه غالباً . افتمیزبان  ات عربیق از نشریش دقار معتبر و بر اساس تخصص و خوانیبس ه رانایو خاورم
ـ   یخواه که در آن کار م یترق یتیسا ، وبZNet ش را دریها ترجمه ـ ا کـنم بـه   یکنم، عرضـه م ـ ن امی د کـه  ی
ـ یمـا ب گرچه ارتبـاط  ]. 3[ه دهم یارا زبان یسیتر انگل ر او را به مخاطبان گستردهیبص ينظرها ـ تر از طرش ق ی

 یـی  طـور مشـترك مقالـه    و من به ریجلب 2005م و در اواخر سال یت شدل به دو دوسیل بوده، ما تبدیم يا
  ].4[کرد  یم یاز عراق را بررس ییکایامر يروهاین» خروج« يبرا ينهادشیمختلف پ يها م که طرحینوشت

ک یاستراتژ ي ژه رابطهیو الملل به نیروابط بترِ  مالحظات گسترده یابیکه پر است از ارز اشقر يها نوشته
ـ ] 5[ جنگ سرد نوه در کتاب یو روس ،نیاالت متحد، چین ایب دو  جـدال او در اثـرِ  . ل نمـود دارد یاو به تفص

ـ  یازده سپتامبر و بی: توحش ـ عنـوان تحل  خـود را بـه   ،]6[ ین جهـان ینـو  ینظم ـ ت يگـر  لی ن و منتقـد  یزبی
ـ تسلط بر جهان و  يبرااالت متحد یکوششِ ار یناپذ سازش ـ بن نیهمچن ـ تثب یاسـالم  ییادگرای او . ت کـرد ی

ـ  ختهیبرانگ خواه یان محافل ترقین حتا میـ فلسط لییاسرا ي  زهیکه ست یاحساساتنسبت به همواره   یدرک
 یـی  جلـوه ] 7[ يهـود ی يگـرا  ن دو چپیها ب ش او بر تبادل نامهیراین در ویاست و ا نشان دادهاز خود  حساس

 نیافغانستان، فلسطاسالم، : یل شرقیپاتبه نام  یها در کتاب از آن یـ که برخ رشمار اشق یب يها مقاله. است افتهی
ـ  ينانـه و پرشـور و پنـدها   یب واقـع  يها لیلحاند ـ ت  شده يگردآور] 8[سم یمارکس ي نهیعراق در آ و  بـه  یعمل

 به »ضدجنگ ي فسردها ینامه به فعالِ کم«، او 2003ل یآور ي مقاله. دهد یه میارا یگانِ عدالت جهان ندیجو
  ].9[ک شده است یکالس يل به اثریگر تبدیکه د یدرست

 اسـت،  ل نشدهیباشند تشک د زده شدههم بن سنده که بعد بهیهم دو نو جدا از يها کتاب حاضر، از مقاله

                                                                                                                        
بـه تـدریس علـوم    ) SOAS(شناسی و مطالعات افریقایی دانشـگاه لنـدن    ي شرق جلبیر اشقر با تبار لبنانی اکنون در مدرسه .1

  .م. سیاسی اشتغال دارد
2. William Patterson University 
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اندازها  چشم ي هیبر پاگر یدکیل یتحل ي کننده لیهاست ـ گاه موافق، گاه تکم ن آنیوگو ب گفت يبر مبنابلکه 
کـه از   یغن ین تبادل نظر، درکیدر ا. از جمعِ اجزاء است شیشان و گاه مخالف ـ و واقعاً ب یو اطالعات شخص

  .است د، نهفتهیآ یمتعددشان برم يها شان و تخصص و تجربهتعهد مشترک
 يوگوها حاضر باشد تا گفت یاست شخص سوم بهترم گرفتند که یر از همان ابتدا تصمو اشق یچامسک

هـا را مطـرح    پرسـش د یبا یاست، شخص سوم هدو طرف ییوگو ن پروژه گفتیا. ل کندیشان را تعدرخ به رخ
کننـده در بحـث    ضبط باشد تـا دو شـرکت   یند فنیر خود خارج شود و مراقب فرایکند، نگذارد بحث از مس

که ممکن  جاتا آن. ن نقش از من دعوت شدیا ياجرا يبرا. شان تمرکز کنندیها استدالل ها و لیبتوانند بر تحل
  .که الزم شد وارد بحث شوم وگو خود را دور نگه دارم و هرجا ان گفتیدم از جریبود کوش

ـ   د به آنیها که با از پرسش یبا فهرست: میه چند گام برداشتین رویا ياجرا يبرا شـد   یها جـواب داده م
 دا کـرد یپ ها المعارف هئررا در دا شانیها طرح شود که نشود پاسخم ییها ن بود که سؤالیهدف ا. میآغاز کرد

انه چنان شتاب یخاورم يدادهایرو. نهفته در کار باشند يها شیکردنِ عوامل و پو روشن یها در پ سؤالبلکه 
 ي عمـده  يروهـا یل از نیشود اما تحل یکهنه م يزود بهآنجا  نانه ازیب ف واقعیتوص يبرا یدارند که هر کوشش

گذشـته را درك کنـد و    يهـا  انیساخت تا جرخواهد، خواننده را قادر ها بحران کرد بهیرو ي وهیشاثرگذار و 
کـه درك   یـی  انه باشد، منطقـه یخاورم ي ن کتاب قرار بود دربارهیهرحال ا به. ابدیرا در یو آت يتحوالت جار

ـ اخ يهـا  در سـال ژه یو ، بهیخارج يها قدرت يها آن، بدون درنظرگرفتن منافع و دخالت ـ ر، ای االت متحـد،  ی
ـ االت متحد و نیا یاست خارجیانه و سیمربوط به خاورم یی م موضوعات گستردهیدیپس کوش. ستیممکن ن ز ی

سـت، تـا چـه انـدازه     یکـه چ نیا(سـم  یترور اند از عبارتها  موضوعن یا. میزه را در آن بگنجانیخاص ست ینواح
 یاسیتا چه حد به درك ما از تحوالت س(توطئه  يها هی، نظر)دشود با آن برخورد یبا چگونهن است و یدآفریتهد

ر جنـگ  یانـه و تـأث  یر خاورمش دتیمـوقع ( ی، دمکراس)شقدرت یها، و نواح زهیانگ( ییادگرای، بن)کند یکمک م
ـ «ت یفت و اهمژه نقش نیو به(االت متحد در منطقه یا یاست خارجیس يها شهی، و ر)آن عراق بر  طرفـدار  یالب

ـ از  افغانسـتان پـس  : از اند م عبارتیا ها تمرکز کرده آن يکه رو یی ژهیو يها زهیست. )»لییاسرا ازده سـپتامبر و  ی
ـ ) هیدر عراق و ترک(ت کُردها ی، موقعیاسیاالت متحد، تحوالت سیعراق در تمام ابعادش ـ نقش ا  و منازعـات   ـ

ـ  یل ـ فلسـط  ییاسـرا  ي زهیبه سـت  یی ژهیو م که توجهیو البته خواست. هیران و سوریبالقوه در ا : مین معطـوف کن
ـ یس يروهـا ین ل،ییاسـرا  ي ت جامعـه یبالقوه، ماه يها حل ، راهیکنون يها شیش، پویخیتار يها گاهخاست  یاس

  .ضدعرب یو نژادپرست یهراس ، اسالميزیست یسام يها و موضوع ینیمتعدد فلسط
رد   یدر کمبر یت يگاه ام آدر دانش مآدر دفتر نو ينفر ها، سه شدن پرسش ییبعداز نها جِ ماساچوسـت گـ

بـودن اصـالً    روز فشرده با نوآمسه . میسه روز به بحث و تبادل نظر پرداخت 2006 ي هیژانو 6تا  4م و از یآمد
که  یی مصاحبه يد برایبا د ـ مثالً یباش ش اطالع داشتهشلوغ یطرز باورنکردن به ي ست، اگر از برنامهیراحت ن

م حـدود  ینستحال توا نیباا. میکرد یمان را قطع م بود برنامه شده يزیر برنامه یخارج ينگار از قبل با روزنامه
ـ جلببود نه نـوآم و نـه    یما گرم و زنده بود، اگر مخالفت يها جلسه. میضبط کن چهارده ساعت مصاحبه از  ری
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  ).میرفت ناهار بخور ادمان یبار  داغ بود که دودر ق ها آن بحث(نشستند  یعقب نم شانیدفاع محکم از باورها
 یی هیش اولیرایشده و ادهیپ ي من از نسخه. اده کردیبا مهارت پ 1ونسا جمسیچهارده ساعت ضبط را مل

بعـد  . تـر کـردم   هـا را روان  دادم و جمله یی ش تازهیآراها  بخش ید را گرفتم، به بعضیحشو و زوا ه کردم،یته
کلمـه از   بـه  کلمـه  یـی  دادنِ نوشـته  دست بههدف . ندراستیخود را و يها جداگانه بخشک یو نوآم هر ریجلب

ها  ا آنیتر کرده  شود مالحظات خود را شفاف ن دو اجازه دادهیک از این بود که به هریده ایا. وگوها نبود گفت
ـ پاسـخ داده، تغ  هـا  بـه آن  يگـر یرا کـه د  ییهـا  اللدکه اسـت  يحد نه بهاگرچه (. را بسط دهند . )ر دهـد یی

به شد زم پس هرجا ال. شود یتواند کالم آخر تلق یبدون ذکر منبع نم یشفاه يم که اظهارنظرهایدانست یم
را چه هر آنها انتظار داشت که  د از خوانندهیم نبایجاکه معتقدم و ازآنیرا آورد ها قول قلن، منبع منظور استناد

 يادز، اسـن یبرانگ نامشخص و بحث يتمام ادعاها يکه مهم است برا می، حس کردرندیذپند بیگو یمؤلفان م
  .مییفزایکار ب به

ـ   روزکـردنِ مـواد   به ي ن نوع، مسألهیاز ا يدر هر کار ـ نما یهمـواره رخ م کـردنِ  روز م بـه یفکـر کـرد  . دی
کـه   گفتـار را  شین پیست که این يدیترد. کننده خواهدبود انداز و سردرگم ند چاپ غلطیوگوها در فرا گفت

م کـه مـتن   یتم گـرف یصمجه تیدر نت. انه رخ داده و خواهددادیدر خاورم یی مهمِ تازه يدادهاید، رویخوان یم
 یـی  بماند، اما مـؤخره  یطور باق نیهم 2006سال  ي هیدر ژانو اشقرو  یچامسک يها دگاهیدت بث يبرا یاصل

مهـم را بـه    ي مؤلفان در آن تحوالت تـازه ک از یشد و هر نیم که شش ماه بعد تدویکتاب افزود جداگانه به
  .بحث گذاشتند

صرف شام و بحث  يشما برا نِ مناسبِینشرا دو هم اشقر ریجلبو  ین کتاب که نوآم چامسکیدوارم ایام
  .شما فراهم آورد ي شهیاند يبرا يترشیب يکند، غذاها یم یانه معرفیخاورم ي درباره
  

                                                                                                                        
1. Melissa Jameson 
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  سميف تروريتعر
  ست؟یسم چیف تروریتعر یمنطق نظر شما روش به :شالوم

 گان بـه یر ي نهیکه کاب یهمان سال. سمینو یسم مطلب میترور ي دارم درباره 1981از سال  :یچامسک
ـ و سـم، بـه  یاعالم کرد که تمرکزش بر جنگ بـا ترور  دنیرس قدرت محض به د و بهیقدرت رس سـم  یژه تروری

 ي گرِ دولت دربـاره یو مقامات د 2شولتز. اش، جرج پ ر امور خارجهی، وز1گانیرانلد ر. است یالملل نیب یدولت
پر  ياه یزها لفاظیجور چ نیو ا» سمیبت تروریمص«، »ما ي ت در زمانهیبربر«ت به ش، بازگ»عصر مدرن يبال«

   .کردند یلیطول و تفص
ـ چ د که چـه یمخ فهیبا تار یین آشنایترشد با کم یم ـ  يزی بازگشـت بـه جنـگ    . رف وقـوع اسـت  در ش
ـ ر ش برنامهیکه از پشود مگر آن ینم یستیاعالم به جنگ ترور. یستیترور سـم  یشـده باشـد تـا بـه ترور     يزی

د مـن ـ مثـل دوسـتم ا    و . اتفاق افتـاده  است که يزین چیدست بزنند که درواقع هم یالملل نیب ي گسترده
ـ جاکـه ا آناز. میسـم کـرد  یزمان و جدا از هم آغاز به نوشتن از ترورما هم. انتظارش را داشتمـ  ]1[ هرمن ن ی
ـ  سم بود، بهیجنگ با ترور ي گان دربارهیدولت ر ي هیانیدر متن ب مسأله ـ  ینظر م ـ عتـاً با یبد کـه ط یرس د از ی

ـ برگز ن رایقوان یرا، نظام رسم االت متحدیا یف قانونیمن تعر. داستفاده کرکا یامر دولت یف رسمیتعار دم ی
گـر موجـود اسـت،    ید يارتـش و جاهـا   يها نامهاش در بخش شده کوتاه يها است و نسخه یار منطقیکه بس

ـ تعر .ام ف استفاده کردهین تعریحال از ا تابه ـ ی ـ   یعـام  یف عرف ـ گو یاسـت؛ م  ي اسـتفاده «سـم  ید کـه ترور ی
ا ی ی، مذهبیاسیکه سرشت س یبه اهداف یابی دست يخشونت است برا هد بیا تهدیشده از خشونت  محاسبه

ـ از راه ارعـاب، اعمـال زور   ... ک دارندیدئولوژیا ـ تعر]. 2[» هـراس  يا القـا ی ـ تانیدولـت بر  یف رسـم ی ا هـم  ی
ـ و االت متحـد در عمـل، بـه   یف دولت ایاما تعر. ن استیحاضر اساساً هم درحال  يهـا  خـاطر داللـت   بـه ژه ی

ـ ین نتیبه ا يزیرآمیصورت تحق ش بهیم کمابیاگر از آن استفاده کن. شد ده گرفتهیآشکارش نا ـ  یجه م م یرس

                                                                                                                        
1. Ronald Reagan 
2. George P. Shultz 
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الملل  نیسمِ بیگان در واقع در گسترش تروریاست و دولت ر یستیترور یاالت متحد، دولت اصلیکه دولت ا
ـ از آن گرفتـه نشـود با   یی جهین نتیکه چننیا يح است که براضپس وا. است دست داشته ـ د تعری ـ ف تغی ر یی

  .وجود آمد به يگریبعد مشکالت د کرد و از آن به یم
ـ . ب کـرد یسم تصویترور ي درباره ییها نامهگان قطعیمثال سازمان ملل با فشار دولت ر يبرا ـ نِ ایاول ن ی

هـا را   تمام دولـت  کرد و ین عبارات محکوم میدتریرا با شد یستیت تروری، جنا1987ها در دسامبر  نامهقطع
ـ خوانـد ـ    یفرام يکارکردن آن به هم کن شهیر يبرا ـ  یطـوالن  ي نامـه ک قطعی ـ ا. لیو پرتفص نامـه  قطعن ی
ـ مخـالف و   يرأ 2موافـق،   يرأ 153. د اما نه به اتفـاق آرا یب رسیتصو به . شـد  ممتنـع بـه آن داده   يک رأی

 يهـا  در جلسـه ]. 3[ل ییمتحد و اسـرا االت یبودند ا یشگیهم يمخالف، دوتا يدو رأ. متنع بودمهندوراس 
بنـد   ح دادند و اشاره کردنـد کـه  یضخود را تو يها يل علت رأییاالت متحد و اسرایا ي، سفرایعموم مجمع
وجه حـق   چیه د بهینبا یکنون ي نامهدر قطع يچ بندیه«: دیگو ینامه وجود دارد که مدر قطع ینیآفر مشکل

زور از  که به یگونه که در منشور سازمان ملل آمده از مردم را آنها  و استقالل ملت ،يآزاد ن سرنوشت،ییتع
ا تحت اشغال یو نژادپرست  ياستعمار يها میکه در رژ یژه مردمیو به... اند، سلب کند آن حقوق محروم شده

وجـو و   و جسـت نبـرد   يد حق مردم بـرا یبرند و نبا یسر م به يرستعماا ي هسلط يها شکل گریا دی یخارج
ـ با اعالم يدر تطابق با اصول منشور و سازگارن حقوق یآوردن ا دست در جهت بهافت کمک یدر حاضـر   ي هی

ـ رژ«عبـارت  . رنـد یرا بپذ توانستند آن یل نمییاالت متحد و اسرایاست که اروشن ]. 4[» نقض شود  يهـا  می
ـ ا .ها بود تحد آندش میم آپارتایاشاره داشت که هنوز با رژ یجنوب يقایبه افر» و نژادپرست ياستعمار االت ی

رشـد   یجنـوب  يقـا یبا افر یزرگانبا. وسته بودیپ یجنوب يقایم افریدر عمل به تحر و نه یمتحد از نظر حقوق
ـ شد تا واشنگتن به حما کار گرفته به يم اقتصادیگرفتن تحر دهیناد يبرا ییها و روش دا کردیپ ـ ت از رژی م ی

 يم اقتصـاد یدورزدن تحـر  يهـا  از راه یکی ن کشوریا واقعدرطور که  نیل هم همییا ادامه دهد ـ اسرا یپرتور
 .جوالن اشـاره داشـت   يها ي، غزه و بلنديباختر ي کرانهآشکارا به » یاشغال خارج«بود؛ و  یجنوب يقایافر

کـه   یرند ـ حتا مقاومت قانون یتوانستند مقاومت در برابر اشغال را بپذ یل نمییاالت متحد و نه اسرایپس نه ا
نامه را ن قطعین دو کشور ایگرچه ااپس . شود ینم یرنظامیبه شهروندان غ یستیترور يها البته شامل حمله

  ].5[را وتو کردند  آن يرطرز مؤث بهنکردند اما  یحقوق يوتو یدر مجمع عموم
 گـر از یشود و از طـرف د  یطرف متوقف م کیاز : مضاعف است ییرا وتو کند، وتو يزیکا چیامر یو وقت

سم گزارش نشد و یترور ي االت متحد در گرماگرم جاروجنجال دربارهین عملِ ایا خُبو . شود یخ پاك میتار
ـ  یم یج نادرستیکه به نتا یمطالعات دانشگاه را در شود آن یقدر م نیهم. خ پاك شدیاز تار و . افـت ید انجام

هـا   چنان از آنمن هم. شوند یم پرتابحافظه  ي هم درست است؛ به دخمه یرسم يها فیتعر ي ن دربارهیا
 ،ی، صنعت دانشگاه1980 ي دهه ي انهیاز ماما . هستند یف رسمیچنان تعارها هم هم کنم و آن یاستفاده م
ن یاتواند  یم یا کسیند آیبب تا ره برگزار کردهیملل و غ نسازما يها نگیتیقطور و م يها ها و کتاب کنفرانس

 یات حقـوق یل متفـاوت در نشـر  یف و تحلیها تعر ده. ا نهیسم را حل کند یف تروریتعر »مشکل دردسرساز«
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ش را کـس حـرف   چیمعلوم است چرا، اما هکامالً . دیآ یکار برنم نیاز پسِ ا یدرست کدام به چیه وجود دارد اما
در آن لحاظ  ماه یعلها  آنباشد و ترور  را در بر نداشتهها  آنه یعل مادا شود که ترور یپ یفید تعریبا. نخواهد زد

محدود کنند امـا چـون از    یمل خرده يبه گروها را ترورکوشش شده تا . مشکل است یلین خیو ا. باشد شده
ـ ش غیار سـخت و کمـاب  یبس. ستیگو نف پاسخین تعرید، ایایان بیم ست حرف بهیترور يها دولت رممکن ی

ج یدرست با عبارات مربوط به آن نتا را که آنانجامد، مگر آنیب یج درستیدست داد که به نتا به یفیاست تعر
  .میف کنیتعر

استانداردش  يترور ترور است در معنا: ن باشدیا ییکایاران امرذگ استید سید از دیترور با یف عملیتعر
دوستانه است و  انسان ي  م محبت است، مداخلهیکار ببند ه شما بهیرا عل د اما اگر ما آنیدار را بر ما روا اگر آن
ن را یها صادق بودند، ا کرده لیاگر تحص. رفت یکار م است که عمالً به یفین تعریا. است یمهربان از آن  هدف

کـار   را به یف رسمیا تعاری: میکه ما دو انتخاب دارخالصه آن. شد یف برطرف میگفتند و کل مشکل تعر یم
 مسـأله اسـت و  ... ق ویعم یاست، مشکل ینشدن ن مشکل حلیا خُبم ییا بگویکنم  یکه من م يم، کاریببر
  .میص دهیش را تشخیت عملیم اهمیکه بتواننیماند مگر ا یم یطور باق نیهم

اروپا  ي هیف اتحادیمثال تعر يبرا: مفهوم اشاره کرد ي افزودن به دامنه يبرا ییها د به کوششیبا :اشقر
ک دولـت  یمرو عمده در قل یرانیجاد ویا«: ن جمله استیا ي دارنده برکه در ] 6[ 2002سم در ژوئن یاز ترور

ـ ... که احتماالً یت خصوصیا مالکی یا اماکن عمومی... یعموم التیا در تسهی د یشـد  يب اقتصـاد یباعث آس
 يهـا  از نـوع کـنش   ییها شنتوانست ک یف میتعرن یا. یی یرانین ویبه چن» د به ارتکابیتهد«ا حتا ی» شود

ـ دانلـد   ان مـک رمخالف با رسـتو  يها نا دهقایگراها  ستیزطیا محی یت جهانان به عدالمعترض  ي ا مزرعـه ی
 یسـت یترور يهـا  ها همه از مقولـه  نیرد و ایبگ افته را در بری کیر ژنتییتغ يها زمیبا ارگان يش کشاورزیآزما

  .ف استیو خطرناك تعر ين گسترشِ جدیا. شوند
که قرار اسـت   يکار. هم دارد یمعن یعبارت ف است و بهیتعر ي ش دامنهیاز افزا ین بخشیا :یچامسک

شـان  که ما دوست ییها کنش. میشان نداراست که ما دوست ییها شنصورت ک سم بهیف تروریانجام شود تعر
  .ستندیسم نیم، تروریدار

ـ آ. میا مداخله هم شاهدش هسـت یمربوط به تجاوز  يها است که در بحث ياکارین همان ریا ف یتعـار ا ی
ـ جنا یحقـوق  يریگ یپ یل اصلیوک 1رابرت جکسن از تجاوز وجود ندارد؟ یکامالً سرراست در هـا   يات نـاز ی

ـ ل شـد، تعر یبرگ تشـک در نـورم  1945از  که پس ینظام یالملل نیبدادگاه  ـ ف دقی  از تجـاوز  یق و روشـن ی
مخالف و به اتفـاق   يکه بدون رأ 1974سازمان ملل متحد در سال  یعموم مجمع ي نامهو در قطع]. 7[دارد

کـه   وجـود دارد  یعمـوم  موثق مجمـع  ي نامهپس قطع. د شدیف دوباره تأکین تعرید، بر ایب رسیتصو آرا به
کا را یجمهور امر سییهر ر ف احتماالًین تعریاستفاده است چون طبق ا یاما ب]. 8[دیگو یوکم همان را م شیب
جنگ کنترا  احتبلکه  تنام و عراق تجاوزندیمانند جنگ و یتنها اعمال نه. متهم کرد یت جنگیوان به جنات یم

                                                                                                                        
1. Robert Jackson 
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بلکـه   الملل نیسم بینه ترور یعموم ف جکسن و مجمعیتعر گان بر اساسیتوسط دولت ر آکاراگویدر برابر ن
 يح بـرا مسـل  يهـا  ت از گـروه یماح: ن استیف تجاوز ایاز موارد تعر یکی از یبخش .شود یتجاوز شناخته م

ـ جـه طبـق ا  یدرنت ].9[موافقت آن دولـت   دونک دولت، بیز در قلمرو یآم انجام اَعمال خشونت ـ ن تعری ف، ی
تکـار  یت کردند، جنایحما ها که از آن ییها گان و البته دمکراتیدولت ر يکل اعضا. جنگ کنترا تجاوز است

ـ   یف استفاده کرد پس تعرین تعریشود از ا یاما نم. اند یجنگ ـ یرود کـه خ  یف تجاوز هم بـه آن سـمت م  یل
  .ده و مبهم شودیچیپ

م ین خودمان توافق کنید بیم، پس چرا بایکن یسم صحبت میترور یف رسمیتعار ي م دربارهیدار :راشق
ـ   یترور یمـن از نظـر افکـار عمـوم     ي دهیسم چه باشد؟ به عقیف تروریکه تعر اسـت کـه    یسـم عمـدتاً عمل

ـ ا. دمکرات را هدف قرار دهـد  يها ا دولتی یرنظامیشهروندان غ ـ ن دی ـ ن دیتـر  دگاه، قابـل قبـول  ی دگاه از ی
را مجبـور بـه   گـر  یا مجامع دیها  دولتکه  ن قصدیبا ا یر نظامیهروندان غدادنِ ش هدف قرار. سم استیترور
ـ یتر مردم ترورشیگر را به ارتش اشغالیعل اتیعمل. کند یبه روش مشخصردن ک عمل جالـب  . داننـد  یسم نم

برگـزار  مصـر   ي در قاهره 2005در نوامبر عراق که  یاسیس يروهایکنفرانس ن یانیپا ي هیانیکه حتا در بنیا
شد ـ کـه گرچـه     یکه مشروع انگاشته م ین حق مقاومت در برابر اشغال خارجیوجود داشت ب يزیشد، تما

در عـراق، مصـداقِ حـق     ییکـا یگر امراشـغال  يروهاین  هیات علیبود که عمل ین معنیان نشد، به ایوضوح ب به
ـ آم ن واقعاً طعنـه یا. حمله به مردم عراق محدود شدع که به یسم شنیمقاومت است ـ و ترور  ز اسـت چـون   ی

ـ وز جمهـور و نخسـت   سیـی کا شامل ریاز قرار متحد با امر گانِ دولت عراقِ ندیبود که نما یکنفرانس ر در آن ی
  .حضور داشتند

ـ ین باشـد، تعر یآفـر  مشکل ترسم که کمیاز ترور یفیکنم تعر یفکر م ـ اسـت کـه بـه عمل    یف ـ ات علی ه ی
ـ    ا گروگانی ندهدف قراردا. گناه اشاره دارد یرمسلحِ بیشهروندان غ ـ   یگـرفتن شـهروندان ب ـ ترد یگنـاه ب د ی

  .یگران خارجان نبرد با اشغالیسم است حتا در جریترور
ابان الزاماً عمل یدر خ یکس کردن به کیم چون شلیشو یف میب وارد مشکلِ تعریترت نیا به :یچامسک

ـ با اهداف او ه شهروندان یاول عل ي ا استفاده از زور در درجهید ید تهدیپس با .ستین یستیترور ک، یدئولوژی
  .مجامعا ی) مجامعا ی :اشقر(رگذاشتن بر دولت ید تأثیگر باشد و شایا اهداف دی یاسی، سیمذهب

 بـه  يزیل چیتحم يتالش برابلکه  هدف قرار دهد،ق کلمه یدق يمعنا که افراد را به یاتینه عمل :راشق
سـم اسـت   ینقص از ترور یب یفین تعریکنم ا یفکر م) .قاً درست استیدق :یچامسک. (دولتک یا ی مجامع

  .گرچه جامع نباشد
ـ کار نرود، چون با ا ک است گرچه در عمل بهیاالت متحد نزدیا یف رسمیبه تعر یلیو خ :یچامسک ن ی

  .است یستیترور یمتحد، دولت اصلاالت یف، دولت ایتعر
  گناه دانست؟ یتوان شهروندان ب یرا م یدولت ي هیپا ا مقامات دونید که آیآ یش میپ مسألهن یا :شالوم

ـ یس يها ست، در بحثین کیزین علم فید اینیبب. درست :یچامسک ـ  یاس ـ  یا اجتمـاع ی  یچ عبـارت یه
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  .ندارد یف روشنیتعر
اش  مورد درباره د موردبهیبا. رود یم ها به دادگاه. شود یم یموضوع قانونل به یتبد یطور جنب به. نه :راشق

  .بحث کرد
ات مثالً یاضیوجود نداشت؛ حتا در ر یف روشنی، تا زمان رشد علوم، تعارقیحتا در علوم دق :یچامسک

ق یدق  فیتعر داکردنیآنچه واقعاً الزم است پ. ن اواخر وجود نداشتندیتا هم ها فیتعر. »حد«مانند  یعبارتاز 
چون اگر . ستین یرفتنیاست، فقط پذ یدنیفهم یراحت به یکی نیو ا. کردن مفهوم است مشخصبلکه  ستین

ـ گنجد و ا یسم میف تروریمندانه در تعرقدرت يها د که کنشیرس یمآنجا  د بهیف موافق باشین توصیبا ا ن ی
  .ستیمجاز ن

، يدست داد به» گرانیباز« ي درباره 1011المللِ  نیروابط ب درسرا که در  يزید همان تمایبعد با :راشق
ـ  ز و همان مقولهیهمان تما .یردولتیو غ ینادولتی، بیگران دولتین بازیز بیتما: ف افزودیبه تعر تـوان   یها را م

 برجسته شده و با یلیخ ن چندساله در اخباریوجود دارد که ا یردولتیغ مسیترور. کار برد سم بهیترور يبرا
ها دست به  مؤسسهن یاو وجود دارد  یدولتنایو ب یسم دولتی، تروریادولتنیمشابه ب يها مؤسسها یوجود ناتو 

ـ  یستیات تروریها را عمل سم، آنیمان از ترورفیتعر زنند که بر اساس یم یاتیعمل ـ  یم دولـت  خـود   و. میدان
ـ ن دیتواند ا یکند، نم یبودن م ستیها را متهم به ترور دولت یلیخ یاالت متحد وقتیا کنـد کـه    دگاه را ردی

  .وجود دارد یسم دولتینام ترور  به يزیچ
وجود داشته اما بـرخالف   یمل خرده يها سم به گروهیمحدودکردنِ ترور يبرا ییها کوشش :یچامسک

اما . ست دانستیرا ترور یخاص يها توان دولت یگر نمید یطور که تو گفت ت چون درست همانساست ایس
  ).درست است :رقشا(رون بکشند؟ یخود را از آن فهرست ب چطورـ  افتند یتنگنا م  به

  یستيد تروريتهد
  اش داستان است؟ ا همهیکا وجود دارد یا امریه اروپا یعل یستید تروریا تهدیآ :شالوم

ـ ا. اسـت  د آگاهانه شدت گرفتـه یدر واقع تهد. است يجد یلینه، خطر خ :یچامسک ـ ن تهدی  11د از ی
انفجار مرکز تجارت  يد اول از همه کوشش برایحرکت کن 1990 ي در سراسر دهه اگر. سپتامبر آغاز نشده

ـ یت نزدیبه موفق یلیبود خ بهتر یاش کم بود که اگر برنامه 1993در سال  یجهان  کـنم تـو   یک بود، فکر م
بـه طـرح انفجـار     عـد ب. داد یاهزار نفر را به کشتن مه ـ که ده  یشتنو را نیا] 10[ دو توحش جدالر در یجلب

شان گرفتـه  یموقع جلو که درست بهم یرس یمره یو غ يآ یها و ساختمانِ سازمانِ ملل، ساختمانِ اف ب تونل
 يمصر یو رهبرشان روحانبود  شان دادهکا در افغانستان آموزشیبودند که امر ییها يها اساساً جهاد نیا. شد

  .بود یستیترور يک عمل جدین یا. شد یکا میا وارد خاك امریت سیحما بود که با
                                                                                                                        

1.  International Relations 101 courseم .جمنبخش پ 92ي  یاداشت شماره. نکتر  ، براي اطالعات بیش.  
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ـ  يمثال انتشـارات ام آ  يوجود داشت که برا ياریبس یحقوق يها کتاب 1990 ي در دهه شـان  چاپ یت
ـ  یم ـ یترور ي درباره يآشپز يها کتابمشابه  ییها تابک کرد  ـ یسـم خ یگفتنـد ترور  یسم که م ـ نزد یل    کی

ـ و ا. است تر شدهشیب یلیها خ ن کتابیازده سپتامبر تعداد ایاز  و البته بعد]. 11[ است ـ ن تهدی  ي د عمـده ی
انفجـار   يدرصد 50 از شی، از احتمال بنیشیدفاع پ يوزرا 1يام پریلیو و رابرت مک نامارا. است یستیترور

ـ  ییباال درصد. زنند یرد حرف میکا را هدف بگیامر ندهیدر ده سال آکه  یی هسته  یاست و سازمان جاسوس
ـ یدا کند، چنیادامه پ یند فعلاالت متحد اگر رویا ـ یزناپـذ یرا گر یـی  هن حمل گـر  یو انـواع د  ].12[دانـد   یر م

 يهـا  یمش در خط یتیها چندان اولو نیااما . اند محتمل یلیز خیگرش ـ ن یو انواع د یستیز سم ـ ترور یترور
محتاط  یلیدهد، خ یش مید را افزایجاها که عمالً تهدستند چون آنیشان ننگران هم دل یلیدولت ندارند؛ خ

 .ش حمله به عراق استن مثالیتر واضح. ندارد یتیچندان اولو تدول يبراست، ین یپنهانز یچ. کنند یعمل م
 يهـا  ن انـدرز آژانـس  یا. ش خواهددادیرا افزا یستید ترورین انتظار صورت گرفت که احتماالً تهدیحمله با ا
ـ دال  گفتند به یمتخصصان ترور بود که م لِیگران و خیخود دولت و د یجاسوس ش یل کـامالً روشـن، افـزا   ی

ـ  نین است که ما به ایا شلیدل کی. محتمل است یلیخ یستید تروریتهد ـ له بـه دن یوس ـ ی م کـه  ییگـو  یا م
 ییها یپس هر هدف بالقوه، کوشش خواهدکرد از بازدارندگ. میندازیمان بخواهد از پا بم هرکس را دلیرو یم

ش یوب کا کمیامر ینظام يها نهیهز. شود رو روبهاالت متحد یبا ا ،کارزارد در خواه یکس نم چید، هیسود بجو
ـ با. ار جلوترندیک بسین کشور از نظر تکنولوژیا يها جهان است و سالح ینظام يها نهیکل هز ي به اندازه د ی
درواقع واشنگتن . ترور يگریو د یی سالح هسته یکی. داشت که به دو گونه است یاز بازدارندگ يگریشکل د

  .کشاند یم یی هسته يها و سالح یستیستم تروریبرد سشیاش را به پ دشمنان بالقوه
شود  ینظام ي ل به چنان فاجعهیکرد که حمله به عراق تبد ینیب شین را پیشد ا یکنم م یو اما فکر نم
ـ در جر ییاروپا يها زانیپارت. سابقه بود یباً بیتقر. ورداید بیپد یت خارجیرا بدون حما یکه عمالً شورش ان ی

 ییایزمان با دن ، آلمان آنتازه. آوردند ینبود دوام نم یخارج یبانیها، اگر پشت ياشغال کشورشان توسط ناز
 یـی  دهید آموزش يها ستیه ترورکدر عراق شد  یشورش به وجود آمدنکا باعث یامراما . دیجنگ یتر م عیوس

سـم بـه داخـل کشـاند و     یآمـوزش ترور  يها را بـرا  یل خارجید و خاد یستیترورموزش آ مردمبه و  ساخت
ـ از جنـگ ا   گر پـس ید يها ا و سازمانیدرواقع برآورد س ـ  يهـا  نـه ین اسـت کـه جنـگ زم   ی  يبـرا  یآموزش

بود  شده ینیب شین پیا. کنند ید آورده که در سراسر جهان پخش شده و ترور میپد یی حرفه يها ستیترور
ـ یش اهمیانه برایخاورم يفراتر رفت اما در واشنگتن که کنترلِ منابعِ انرژ ینیب شیاز پ يحد و تا  یت فراوان

هسـت در وزارت   یـی  اداره. گر هـم نمـود دارد  یر جاها و موارد دد. دهند یم مسألهن یبه ا یت کمیدارد، اولو
ـ که کارش رد 2ا اُفاكی یرجخا يها یینظارت بر دارا ي نام اداره به يدار خزانه  یمـال  يهـا  انتقـال و نقـل  یابی

ـ مقامـات اُفـاك در آور  . از جنگ اظهارشده با ترور است ین بخش مهمیا. مظنون در سراسر جهان است ل ی
 یمـال  يها انتقالو نقلآنجا  معلوم شد که چهار کارمند. ح کردندیتشرکنگره  اتشان را در صحنیعمل 2004

                                                                                                                        
1. William Perry 
2. OFAC 
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ـ باً شـش برابـر ا  یو تقرکردند  یم يرین را ردگیا صدام حسیمربوط به اُسامه بن الدن  ـ ن ردی در مـورد   یابی
ـ   1990 ن به سالیا .گرفت یم کوبا انجام میرفتن از تحر طفره ـ  یکل يدارو زمـان زمام از . گـردد  ینتـون برم

مورد ـ مربـوط بـه     10683تر از صد برابرِ آن ـ  شیسم و بیمربوط به ترور یبررس 93، تعداد 2003تا  1990
ـ لیم 8دالر بوده و مبلـغ   9425مبلغ  یستیموارد ترور ي مهیجر ،1994از سال . است کوبا وجود داشته ون ی

ـ یتحر .]13[اسـت  م کوبا بودهیرفتن از تحر مِ طفرهیبرابرِ آن، مربوط به جرا 800از  شیدالر، ب کـه تمـام    یم
 .برنـد  یکار م بهرا  آن ییتنها ل بهییاالت متحد و اسرایدانسته و ا یرقانونیرا غ آن معتبر، یالملل نیب ينهادها

ـ  موردبه  نیو ا. از ترور يریز جلوگتر است ا مهم یلیها خ ییمجازات کوبا. ها هستند نیها ا تیاولو ش یمورد پ
  .رود یم

ـ د فکر کنیند شاه هرچیدر مورد سور. است یخوب یلیه مثال خیسور یت کنونیوضع ـ  ی اش  هید کـه قض
ها مناسبات  آن .ه کردیترور ته ي نهیاالت متحد در زمیا يبرا يدیه اطالعات مفیکند، اما دولت سور یفرق م

ـ   يهـا نفـوذ کننـد جـور     ن گروهیتوانند در ا یدارند و م یست اسالمیترور يها با گروه يبهتر یلیخ ا یکـه س
ـ پـس    یسکوالر است، نه مذهب يوالیـ ه  دیآ یخوشش نم یاسالم يها ستیه از ترورینظام سور. تواند ینم

 ییجـا  مطمئن شودخواست  یم که کایامراما . االت متحد گذاشتیار ایرا در اخت يمندارزش ياطالعات سر
کـردن از   یچیسـرپ . کـرد نظـر   که از دستورات اطاعـت نکنـد از آن اطالعـات صـرف     نداردوجود در منطقه 
ـ ماف ي ش قابـل درك اسـت و هـر پدرخوانـده    مـنطق . د مجازات شودیاست و با ی، جرم مهمدستورات  ییای

 ش بـه یاتهام کوبا از چهل سال پ. حضور داد ي اجازه» موفق یچیسرپ«توان به  ینم .ش دهدحیتواند توض یم
 ي کوبـا از سـلطه  » موفـق  یچیسـرپ «ن ی، همی، بر اساس اسناد داخل1ـ جانسون  يکند يها سالز سو، ا نیا 

ر یناپـذ  تحمـل که گردد ـ   یش برمیسال پ 150ف، به طر نیبه ا 2ن مونرویکه از دکتر یی کاست ـ سلطه یامر
 150بـود کـه    ییها استیموفق کوبا از س یچیش سرپلیدلبلکه  ها نداشت به روس ین مشکل ربطیا. است

. پردازد یکه پول نگهبانِ محل را نم يدار همثل مغاز. ستین یرفتنین عمل پذیا اند و شده نیتدوش یسال پ
ـ ینظـارت تضـع   ستم سلطه ویند و سور یاو م یه از پیست چون بعدش بقیقابل تحمل ن  يبـرا . شـود  یف م

  .تر است تر و مهم يجد یلینسبت به محافظت کشور از ترور خ مسألهن یاالت متحد ایگذاران ا استیس
و  دیگردل یازده سپتامبر شد، تشکی ي که منجر به حادثه یاشتباهات یبررس يسطح باال برا یونیسیکم

ـ پابعـداز  . ه گرفته شـدند دیترشان نادشیب ه داد کهیه ارایصن تویچند ـ یان کـارِ آن کم ی ـ یون، کمیس  یونیس

                                                                                                                        
1. Kennedy-Johnson 

2 .Monroe Doctrineهاي اروپایی  داشت هرگونه کوشش دولت که بیان می 1823دسامبر  2تدوین شده در  ؛ سیاست ایاالت متحد
شود  ي امریکا از سوي دولت ایاالت متحد به عنوان تجاوز شناخته می هاي قاره به منظور استعمار یا دخالت در امور هر یک از دولت

حت استعمار اروپا باشد و البته ایاالت متحد هم در مستعمرات ي غربی دیگر نباید ت نیمکره. و دخالت ایاالت متحد را به همراه دارد
هاي امریکاي التین از اسپانیا اعالم شد و  این دکترین همزمان با اعالم استقالل کشور. کند فعلی اروپا و امور داخلی آنها مداخله نمی

هاي تازه استقالل  اروپایی زمام امور را در دولت هاي دیگر که کشور هاي انگلستان را مبنی بر این ایاالت متحد بدین ترتیب، دغدغه
 .م. کرد ي امریکاي التین بدست گیرند برطرف می یافته
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ها  هیصن تویکه به انین کردند و از ایتدو ییها ها گزارش آن. را ادامه دهد یابیل شد تا کار ردیتشک یخصوص
بـه   یلیبوش خ ي نهیکاب. ستین یی ت عمدهین است که اولویش الیدل]. 14[توجه نشده، ابراز تأسف کردند 

ن کامالً متفاوت است از آن یا. ست اگر به اهداف باالتر خدمت کندیدرواقع اقدام به ترور بد ن. ندادت یآن اهم
چه بخواند ـ آن  یف علمیکه با تعر ياما محدودکردن خود به ترور. برند یکار م گران بهیه دیکه عل ينوع ترور

  .ست، هرگز نبوده استین یت مهمیدهند ـ اولو یه ما انجام میها عل آن
و بـدتر   :یچامسـک (ت اسـت  ید است؛ واقعیاز تهد شیم بیش کردفیکه ما تعرطور سم آنیترور :راشق

مند و ار قدرتیمند و بسم، توانیعظ ین دولتیحال وقوع، کامالً نابرابر و کامالً نامتقارن ب در یجنگ). هدشدخوا
گـر وجـود دارد کـه امـا     ید ییبا ابزار محدود از سو یردولتیغ یستیترور يها سو و سازمان کیش از متحدان

ها را از شر  شود دولت یکه نماول آن. را هدف قرار دهد یرنظامیشهروندان غ یبزند وقت يادیب زیتواند آس یم
از  يریجلـوگ  يل بـرا ییاسرا ي به اندازه یچ دولتیه. آن است یاصل ي ل نمونهییسم حفظ کرد ـ و اسرا یترور
ـ االت متحد یو واضح است که در ا. ستیحال موفق ن نینزده است و باا یتیسم دست به اقدامات امنیترور ا ی

  !دیوار کشیاالت متحد دیشود دور ا یرممکن است ـ نمیغ اصال يرینوع جلوگ نیاروپا ا
در سرتاسر مرزش با  يواریساختن د يبرا يزیر کا گزارش داده که در حالِ برنامهیدولت امر :یچامسک

  .داستاکان
  .ستیر نثهم مؤ حتا آن :راشق

م ینیب ی، میا مثالً به مطالعات دولتیم یندازیورد بم نیدر ا یفن يها به کتاب ینه، اگر نگاه :یچامسک
ـ   ییزهایاز چ یکی. رسند ینظر م به يکتاب آشپز جور کیمثل طور که گفتم  همانکه  کننـد   یکه اشـاره م

ـ . هاسـت  نریکـانت ق یکا از طریترِ واردات امرشین است که بیا ـ یشـمار کـانت   یب بـاً  یشـود کـه تقر   ینر وارد م
. کرد یها را بازرس شود در مبدأ آن ینم. مثالً ممکن است بارشان مواد پرتوزا باشد. شان ناممکن است یبازرس

ـ اگـر بخواه . است دهش یی ن مطالعات محاسبهیاز هم یکیدر  در مـثالً  کشـور را  بـه   يورود ينرهـا ید کانتی
  .خواهد شد فلجد، جداً سراسر اروپا یکن یاست بازرس ییاروپابنادر مهم از  یکیکه  1رتردام

ـ یسم غیاز ترور يمحافظت کشور يبرا یم که راهیک فرض کنیتازه حتا اگر از نظر تئور :راشق  یردولت
ـ ها گذشته در ا نیااز . وجود خواهدداشت یسم داخلیچنان مشکل ترورباشد، هم ود داشتهوج یخارج االت ی

ـ از  زخم را بعد ه ایس يم و بعد ماجرایاُکالهما را دار يسپتامبر، ماجراازده یاز  متحد قبل ازده سـپتامبر کـه   ی
  .شد سپرده یبه فراموش يمرموزطرز  به

  .دا کردندیپگاه فدرال شیآزما را ظاهراً درزخم  اهیس سرنخ :یچامسک
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  سميپاسخ به ترور
  شود کرد؟ یسم چه میم؟ با تروریپس چه کن :شالوم

از افغانسـتان   1980 ي ها در دهـه  آن. دیریدر نظر بگالقاعده را  مثالً. میرا کم کن بروز آن لیدال :یچامسک
بـاً موجـب   یواقع تقردر. بودند يجد یلیکار هم خ نیادر . زدند یم یستیدست به اَعمال ترور يه شورویعل

. سم متوقـف شـد  یتروررون رفتند، یها از افغانستان ب روس کهنیااز  بعد. و پاکستان شدند ين شورویجنگ ب
ـ ها ـ اسامه بن الدن و بق  نیا ي درباره. کنند یم یستیها هنوز از چچن و افغانستان کار ترور البته آن ه ـ هـر   ی

مـن  کـه   جـا تـا آن . خوانَـد  یمهم  با یلیشان خسرراست است و حرف و عمل یلیشان خد، موضعیبکن يفکر
 يهـا  نیگران خود را مـدافعان سـرزم  یاند؛ بن الدن و د ن حرف موافقیل با این مساین ادانم، کارشناسا یم

ـ متوقف شود، تهد یاسالم يها نیاگر حمله به سرزمپس . دانند یاز حمله م یاسالم کـاهش   یسـت ید تروری
  .ن استیگر ترور هم همیدر مورد انواع د. کند یدا میپ

ربعِ آخر قرن و رشـد آن   یبرالیش نولخن چریب يهم دارد چون تعامل آشکار ياقتصاد ي جنبه :راشق
 يسـاز  یجهـان . در کل وجود دارد يخشونت شهر ا حتایخود گرفته  سم بهیکه نامِ ترور  خشونت يها شکل

ـ یهرچه بمردم . است راه داشتههم را به یت اجتماعیامن يها و شبکه یساختار اجتماع یتباه ،برالینول تر ش
ا تعصب، ی ییگرا ، افراط»تیهو«خشن بر  يدهایتأک  بهن یکنند و ا یرا تجربه م یاجتماع و اضطراب یآشفتگ
  .انجامد یم گریز دیا هر چی یاسی، خواه سیذهبخواه م

 ،االت متحدیا یاطالعات يها سیسرو ، مجمع1یمل یجاسوس يمنظم شورا يهادبرآور :یچامسک
ـ  ژیو يمتزلزل، دارا«ند، یگو یم يساز یکه به آن جهان يندیفرادهد که  ینشان م ـ  یگ  یمـال  یثبـات  یب

ـ  ییها مناطق، کشورها و گروه... بودگسترده خواهد ياقتصادشکاف مزمن و  کننـد جـا    یکه احساس م
ـ  یگانگیو ب یاسیس یثبات یبه وخامت، ب رو ياند با رکود اقتصاد مانده رو خواهنـد شـد و    روبـه  یفرهنگ
ـ  یهمراه خشونت به یک و مذهبیدئولوژی، ای، قومیاسیس ییگرا افراط ـ ت، تقوکه اغلب مالزمش اس ت ی

 ینتون از فرماندهیکل ي به مطالعات دورهاگر . ندیگو ین را میهم ینظام يبرآوردها]. 15[» شدخواهد
م چون یا کردن فضا در حرکت یاز به نظامین يسو ند بهیگو ید که مینیب ید، میندازیب ینگاه] 16[فضا 

ـ  يحادترهرچه  شکاف، يساز یسراسر جهان، جهان ياقتصاد يهاندیفرا ـ  باز هم همانـ  ن داراهـا و  یب
ـ و  یـی  هسـته  يهـا  د آورده است و ندارها حتا ممکن است بتوانند سالحیندارها پد ـ ی  ين ابـزار یک چن

ـ  یپـذ  ینیب شیرات پیحفاظت خود از تأث يورند و ما براایدست ب به ـ الم نیر اقـدامات ب خودمـان بـه    یلل
 يشود و سپس بـرا  یم یاقدامات ،ندهیآ يمدهاآ یاز پ یبا آگاه جه باز همینترد. میاز دارینو ن يها سالح

امـا اگـر عمـالً قـرار باشـد      . شود یساخته م يتر تر و سبعانه زار هرچه خشنبمدها، اآ یفرونشاندن آن پ
  .دهند یشود، انجام نم یجوامع م یرانیرا که باعث و یرند، اقداماتیسم را بگیترور يجلو

                                                                                                                        
1. National Intelligence Council 



 قدرت بسیار خطرناك    26

عـدالت  بلکه  ست،یسم نیه تروریسم مشخصاً جنگ معروف علیم که پادزهر تروریخواهم بگو یم :راشق
سـم  یترور یتنها پادزهر واقعن یا. ي، عدالت اقتصادیقانون، عدالت اجتماع یران ، حکمیاسیعدالت س: است
  .است

اسـت کـه   ن یشان احرف یاسالم يها ستیترور .)البته :رقشا(دن به سرکوب یبخش انیو پا :یچامسک
  .میکن یما هم از خودمان دفاع م خُبد، یکن یشما به ما حمله م

عنـوان   هـا بـه   آن يها تیشکااما فهرست . است ها آشکارا از تهاجمالقاعده  يها تیشکااز  یبعض :شالوم
  .یستیتو با آن موافق نقاعدتاً . ردیگ یم در برهم  را یمور شرقیله به اسالم مثالً تاز حم يمورد

توسـط   یمور شرقیها از اشغال ت آن. بودشان است موافق حق پندارند یست با آنچه میقرار ن :یچامسک
 ین معنیا حرف من به. کرد یرا اشغال م یحیمس 1ستیمیدولت ان یاسالم یکردند چون دولت دفاع ياندونز

  .است یعلن یهجومن یا. د با آن موافق بودیست که باین
 یـی  مسـأله هـا   آن ينبوده؛ واقعاً برا یاصل ي ا بن الدن دغدغهیالقاعده  يوقت برا چیه مسألهن یا :راشق

  .است یجنب
درواقـع  . دگاه تـالش کـرد  ین دیدرك ا يشود برا یم. دگاه دارندیها د ن است که آنینکته ا :یچامسک
ـ ر دفاع بـود، اعـالم   یکه معاونِ وز یزمان 2تزیپل ولفوو یفهمد وقت یرا م پنتاگون آن ـ رد کـه ا ک متحـد  االت ی

ـ از دال یکین یاـ منتقل کند  رون یبه ب يعربستان سعود ش را ازینظام يها کوشد پادگان یم ل حملـه بـه   ی
 ین مقدس اسالمیسرزمما . کند یف میتضع یغات القاعده را کمیکار تبل نیا: راست گفت و  كاو ر. عراق بود

  ].17[م یا را اشغال کرده
 يروهـا یکـا، اسـتقرار ن  یبرگشتن بـن الدن از امر  ي شهیکه ردانستند  یم ییکایچون مقامات امر :راشق

آن واقـف بودنـد حتـا اگـر از منظـر       يخطرها ي خوب به همه یلیاست و خ يسعود یدر پادشاه ییکایامر
نبـود،   يزینفر؟ چ 5000بودند ـ  نفر چند . ت مستقر کردیروها را در کویشد آن ن یم: باشد یمعن یب ینظام

اگر بخواهم ـ  ،ل مشخصیدالتر مستقر کرد، اما به  امن يگر منطقه ، در جاهاید يکجاها را در هر  شد آن یم
کـا  یامر يم نفـت بـرا  ین مخزن عظیت ایاهممثل م ـ  ید بگویاستفاده کنم، با یجهان ير علم استراتژیاز تعاب

ش را هـم  یهـا  نهیحاضر بودند هز يریحتا به تعب. نگه دارند يسعود یروها را در پادشاهین نیخواستند ا یم
زدند کـه   ییکارها  دست به ییکایمقامات امر. نکرد یی ت اشارهین واقعیبه ا 1990 ي در دهه یکس. بپردازند

ـ پ يگـر یآن کارها را کردنـد چـون از مالحظـات د    حال نیاما باا کارد یسم را میدانستند تخم ترور یم  يروی
  .تر بود مهم یلیخ یرنظامیشهروندان غ یشان از زندگیکردند که برا یم
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  ازده سپتامبري ی  توطئه یها هينظر
ـ بوش  ي نهیازده سپتامبر را کابی ي ن ادعاها که حادثهیابرآوردتان از : دیآ یش میپ سؤالن یا حال :شالوم ا ی
  ست؟یکردند چ يزیر ره طرحیا غیموساد 

ـ کـنم ا  یام چون اصالً فکر نم اش نخوانده هراد دربایز. حرف مفت است :یچامسک هـا ارزش   نوشـته ن ی
نظـرم   ام و بـه  انداختـه  یهـا نگـاه   ن حـرف یاز ا ییها به بخش يمحض کنجکاواما . باشند کردن داشته نگاه

مندان دست به ها گذشته چرا دانش نیاز ا .شناسند یت حادثه را نمیکنند، ماه یم یین ادعاهایکه چن یکسان
ـ ار ودهد فقط نو یم يرون رویچه در بزنند؟ چرا از آن یش میآزما ـ  ییویدی چـه در  آن ي رنـد؟ مطالعـه  یگ ینم

د؛ به انواع یآ یمدست ن به یقطع ي جهیها نت آن ي از مطالعه. ده استیچیار پیدهد بس یها رخ مداریجهان پد
 يهـا  شید بـه آزمـا  یباپس . رهیشوند و غ یهم نمافتد که ف یم یبیم و اتفاقات غریشو یها دچار م یسردرگم

وجود دارد ـ اتفاقـات     يشده، همه نوع ناهنجار قت کنترلد به يها شیدر آزما اما حتا. شده دست زد کنترل
ـ  یی هینشر يها اگر ستونِ نامه. ن دستیآشکار و از ا يها ر، تناقضیناپذ حیتوض را  1نسیسـا مثـلِ   یتخصص

اشـاره  شـده   قـت کنتـرل  د بـه  يها شیها در مورد آزما ن نکتهیاست که به ا یتر از کسانشیها ب د، نامهیبخوان
ـ  یوقت. کنند یبهشان نشده صحبت م یا آن اشتباه که توجهیمد آ شین پیکنند و از ا یم ـ  یم  يم بـرا یکوش

بـا انـواع و اقسـام     خُـب م، یها منطبق کن ارها را بر آنین معیم و این کار را بکنیهم یواقع يایند يها دهیپد
شد اثبات کـرد کـه    یاستفاده قرار گرفت من حادثه مورد یکه در ا يسند با آن نوع. میشو یب مواجه میغرا

  .انداختند بد بمیکاخ سف يروز روید
ـ  يزیکه چ ییها آدم. سند هم هست ي هیآن روش ارا بر عالوه ـ   یاز مهندس داننـد مگـر بـا     یعمـران نم

ـ  چطـور ک ساختمان ی: خوانند ین اتفاق رساله میا ي نترنت، دربارهیدر ا یگاه گه يوجوها جست توانـد   یم
. سـتند ین یـی  ش پـا افتـاده  یپ يها ها موضوع نیبشود؟ ادر نظر گرفته  يگریا کار دیآن کار کار،  نیمناسبِ ا

کنند،  ین ادعاها را میکه ا یکسان. »ک مهندس عمرانِ ماهرمیمن «ترنت گفت نیوجو در ا شود با جست ینم
  .اند ناتوان  ت حادثهیاز درك ماه

ش یرفت، کمـاب یرا خواهدپـذ  يزین چیچن تیلمسوون باور که دولت بوش ین است که ایدوم ا ي نکته
. کرد ینیب شیجه را پیشد نت یخواهد افتاد ـ نم یاتفاق هنامعلوم بود که چ یلیکه خاول آن. فراتر از درك است

 يکه براد ید تصور کنیتوان یم: ا توقف کرد چه اتفاق افتادیلوانیا در پنسهمایاز هواپ یکی ید که وقتیوجه کنت
. شـود  یاجرا م ینامعلوم یلیات خیپس عمل. دهد توانست رخ یم يزیافتاد؟ هرچ یم ین اتفاقیشان چن همه

اصـالً اگـر لـو    ) البته: راشق. (است یباً قطعیعات تقرطالکردن ا درز. خواهندشد يزیر ر برنامهیها درگ یلیخ
ـ شدند و ا یف میاعدامِ بدون محاکمه رد يها جوخه يشان جلو همه رفتند، یم ـ  ن بـه ی ـ پا یمعن انِ حـزب  ی

» آورد یدست م به يزیچه چ یکسچه «بحث  خُبد؟ نبرس يزیشه بود؛ تا به چه چیهم يخواه برا يجمهور
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. داشـته اسـت   يآورد ازده سپتامبر دستیدر سراسر جهان از  یهر نظام قدرت. است یمعن یوجود دارد که ب
مـن در  . وقمـع کنـد   غورها را در غرب کشورش قلـع یاودا کرد تا ین فرصت را پین ایشد اثبات کرد که چ یم

که زدم  ییها حرف نیاز اول یکیاز واقعه انجام دادم،  ازده سپتامبر که دو ساعت بعدیاز  بعد ي ن مصاحبهیاول
ـ قـدرت در سراسـر جهـان از ا    يها ن بود که نظامیا ش خشـونت و سـرکوب سـود    یافـزا  ين فرصـت بـرا  ی

ـ در آ ي، انـدونز يباختر ي ل در کرانهییها در چچن، اسرا جا رخ داد ـ روس  همه ن دریو ا. خواهندجست ه، س
ـ یدست به اقـدامات امن  یستیات تروریه عملیجهان عل يها از دولت یمین ؛نیب چن در غریچ زدنـد تـا    یت

ـ » آورددست  به يزیچه چ یچه کس«بحث در . کنترل کنند بهترت خود را یجمع شـود گفـت کـه هـر      یم
  .آورددست  به يزی، چیقدرتستم یس

ـ  ي ن ادعاها دربـاره ین است که این نکته ایتر نظرم مهم آخر و به ي اما نکته ازده سـپتامبر، انحـراف از   ی
ـ ر ها را برنامـه  بوش، حمله  ي نهیحتا اگر درست بود که کاب. اند موضوع ـ و تـدارك د  يزی سـه بـا   یده، در مقای

هـا بـه اَعمـال     ستیک تروریتحر .ندارد یتیاهم شده، چندان کا و جهان مرتکبیه مردم امریکه عل یاتیجنا
. یکردنِ مرکز تجـارت جهـان   رانیوسه با یکاست در مقایمردم امر يتر برا يار جدیبس يدیتهد، یستیترور
 یحرف یلیخ. مهم است یلیخن یا. اند ش دادهیافزا یزان قابل توجهیم را به یی ها خطر جنگ هسته آن

ـ یو نسـبت بـه  تواند  یاست و م يجد یلیخ مسألهاما  ینشده مگر به زبان تخصص ازش زده مرکـز   یران
ـ یخ يوین سناریتمرکز بر ا .نجامدایب يبارتر ک اسفیج تراژیبه نتا یتجارت جهان ـ بع یل د و نـامعقول،  ی

ل است کـه  ین دلیهم نظر من به است و به یواقع يدهایو تهد یات واقعیبرگرداندن توجه مردم از جنا
ـ . کنند یه را نقد مین نظریندرت ا ا مفسران بهیدولت  اگـر   .از آن اسـتقبال کـرد   نـه یکـنم کاب  یفکر م
ـ دست ب ش را بهتت متحد، عراق را اشغال کرد تا نفاالید که اییت بگوین واقعیاز ا يزید چیبکوش ورد ای

ـ گ چشـم ت یواقع. ردیگ یمدن یبار ين و ناسزا و دروغ است که فوریگر، رگبار توهید يز جدیا هرچی ر ی
ممکـن  . هـا وجـود دارد   از آن یکم یلیخ است که نقد نیازده سپتامبر ای ي توطئه يها هینظر ي درباره

گمـان مـن    کـم اسـت و بـه    يباشد اما نقد جد شان ساخته شده درباره ییزهاین چیا چنیاست جوك 
  .از موضوع از آن استقبال کردند عنوان انحراف ن است که بهیش الیدل

 يبند طبقه ي درباره ییشنهادهاین سند، پیا. ن موارد استیهم ام که مربوط به هکرد دایپ يسند یتازگ
 یگاه که مقامات وزارت دفاع گاه استن ینهادها اشین پیاز ا یکیدهد ـ   یدست م به پنتاگون يها برا نوشته

عرضه کنند و تمرکزشان کوشش  يکند. داشتنِ صنعت قتل جان اف نگه زنده يرا برا ياطالعات قتلِ کند
مواجـه   يجـد  يها سؤالن تالشِ عبث را بکنند با یکه ا قتل او باشد و مادام يها درآوردن از توطئه سر يبرا

  .جا هم اعتبار داردنیا مسألهن ینظرم ا به]. 18[نخواهند شد 
ـ  » توطئه ي هینظر« نید که اییگو یمشما : ندیگو یها هم م یبعض :راشق امـا  ارزد،  یاست و مفت هـم نم

ـ ا. ماربـا یسازمان القاعده و نـوزده هواپ  ي ـ توطئه توطئه است ي هیدولت هم نظر ي نسخه ـ ین ی کـه  نیا یعن
. ها استوار اسـت  بر آنها  از کشورها و آژانس ياریقِ بسیتحقم که یبدان یار اصولیع همرا  یکامالً وهم یاصول
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  .احمقانه است
ـ گو یکه م وجود دارد یفیضع ي هیفرضگر یاز طرف داما  ـ  بـوش  ي نـه ید گرچـه کاب ی ازده سـپتامبر را  ی

بهشان  ه استکه نخواست هداشت ییها ، سرِنخهت به خرج ندادیجداز آن  يریجلوگ يبراو  هنکرد يزیر برنامه
  .کند یتوجه

گر داشـتند  ید یستیترورات یاز عمل يترشیب يها نخسر. میترش را هم دار يقو یلیمورد خ :یچامسک
. بودنـد  گـزارش داده  یی هسته یستیترور ي حمله ياز احتمالِ قو یطورکه قبالً گفتم منابع موثق مثالً همان

  .ش دادندیرا افزا کردند؟ فقط احتمال آن يکار. است يجد
  .نظرم درست است ان مطالب بهیب ي وهین شیا. قاًیدق :راشق

  .است يبند  تیاولو .ستیتوطئه ن ي هیظرن نیا :یچامسک
ـ ها به منـافع ا  کند حمله یروشن وجود دارد که اثبات م یلیدو مورد خ :راشق ـ  االت متحـد بـه  ی  یروش

ـ عراق به کو ي حمله: کا رخ دادیامر یستیالیامپر يها سود طرح کننده به نییتع کـه بـه    1990ت در سـال  ی
 یکامل ي کاربرد مجموعه  سپتامبر که به ازدهید و یاز جنگ سرد انجام پس ینظم جهان ي بارهدو يریگ شکل
ـ تول یاالت متحد بـر نـواح  یترکردنِ کنترلِ اشیها در جهت ب استیاز س گـر نقـاط   یانـه و د ید نفـت خاورم ی
گـذاران   اسـت یس. سـاز بـود   سرنوشـت  یلی، در مورد دوم خیبه مرکز تجارت جهانحمله . دیانجام يبردراه
ـ آگاهانه محتاج رو مهیا نی ،کا، خواه آگاهانه، ناآگاهانهیامر ـ  ددای  يبـرا  یـی  يبودنـد و واقعـاً کـار جـد     یخاص

ت دارند کـه در ذهـن مـردم    یروعقدر مش نظر من آن د که بهنوجود دار ییرهایتفس .از آن نکردند يریجلوگ
ـ بـوش   ي نـه یاسـت کاب  یمـدع  کـه  یی توطئه ي هیبمانند و نسبت به نظر ـ ازدهم سـپتامبر را ترت ی ب داده، ی

  .دارند يترشیت بیمشروع
ام  که شاهد بـوده  يدر موارد. باشند ین باهوشیزان به ایر کنم که برنامه یفکر نم. شک دارم :یچامسک

ـ فهم ید، میکن یزان نگاه میر ات کارِ برنامهییبه جز یوقت. دهد یدارد رخ م يزیچ دانند چه یاغلب نم د کـه  ی
  ...قیدق يها توانند برنامه ینظر که من یا. گذرد یا چه میدانند در دن ینم

ـ دق يزیر ن برنامهیوجود دارد ب يادیز یلیتفاوت خ. ن را نگفتمیمن ا...: راشق ـ بـودن از ا  ق و آگـاه ی ن ی
  .دیانجام نده ت کهیواقع

  .دید انجام دهیتوان یرا که م يکار آن... :یچامسک
در خـدمت منـافع   ش عمالً افتادن د چون اتفاقیکن ینم يریگ شیافتادنِ حادثه پ از اتفاق. قاًیدق :راشق
  .ستیق نیدق يزیر اصالً برنامهن یا. شماست

بـه   یروابط خـارج  ي تهیسنا؛ کم يها تهیاز کم یکیبار در  کیمن : افتادم یی اد خاطرهی به :یچامسک
ـ یکار، خ شدت محافظه ت، سناتورِ بهیفولبرا. بودم حاضر 1تیفولبراام یلیو. ج یسرپرست تنـام  یاز جنـگ و  یل

ـ االت متحـد با یپنداشت که ا یبود و م یعصب ـ د از آن کشـور ب ی ـ ایرون بی روابـط   ي تـه ید و اسـتماعات کم ی

                                                                                                                        
1. J. William Fulbright  
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 .بـودم  دعوت شـده  یرانسخن يمن برا. ل کردیجنگ تبد ي درباره یش دانشگاهیهما ینوع ش را بهیخارج
حـدود  . میبـود آنجا  دو هر. کرد ید کار میدر کاخ سف 1960 ي ل دههیبود که اواهم  1ورینگر جونیزآرتور شل

او بـا مـن   . بـود  ینظرم مجرم اصـل  صحبت کردم چون به يتر راجع به دولت کندشیمن ب. بود 1970سال 
 نیلِ تو ای، مشکل تحلیدان یم«: گفت يزین چیچشد و هم يرأ هم  ک نکته با منیمخالفت کرد اما بعد در 
اما . »شانیکیتو هم «: بدهمجواب  خواست به او یدلم م. »يا کم گرفته را دست هازیر است که حماقت برنامه

ـ    یترشان نمشیب .ستین حرف غلط نینظر من ا به ـ  .کننـد  یداننـد چـه م ـ    یوقت را  یاسـناد و مـدارك داخل
ـ ر برنامه ییخواهم توانا یمن فقط نم) البته :راشق. (است یها باورنکردن آننادان بودن م، یخوان یم  يهـا  يزی
  .ها نسبت داده شود به آنده یچیپ

است که به  یی گونه ، رفتار بهخود دارد يکه جاده یچیپ يها يزیر برنامه. درست است. ما موافق :راشق
 يکردن بـرا  يزیر نکردن از آن، برنامه يریجلوگ. دهد یدادن م رخ ي رد اجازهیگ یکه دارد شکل م يدادیرو

  .ستیآن ن
ـ   یسپتامبر مازده ینکردن از  يریجلوگ. کنند یم یواقعاً بزرگ يها سکیر :یچامسک  یتوانست بـه معن

  .ک بودین مرحله نزدیا به یلیخ. د باشدیکاخ سف یرانیو
  .دانستند یداد، م یچه داشت رخ مآن اتییاز جز يزیکنم چ یالبته فکر نم خُب :راشق

ـ افتد با یکردند که اتفاق م یاما اگر فکر م :یچامسک ـ ی ـ  ید م رنـد چـون کـه    یش را بگیدند جلـو یکوش
  .ر خواهندبودیناپذ ینیب شیپ یلیآمدها خ یپ

سم ندارند و حاال یبا ترور يها جنگ جد که آن یبار گفت چند: قض اشاره کنمک تنایاما بگذار به  :راشق
کردنـد بـه    یسک بزرگیاما عمالً ر .اند کرده یسک بزرگینکردند، ر يداشتند و کار یکه اگر سرنخ ییگو یم
ـ  یی هسته به سالح یابیدست ي نقشهدند، چون ینجنگ مسیت با تروریتو با جد ي که طبق گفته ین معنیا ا ی
  .تر باشد ازده سپتامبر خطرناكیمراتب از  توانست به یم یستیز ي ک توطئهیا یپرتوزا ک بمب ی

 يند اما برانکرد يت از شهروندان تالش جدیحما يبرا. ها توجه کن به تفاوت در هدف :یچامسک
ـ ا خُب). قطعاً :رقشا. (ت از نظام قدرت چرایحما ـ ن تفـاوت، ح ی ـ  ي حملـه . اسـت  یاتی ازده سـپتامبر  ی

پنتـاگون و مرکـز   : ن هـم شـد  یک معنا همی و به) حتماً :راشق. (توانست به نظام قدرت حمله ببرد یم
  .ن حمله به مرکز جهان بودیا. فتدیب ین اتفاقیخواستند چن یکنم م یفکر نم. یتجارت جهان

ـ چه تدارك دات آنییقطعاً از جزها  ن است که آنینکته ا :راشق ـ ی تمـام  البتـه  . شـد آگـاه نبودنـد    یده م
کـه  طور است، انجـام دادنـد امـا همـان    » نظام قدرت«تو  ي گفته چه بهمحافظت از آن ياقدامات ممکن را برا

  .دادند یبه مردم م یکم یلیت خی، اساساً اهمیخودت گفت
کـنم   یشود فکر نم یاالت متحد میوارد ا یدارد قاچاق 2پرتوزا یبمبداشتند که  یاگر مدرک :یچامسک

                                                                                                                        
1. Arthur Schlesinger Junior 

2. dirty bombم .هاي ژنتیک حاد یی و آسیب ي هسته یی پرتوزا با مواد منفجره هاي هسته ، بمب.  
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هـا   آن. تر اسـت  یرتر و جهانیفراگ یلیبمب خ دندادن در مور خرج اط بهیاحت یمعن. دادند یورود م ي اجازه
ـ ا خُب. کند يری، جلوگن حدیسم تا ایکه از رشد ترور دنبه اجرا نگذاشت یی یاست جهانیس ـ ن چی ـ ی  یز کم
 ییپرتـوزا ا بمـب  یماها به مراکز عمده حمله خواهندکرد یتند هواپنسدا یام که اگر م اما متقاعد شده. ستین

  .خطرناك است یلین خیا. گرفتند یش را میورك شده، جلویویوارد ن یقاچاق
انجام شـود   یستیات تروریخواستند عمل یکنند که م ین تز دفاع میاز ا يادیاما مالحظات ز ،بله: راشق

ـ از منافع  یست کاملتوان فهر یم: ندیسود بجو داشته باشند و از آن یی تا بهانه دولـت   يازده سـپتامبر بـرا  ی
 ینـوع  ياسـت جمهـور  یر يسـو  خـاطر راه بـوش بـه    به از آن دولت قبلن یا. هنگفتمنافعِ . بوش نوشت

ـ از  ت داشت و سپس ناگهان بعدینامشروع ـ  ي گسـترده  يتوافـق آرا  ازده سـپتامبر ی ـ  یمل ـ  نیو ب در  یالملل
ازده سپتامبر ناممکن بـود  یاز  کار گرفته شد که قبل به ییها استیدست آمد و ناگهان س ن بهاز آ یبانیپشت

جنگ افغانستان، اشـغالِ عـراق و    ي ، بهانهيمرکز يایآس سابق، يدر قلب شورو یت حضور نظامیمثل تثب
 ي وپـنج مؤسـس پـروژه    سـت یب جزوو حضور دارند نه یر که در کابیرا در نظر بگ یگر کسانیطرف داز . رهیغ

ـ مثـل د  یشـد ـ کسـان    یـی ان اجراازده سپتامبر، دستور کارشیاز  هستند که بعد 1کایامر دیجد ي سده ک ی
ـ بوش که با یتر دولت فعل تیاهم کم ياعضا زاد و لیخل یز، زلمتی، پل ولفوو3انلد رامسفلدد، 2یچن د بـرادر  ی

  .ها افزود را به آن 4جرج بوش، جِب بوش
  .نتون فرق نداردیکل يها استیبا س یلیکنند خ یکه دنبال م ییها استیس :یچامسک

ـ ن ایا  کا بهید امریجد ي سده ي ه پروژهبمربوط  يها در نوشته. ازده سپتامبر استیتفاوت در  :راشق ده ی
اند  ن پروژه الزمیا يکه برا رندیبگ یرا پ ییها استیتا س ندد هستیه به پرل هاربر جدیشب يزیکه محتاج چ

  ].19[ ارجاع شده است یلیخ

  تيبه کون يحسصدام  ی حمله
د االت متحینظر تو نقش ا به. يا مطالعه کردهرا  1990ت در یعراق به کو ي حمله ي ه ر، تو پروندیلبج :شالوم

 در آن حمله چه بود؟
ـ   ي از حمله يریجلوگ يبرا یی يکارِ جد چیاالت متحد هیا :راشق ـ ن بـه کو یصـدام حس  1990ت در ی

ـ خواست صدام بـه کو  یت متحد عمالً ماالید دارد که ان باور وجویا يبرا یمهم يها نهیزم. نکرد حملـه  ت ی
ش که بوشِ پدر در خـاطرات شود، مگر آن یم یدرون يها زهیبحث انگچون . را اثبات کرد شود آن یکند اما نم

االت متحد یا یستیالیپراست امیمن واضح است که به سود س يبرا. دفتین اتفاق بیخواسته ا یسد که میبنو
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4. Jeb Bush 
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طـور   بوش اول بود همـان  ي نهیکاب يبرا یی ن فرصت بادآوردهیا. ت حمله کندیموقع صدام به کو آن بود که
د یجه رسین نتیبه ات ین واقعیاز اتوان  یمب یترت نیا به. جور برکت بود کیبوشِ پسر  يازده سپتامبر برایکه 

کـه عمـالً    ین بدگمانیا ایدهد ـ   یرخ م یدانستند اتفاق یمگرچه  از آن نداشتند يریجلوگ يبرا یتیدکه ج
  .دیایش بیپ يزین چیخواستند چن یم

ـ یمن خودم مطالعات نسبتاً عم. اه کردل واقعاً با دقت نگین مساید به ایبا. من شک دارم :یچامسک  یق
ـ ردن با اَپرک را صرف صحبت یعمالً زمان مناسب. هست ياسناد. ام کردهنه ین زمیدر ا ر ی، سـف 1یگلسـپ ل ی
ها  کا داشت؛ آنیاز دولت امر یناراحت یت نوعیاز حمله به کو بعداو . کردم 1990تا  1989کا در عراق از یامر

بعد سـندها را   .گو کردمو   با او گفت 2گو هید در سن یش او رفتم و مدتیهم پ من. فرستادند ییجا هم او را به
االت متحد عمالً یمثال ا يبرا. دانستند یک حدس است ـ که واقعاً نم ین فقط ین است ـ ا ینظر من ا. خواندم

. دانسـتند  یکنم صدام را دوست خود م یطور؛ فکر م نیا هم همیتانیکرد و بر یتا روز حمله به صدام کمک م
ش مضـحک  رونوشت. فرستادآنجا  از سناتورها به یأتیبوش ه ي نهید که کابیآ یادتان میاز حمله  دو ماه قبل

به  يترشیب يها شان را به صدام ابراز کردند و خواستار کمکش و عشقیسناتورها عمالً ستان یا]. 20[ است
ـ طور بود تا حدود روز حمله به کو نیو هم. به صدام را رد کرد يدار تر خزانهشیب بوش کمک هاو شدند ک . تی

کردند  یداد که مبهم بودند و اشاره م یم ـ دستورات یجور بگو نیان ـ  یبه صدام حس یگلسپاست که درست 
ـ کو ي لهیرم ینفت يها دانیگرفتن م یندارد که به معن یاالت متحد اعتراضیکه اگر او از مرزها بگذرد ا ت و ی

ـ ا .مت نفتیش قیا افزایبود  يزین چیچنا یا یبه در یرسد دستیشا مـت نفـت   یش قیاالت متحـد بـه افـزا   ی
 يکتاتورها در مقام داورید. بودکتاتور ید. دیه را بد فهمین است که صدام قضیاعتراض نداشت و حدس من ا

ـ گو یها نم ز به آنیچ چیکس ه چیکند، ه یها صحبت نم کس با آن چیه: قرار دارند يبد یلیدر موضع خ د و ی
ـ ید ایکاخ سف ا دستوراتیدگاه یبرداشت او از د .دانند یز میچ کنند همه یفکر م ش خـود گفـت   ین بود که پ

 م بهیعظ د که آن واکنشیکه عراق د نیدر واقع هم. به کارم ندارند يت حمله کنم، کاریباشد پس اگر به کو
وجود  ییها مذاکرات و طرح 1990اوت  9ا ی 8از . را دادت یآمدن از کو رونیب شنهادیپجود آمده، چندروزه و

ـ هـا بـا ا   یآغاز شد که عراق یو از زمانعرض چند روز در نها یا ي همه. افتندیداشت که ادامه  هـا   ن واکـنش ی
. ها دست نگه دارند خواست آن یاالت متحد میتر گفت که ا شود مستدل یکنم م یو من فکر م. رو شدند روبه
  .سند و مدرکش هم وجود داردحتا 

کـا واقعـاً   یندارد چـون اگـر دولـت امر    یم تناقضیگو یچه من مبا آن ییگو یتو م وآمن چهبله اما آن :راشق
 یعیطب یلیتوانست خ یش کرد ـ البته که مشود اثبات یکنم نم یخواست صدام کارش را بکند ـ و تکرار م یم

 :یچامسک. (ن استیمنظور من ا. اند نگران چقدرچ به او نگفتند که یه. به سود او رفتار کند آخر ي تا لحظه
ـ ا يخواست واقعاً جلو یاالت متحد میکه اگر ا ين فکر کردیلحظه به ا  کی يبرا) ممکن است ن دوسـت را  ی

د اگـر بـه   یراحت به او بگو یلیتوانست خ یم) ردیش را بگیتوانست جلو یم :یچامسک(کرد؟  یرد چه میبگ
                                                                                                                        
1. April Glaspie 
2. San Diego 
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 یـی  وانـه یکتاتور دیبعد حتا د. و بسن یهم. میکن یمان قلمداد مه خودی، ما آن را جنگ علیت حمله کنیکو
  .کرد یش فکر من عملیباره به اومثل صدام د
ـ    ، منطور که گفتم همان :یچامسک ـ کـنم صـدام از واکـنش ا    یکـه فکـر م االت متحـد تعجـب   ی

ـ  نداشته یرسدست یکشد که تا ما به اسناد داخل یش میرا پ یسؤالن یاما ا. باشد کرده ـ یباش پاسـخ   یم ب
ـ ا يبـرا  ییها نهیزم. پاسخ بماند یحاصل شود ب یرسموقع هم که دست د آنیماند و حتا شا یم ن بـاور  ی

ف آن صـادق بـود تـا    یدر توص یلیم خرنظ به یگلسپ. مضاعف وجود داشته یوجود دارد که سوءتفاهم
ـ چ قـاً چـه  ینـد دق یخواستند به صدام بگو یم او اشاره کرد که عمالً میتوانم بگو یکه م جاآن مجـاز   يزی
ر یو تفس. یبکن یتوان ینم يترشیاما کار ب يرا باال ببر نفت  متی، قیاز مرزها عبور کن یتوان یمو ت :تسا

  .شود حمله کرد ین بود که میصدام ا
  .ران حمله کردیوانه که به اید قدر آنست، یدانست صدام ک یقاً میکا دقیاما دولت امر خُب :راشق

. کـا بـود  یدوسـت امر حاال . تر شده بود فیموقع ضع اما آن ماجرا ده سال قبل بود و او از آن :یچامسک
ـ م ـ ا یش را دارمدرکو م ـ  یدان یآنچه م. ماند یپاسخ م یب سؤالد یایدست ن به يبهترتا مدارك . دانم ینم ن ی

 يهـا  در جلسه) جمهور سییر یاوران نظامشم يس بعدییر( 1پاول نیاز حمله مثالً کال است که درست بعد
ـ ت برود و ین خواهدبود که صدام از کویجه این نتیف کرده که بدتریند توصیگو یطور که م آن یداخل  یدولت

چ یا هیچ مذاکره یم هیتوان یخاطر نم نیبه ا. کرد يرین جلوگیشود از ا یم. خود بگذارد يجا نشانده به دست
  .میریرا بپذ یتوافق

مرزها بوده اما  رییتغعراق فقط  يرهبر ي گفته که برنامه ،عراق ي ر امور خارجهیوز ،زیطارق عز :شالوم
  .]21[ استم به حمله گرفته یر تصمآخ ي صدام در لحظه

ـ . خواند یتر مشیوانه بید يکتاتورین با منظور من از رفتار دیا .دیشا :یچامکس ـ م کـه ا یگـو  یمن م ن ی
آلمان  ي ن و حملهیبه استال. آور است یکتاتورها شگفتید يها م که اشتباهیدان یم. کنند یها تنها عمل م آدم

خواهد حمله کند اما فقط به  یتلر میجا داشت که ه از همه يمدارك مستنداو . دینگاه کن يبه اتحاد شورور
  .کردن يو کار بسنان کرد و یود اطمخ ي زهیغر

ـ تغحتا اگر ارتـش عـراق در آن   فکر کنم ن دارم که یش به ایمن گرا :راشق مرزهـا متوقـف    ییکـذا  ریی
کنم چـون در   یطور فکر م نیا) ؟یکن یطور فکر م نیا :یچامسک]. (22[کرد  یم کا دخالتیماند، باز امر یم

ـ ح ي ج فارس حادثهیخلجنگ . از جنگ سرد بود پس ي دوره يحساس برا یی خ جهان عمالً لحظهیتار  یاتی
 ییتواناخاك بسپارد و  به ـبوشِ پدر  آن موقعِ  ي ـ به گفتهتنام را  یمتحد بود تا سندروم واالت یا يبرا یقاطع
ـ  يدهد کـه گرچـه شـورو    د و نشانگان را به رخ بکشیاش در زمان ر شده انباشته یحاتیتسل ده امـا  یفروپاش

ـ یو ژاپـن، کـه ب   یغرب يموقع که شرکا، اروپا ژه آنیو کا دارد بهیبه امر یماز مبریجهان هنوز ن کـا  یتر از امرش
ـ  توانسـتند   یواپس بودند و نماند، دل انهیمحتاجِ نفت خاورم ـ  سِ جـاه خودشـان از پ صـدام و ارتـش او    یطلب

                                                                                                                        
1. Colin Powell  
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ن یعالوه ا به. کار نیتوانا به انجام ا یاز داشتند؛ تنها کشور غربیاالت متحد نیکار به ا نیا يها برا آن. ندیایببر
از عربستان  ییکایامر يروهایسالِ خروج ن ـ 1962ز سالِ ارا که  يزیکا بود که چیامر يبرا ییاستثنا یفرصت

خـارج  آنجـا   از عـرب  ییگرا یر فشار ملیجبور شدند زها م موقع آن آن. دهد رییغر دهد، تییتغخواست  یمـ 
باشـد و در آن بخـش از جهـان     داشـته آنجـا   در یخواست حضور نظام یاالت متحد میبعد ا شوند و از آن به

  .ت کندیا تثبش ریم نظامیحضور مستق
 صـدام آن اگـر  . کردند یدا میمناسب پ یی د بهانهیکه چرا بام یشو یمتوجه مها  نیا ي همه يبند با جمع

شان از داشتند تا طرحیجادشان کردند، نیکه ا ییها مثل همان یی ها ه بهانهها ب آن. دندشیآفر یموقع نبود، م
ـ  خاطر داشـته  د بهیم اما باا  ها در مورد صدام موافق حرف نیمن با حماقت و تمام ا. اده کنندیپرا  م کـه  یباش

در  یـی  د کـاهش قابـل مالحظـه   یفتند باگ یمواجه بود که م یان جنگ سرد، با کسانیاز پا بعداالت متحد یا
م یشد ینو م یی اگر واقعاً وارد دوره. معروف زمانِ صلح یدفاع ییجو رخ دهد، همان صرفه ینظام يها نهیهز

ـ که   یستم جهانیاالت متحد در سیا ي عمده يها تیاز مز یکیشد،  ین جنگ میگزیجا يکه رقابت اقتصاد
  .داد یش را از دست متر ارزششیبش است ـ ینظام يمندتوان

). درسـت اسـت   :رقشا. (بود ل شدهیکشت یکاران سنت ش از محافظهیوب بوشِ پدر کم ي نهیکاب :یچامسک
ـ  ي جـاد منازعـه  یاز ا یی یدف اجتماعچ هیها ه آن ـ  نیب ـ واقـع  در. عمـده نداشـتند   یالملل از آن  ییجورهـا  کی

ن را هم یچون هم. ستیسخت ن یلی، خر بدهدییتغخواستند عراق مرزها را  یکه منیدادنِ ا نشان. دندیترس یم
و . دگز یمان هم نمکک دیر بدهییتغاگر مرزها را که کرات گفت  ش با صدام بهیگوها در گفت یگلسپ. گفتند یم

ـ توانستند عربستان را ترغ یداد، هرگز نم یرخ م يزین چیاگر فقط چن  ییکـا یامر يروهـا یکـه بـه ن  . ب کننـد ی
ردند که موافق خود کردند چون متقاعدشان ک را يرانان سعودحکم .حضور در خاك کشورش را بدهد ي اجازه

ـ  یبه کوش ک مرزیاگر عراق نزد. کند یعراق مرزها را گرفته و دارد به عربستان هم حمله م شـد،   یت متوقـف م
ر یگغـافل  ییکاین است که مقامات امریم ارا اثبات کنم اما حدس نیتوانم ا ینم. ن بکنندیتوانستند چن یگر نمید

  .شدند
ـ عـرب    تناقضات عـرب  ي ما درباره«: دیگو یم یگلسپبا صدام،  یگلسپ ي در رونوشت مصاحبه :شالوم

ـ   نیاما ا» يمرز ي مسألهدر ت یبا کوعدم توافق شما مثالً . میندار ينظر ـ گو یرا هـم م ـ د کـه منازعـه با  ی د ی
د ابیب یحل دوار است اما اگر نتواند راهیدهد که ام یو صدام پاسخ م) درست است :یچامسک. (دشز بایآم صلح

کـه   یخاطر مشـکالت  ن فکر بودم که سفرم را بهیا يتو« دیگو یم یگلسپو » رفتیعراق مرگ را نخواهدپذ«
  ].23[رود  یکند و م یعراق را ترك مو » کرد ندازم، اما حاال روز دوشنبه پرواز خواهمیق بیش آمده به تعویپ

گرفت  ین معنیرا به ا کنم صدام آن یمن فکر مو . یر بدهییتغرا  هامرز ینتوا یم یعنین یا :یچامسک
  .میبه کارت ندار يما کار یر بدهییتغمتحد گفت اگر مرز را االت یا. یت حمله کنیبه کو یتوان یکه م

ـ گان عربینسبت به همسا يبه رشد رو یموضع تهاجمران، صدام یگ با اان جنیز پاابعد :راشق ذ اش اتخ
برخالف تو مـن  . نگران بود یلیخ يو عربستان سعود) نفتمت یقش یافزا يخصوص برا به :یچامسک(کرد 
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 ي کردند حتا اگر ارتش عراق در محـدوده  یاالت متحد قطعاً استقبال میاز دخالت ا يمعتقدم حاکمان سعود
ـ یب يمنابعِ درآمـد به خواهد  یدانستند صدام م یچون م. شد یمتوقف م تیشور کودر قلمرو ک یخاص  يترش

از آن  بعـد او . ران سـاخته اسـتمرار ببخشـد   یرا که در جنگ با ا يم و پرافتخاریکند تا ارتش عظ يدراز دست
 بود و تمرکز ساخته شده یصد جنگمقا يکه برا یدستگاهم کل یرکود عظ یکی: رو بود روبه مسألهجنگ با دو 

ـ یب يش و به دنبـالِ منـابعِ درآمـد   ارتش يابقا يگریمردم و د يها یمشغول و دل يبازساز رب آن  يبـرا  يترش
  .ها قرض داشت که به آن داشت چون یمندش را به سکوت وامگانِ ثروتید، همسایاو با تهد. گشتن

ـ کار وجود داشت و ا نیا يبرا یمین است که راه مستقینکته ا :یچامسک ف لآن مخـا االت متحـد بـا   ی
د ما ینین بود که ببیاستدالل ا. شانیها عرب به بخشودن وام يداشتن کشورهاامت نفت و ویش قیافزا :نبود

مت یقد یبا. دیتان را فراموش کنپس وام دیم و شما به ما پول پرداخت کردیدیران جنگیدفاع از شما با ا يبرا
کـردن عـراق    خفـه  يمت نفت را بـرا یتهم کرد که قن میت را به ایدر واقع صدام دولت کو. دیرا باال ببرنفت 

  .است ن نگه داشتهییپا
  .راه نبودخواست و با آن هم ین را نمیاما واشنگتن ا :اشقر

ش یاالت متحـد بـرا  یکنم ا یدرواقع فکر نم. ستیشان مهم نیبه او گفتند برا. ستیدرست ن :یچامسک
  مـت یق. باشـد  یی ک محدودهیخواهد در  یم. ن باشدییامت نفت پیخواهد ق ینم کا الزاماًیامر. باشد مهم بوده

  .ستیخوب ن یلیکا خیامر يبرا ن باشدییپا یلیخکه 
ـ  یباشد که بهـش حـد به   يحدخواهند در یباال، م یلین، نه خییپا یلینه خ :راشق ـ ا. نـد یگو ینـه م ن ی

  .کته کندین سطح بازار نفت را دیخواستند که صدام حس ینظرم در آن مقطع نم اما به. معروف است
 يصـدام بـرا   دادنِ نشـان  ا مشـت کا بیبه مخالفت امر یی اشاره یگلسپوگو با  در گفت خُب :یچامسک

  .طلب قابل تحمل است منفعت يها تمام شرکتو کا یامر يمت نفت نشده ـ که کامالً برایش قیافزا
رفتن  خواهند باال یمکه ) جمهور سییمثل ر(هستند  يادیز يها ییکاید امریگو یحتا م یگلسپ :شالوم

  ].24[ند یآ ینفت م ي دکنندهیتول يها التینند چون از ایمت نفت را ببیق
د کـه  یگو ید و میگو یکا میامر ي وزارت امور خارجه از طرفاست که او  يزین درست چیا :یچامسک

ـ کک: رست استست ـ که احتماالً د یمان مهم نیبرا ـ گز یشان هم نم ـ . دی سـود  هـا بـاال بـرود،     مـت یق یوقت
ـ   یق ا که نفت گرانیتانیمتحد و براالت یا. رود یباال م يانرژ يها شرکت شـان را از  تواننـد نفت  یمـت دارنـد، م

ـ  يکه به صندوق عربستان سعود یزند و پولیشمال و آالسکا به بازار بر يایدر ـ ر یم ـ حـد ز  زد تـا ی بـه   يادی
  .رهیو غ 1بکتل یساختمان ي، قراردادهايدار خزانه ي گردد؛ اوراق قرضه یاالت متحد برمیبه خود ا ییها روش

ـ    یالسـکوت نظـام   حـق  باشـد کـه صـدام ـ از راه     حال بـوده توانست خوش یبله، بله اما واشنگتن نم :راشق
 ینظـام قدرت  تیرشِ تقویپذها و  ینفت و بخشودن بده يهاب  شیگر را به توافق بر سر افزاید یعرب يها دولت
ـ د به ایبود، با یاساس ي ک دغدغهیران یاز جنگ با ا ل، عراق پسییاسرا يبرات را که یواقع نیا. کشاندبخود  ن ی
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ـ ییحال بودنـد ـ اسـرا   کردند، همه خوش یران میگر را ویدکیکه دو کشور  مادام: افزود ـ حال بـود، ا ل خوش االت ی
ـ منفعت ما ا: حانه گفتیوق 1نجریسیک ين، هنریشیپ ي ر امور خارجهیو مثالً وز. حال بودمتحد خوش ن اسـت  ی

ـ ل و اییاز جنـگ، اسـرا   بعـد اما . ن زمان ممکن ادامه دهندیتر یگر تا طوالنیدکیکردن  رانیها به و که آن االت ی
 عـراق بـه   ید نظـام یها از تهد مسلماً آن. م صدام باشندیعظ یداشتند که نگران قدرت نظام یل واقعیمتحد دل

ـ  طورکـه خود  جنـگ آن  نیا. ه جنگ سود جستندیتوج يبرا یغاتیتبل یی لهیعنوان وس ـ گفتنـد عل  یشـان م ه ی
دهنـد   یان مشاد نیها را ز ت ارتشیطبق معمول که اهم میدان یکه البته مبود، » جهانن ارتش بزرگ یچهارم«

 یام که قدرت نظام من متقاعد شدهاما . زمان آن يژه با توجه به تکنولوژیو ش نبود بهیب یی یغاتیدروغ صرفاً تبل
موقـع   بـود تـا آن   یـی  بوشِ پدر محتاج بهانه ي نهیاالت متحد بود و کابیا يبرا یواقع یی حال دغدغه نیعراق باا

  .کندبکار را  نیا
از جنـگ از   دنـد و درواقـع بعـد   رکت یت از صدام حمایبه کو  باً تا خود روز حملهیها تقر آن :یچامسک

به او اجـازه دادنـد   شد اما  یم سرنگون 1991ان در مارس یعیاو احتماالً با شورش ش. گرداندند او رو تیحما
  .دانستند ینم يجد يدیچون او را تهد) قاًیدق :راشق(تا آن شورش را شکست بدهد 

  .سوم کاهش دادند کیعراق را به  یقدرت نظام. دندیموقع برسند، رس چه قرار بود تا آناما به آن :راشق
کشـتار   يهـا  با سـالح  ،روز حملهن، صدام را تا درست یبب باشد؟ شاندفههم  نید ایچرا با :یچامسک

ـ کار را کردنـد؟ از جنـگ بـا ا    نیف کنند چرا ایضعتش را خواستند ارتش یماگر . ت کردندیحما یجمع ران ی
شـود وارد   یدانستند که م یم یاو را کس. دانستند یخود م يبرا يکنم او را خطر ینمفکر . بود گذشته یلیخ
  ت از او ادامه دادند؟یحات گسترده به حمایپس چرا با تسل) .قبول ندارم :راشق. (کردش ییکایستم امریس

  ت کرد؟یات گسترده از صدام حمایـ عراق با تسلح رانیاز جنگ ا بعد یچه کس :راشق
ـ یحات پیه ـ بـا تسـل   یه و آلمان و فرانسه و بقید روسیا ـ شا یتانیاالت متحد و بریا :یچامسک رفته بـه  ش

از کـارزار   بعد. بود یاتیح يامداد کشاورز. او کمک کردند يدرواقع حتا به کشاورز. او ادامه دادند ت ازیحما
ـ شدت ضـربه د  به يکشاورز یکل نواح 1989تا  1986در توسط صدام سرکوب کُردها  جـه بـه او   ید، درنتی

  .کرد یت میکار کشور را تقو  نیا. کردند يکمک کشاورز
از  عـراق بعـد   یقدرت نظـام  یواقع يها در مؤلفه يرییچ تغیها ه نیااما  ییطور بگو نیا یتوان یم :راشق

ـ رِ ایاخ ي حملهاز   قبل. نداد االت متحد بودیا يبرا یکه مشکل واقع 1988  کـاران  االت متحـد، نومحافظـه  ی
و  آن تحقق ببخشد د بهیاالت متحد کوشیکه اکنند   شدت کوچک بهعراق را ارتشِ  داشتند که یکل ي نقشه

ن نشان یبله اما ا). بود 2003سال  :یچامسک( ارتش عراق را به حال خود رها کرداشغال ن یان ایجربعد در 
وقـت صـدام را    چیام ه خواهند و من مطمئن یاعتماد نم رقابلیمند غک دولت عربِ قدرتیها  دهد که آن یم

االت یکارگزار ا یـ عراق صدام را نوعران  یکه در آغاز جنگ ا یبا تمام کسانمن . دانستند ینم یمتحد مطمئن
ل ییک مثالً مثل اسرایاالت متحد او را متحد استراتژیکه ا نپذیرفتموقت  چیه. ام دانستند، مخالف یمتحد م
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  .باشد در نظر گرفته
ـ ا. وجود دارد يگریعنصر د. ستینشانده ن دولت دست. نه، البته که نه :یچامسک  یدشـمن اصـل  ران ی

  .هم عراق است  خواهند که آن یران در منطقه میک مخالف با ایها  آن. اوریاد بی االت متحد را بهیا
ـ یجـان   انـداختن دو دشـمن بـه    جنگ به یستیاولیک ماکیالسک یلیاست خیجا از سنیا :راشق گر یدک

  .است یی زهوشانهیتاست یس. استفاده کردند
ـ و. جاسـت ران هنوز آنیا. افتیادامه  1988ران و عراق در سال یان جنگ ایاز پا اما بعد :یچامسک ران ی

ـ نظر من ا و به. از دارندیبا آن ن یها به مخالف محل است و آن يمندهنوز کشور قدرت. نشده ـ ن دلی  یل کـاف ی
  .به صدام کردند یواقع که چرا کمک محدود امانیح ایتوض ياست برا
ران مجبور شد یکه انین شاهدش هم ایبهترو  بود شدهف یضع یلیخ رانیاارتش کنم که  یفکر م :راشق

خودش در  ینیخم اهللا تیران آیطورکه رهبر ا همان. ردیان جنگ بپذیپا ي سازمان ملل را درباره ي نامهقطع
  .دن جام زهر بودیمثل نوش ن کاریگفت ا 1988

. م وارد جنگ شـد یکا مستقیانجام شد که امر ین کار وقتیا. ن عمل توجه کنیاما به زمان ا :یچامسک
 يمسافربر يمایهواپ سرنگون کردنت و یواشنگتن نشان داد که با برافراشتن پرچم بر فراز ناوگان کو یوقت

 بـه آنجـا   اما هنوز. میاالت متحد بجنگیم با ایتوان ینم خُبران گفت یموقع ا ران وارد جنگ خواهدشد، آنیا
 ،ستیدر دست ن ياسناد. مگر عراق نداشته یچ مخالفیمانده و ه یمند باقمهم، بزرگ و قدرت يعنوان کشور

 یی که عراق را جامعهن باشد یتوانست ا یمبوشِ پدر، ا ی 1زان به سبک اسکوکرافتیر برنامه یموضعِ منطقاما 
که بتواند  يکشوربلکه  د کندیرا تهد ییکه بتواند جا يکشور نه. دارندنگه  یمنطق یاسیآ در مقو کار ینظام
کـه چـرا   نیح ایتوض ياست برا یل کافیدل کارانه محافظه رین تفسیر من که اظن به. ران باشدیا يجلو يسد

ـ و حما یت نظامیحمااز صدام ت یاالت متحد درست تا روز حمله به کویمقامات ا ـ    يهـا  تی م، یاگـر نـه عظ
  .کردند يگریدر یگکم چشم دست

حضـور   يبرابلکه  ران نکردیعراق با ا ي مواجهه يکار را برا نیکا ایجاست که امرنیمخالفت من ا :راشق
احسـاس   ینفت گرید يها یها و پادشاه يخواست سعود یم. کار زد نیا  م خودش در منطقه دست بهیمستق

ـ  يبـدجور . کا هسـتند یم امریت مستقیتر از گذشته محتاج حماشیکنند که ب خواسـت بـه منطقـه، بـه      یم
جهـان   ینظـام  يهـا  گاهیپا نیتر از مهم یکی یاز جنگ دوم جهان که در ظهران بعد ییعربستان برگردد، جا

و شکست  یعنوان مشکل واقع ت ـ بهین واقعیشدت از ا کا بهیو امر. بود ساختهرا االت متحد یرون از خاك ایب
ل را که ییاسرا يبردت راهیاست که اهم يزیچ  درواقع آنن یا. خاطر بود آزرده بود کردهه یگاه را تخلیـ که پا

ـ ب يگاه سـعود یاز پا یکند اما واشنگتن حتا وقت یاد میکرد ز میخواهاش بحث  داً دربارهبع  يرون آمـد آرزو ی
  .ن آرزو را برآورده کردید ایها بخش که به آن ییرا داشت و صدام با فرصت طال بازگشت به آن
دانسـتند کـه    یمها  آن. يریگ یدست کم ماالت متحد به صدام را یکاملِ ا ياعتماد یکنم ب یمن فکر م
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اسـتفاده   ییکایامرضـد  ي بار از زبـان آزاردهنـده   نیاو چند. است ینیب شیرقابل پیز کامالً غیدوست عزن یا
  .موضع داشت يش مثل عربستان سعودگان عربیه همسایزد و عل یحرف م یلییبود و مدام ضداسرا کرده

االت متحد یا .د نفت استیکنترل اتفاقات در تول يکا در منطقه اساساً برایامر یحضور نظام :یچامسک
ـ چآنجا  رو درین 5000با داشتن  ـ   بـه  يزی . ش ضـربه هـم بزنـد   د بـه منـافع  یدرواقـع شـا  . آورد یدسـت نم

الت متحد با آن در جنگ است ایکه اکنون ا يضربه هم زده و به رشد جنبش جهاد مینیب یطورکه م نیهم
  .کمک کرده

ـ کـا ا یگـذاران امر  اسـت یامـا س . هم هستتوست و درست  برآوردن یا :راشق ل نگـاه  یطـور بـه مسـا    نی
ت یدوباره تثب بخش از جهان آن م دریدخالت مستق يبرا را شانیین است که توانایها ا آندگاه ید .کنند ینم

ـ یش هستند و اهمیزیر کارتر در حال برنامه یمیج ياست جمهوریکنند که از زمان ر  یـی  از انـدازه  شیت ب
  .هشان داشتیبرا

اما  دندیرسهدف  نیات به یبه کوعراق  1990سال  ي حملهآنها از که م یهم توافق دار ما با :یچامسک
ـ انجـام ا  يبـرا . سته يادیز ي خواستند فاصله یمنظور م ن یارا به حمله  که آننین آن و گفتن ایب کـار   نی

کـرد  یرو یشان دادند با نوعبودند که انجام ییها گر درواقع همان راهید يها راه. وجود داشت يگرید يها راه
از  ي داشت و رابطـه  یران نگه میکرد و او را مخالف ا یاز صدام م يت محدود اما مؤثریکارانه که حما محافظه

 یلیها نظم خ آن ين برایو ا. کرد یبا عربستان و امارات برقرار م یکینزد یلیخ ي و رابطه ها را حفظ آن يباال
ـ یآمد دل یکه از آن برم ییها یدگیچیها و پ تیش با تمام عدم قطعزدن هم  ربود و ب یخوب . نداشـت  یل خاص

  .رخ دهد يزی، ممکن است هرچکنندآن  که شروع به ورود به نیثبات است و هم یدانستند که منطقه ب یم
  م کردند؟یعراق را تحر 1991پس چرا بعداز سال  :راشق

 يبـد  ي بچـه  هوکیپس صدام  :رقشا(ان گرفت یز پایچ ت البته همهیعراق به کو ي با حمله :یچامسک
ن را ید اما اگر قوانیبکن يد کاریجا اجازه دار کیتا . موفق کوبا یچیسرپمثل . ر پا گذاشتیها را ز قانون) شد؟

د یقواعد را شکست و با 1979کنند؟ چون در سال  یران را مجازات میاچرا . دید مجازات شوید باینقض کرد
رد یکه دسـتورات را نپـذ  هرکس . طور نیهم هم طور، صربستان نیعراق هم هم. شه مجازات شودیهم يبرا
وکم  شیبرا که دستورها  اما مادام. برند یش میرا پ یی افتهی نظم یخوب نظامِ به يجور نیا. ش را بدهدد تاوانیبا

  !است یستیالیت امپریرین مدیا. ان وجود نداردتدنیکوب هم در يبرا یل خاصید دلیکن یت میرعا
  .دارد تفاوتهم  باو یسنارش ما از خوان :راشق

  



 

  
  
  
  
  

  بخش دوم
  یو دمکراس یيادگرايبن

  یيادگرايبن
  ت دارد؟یاهم چقدردر جهان امروز  یعنوان منبع ناآرام به یاسالم ییادگرایبن :شالوم

ـ  در اسـاس  یاسالم ییادگرایبن :یچامسک هـا   سـال . در جهـان  ینـاآرام  يروهـا یبـه ن  اسـت  یواکنش
 یـی گرا یمل يجمال عبدالناصرِ مصر. سکوالر در سراسر جهان عرب و مسلمان وجود داشت يقو ییگرا یمل

آوردن  دسـت  بـه  يبـرا  ییهـا  سکوالر دارد که بـا تـالش   ییگرا یدر مل یی یعراق سنت طوالن. سکوالر بود
ـ وز نخسـت  یش، زمان سرنگونیپ ي سده میاز ن شیب ران،یا. سده عمر داردک یره یو غ یدمکراس ر محمـد  ی

از رون که یسکوالر از درون و ب ییگرا یملشکست . سکوالر داشت ییگرا یمل ي برنامه 1953مصدق در سال 
ـ ا يحـد  تا یاسالم ییادگرایکنم بن یجا گذاشت و من فکر م به ییشدت به آن حمله شد، خالء بهرون یب ن ی

  نه؟ ر،یلبج ینیب یطور م نیه را همینظرم تو هم قض به. خالء را پر کرد
ـ ت تأکین واقعیا ربله، اما اجازه بده اول از همه ب :اشقر ـ یفقـط امـروز اسـت کـه ترور    کـه  د کـنم  ی م س

ـ چ یردولتیسم غیترور. است دان آمدهیش به میالماس ییادگرایاز نوع بن یردولتیغ سـت مگـر جـزء    ین يزی
انِ یب در. بندد یکارش م االت متحد بهیاست و اغلب ا یسم دولتیترور که اساساً یسم جهانیاز ترور یکوچک

  .در تمام سطوحاست کا یم که رفتار امریکرد دیت تأکین واقعیا ردو ب در جهان امروز، هر یمنبع ناآرام
ـ    یاسالم ییادگرایرشد بن یعنین قدرت یم که ایا موافقیآ :یچامسک  یو خـارج  یبازتـابِ افـولِ داخل

  سکوالر است؟ ییگرا یمل
ـ یخ يها استیم سیمستق ي فرآورده یاسالم ییادگرایبن یقدرت کنون. تر حیهم صر حتا از آن :راشق  یل

ـ مشروط که ا ي ن افزودهیحرف تو کامالً درست است اما با ا. کاستیم امریمستق ـ  ی  یـی گرا یاالت متحـد، مل
 اسالم بـه  يایدن یش اصلی، گرا1960 ي در دهه. ران کردیف و ویخود تضع یاصلعنوان دشمن  سکوالر را به
جمـال  جمهـور مصـر،    سیـی عـرب کـه در ر   یـی گرا یرب، ملسکوالر بود و در جهان ع ییگرا یمثابه کل، مل

ن یگراتـر  خـود را بـر واپـس    يمبارزه کـرد و پـا   ییگرا ینوع مل نیاالت متحد با ایا. افتی، تجسم عبدالناصر
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ـ  یکارش م به يکه عربستان سعود یاسالم ییادگرایبن ي شاخه ـ غیبست و تبل در . کـرد سـفت کـرد    یش م
ـ ن متحـد ا یتـر  یمین و قـد یتر یباشند که اصل خاطر داشته خواهم به یم منم از شنوندگایها یرانسخن االت ی

و . داشـته ل وجود ییاز تولد اسرا شیپ یلیاست که خ يست، عربستان سعودیل نییانه اسرایمتحد در خاورم
ـ    يدر عربستان سعود یاسالم ییادگرایشده از بن حساب یلیاالت متحد خیا  یـی گرا یاستفاده کرد تـا بـا مل

که در سراسر منطقه وجود داشت برخورد کند و  یا مترقیان چپِ سکوالر یا هر نوع جریسم یسکوالر، کمون
ـ بن. افـت یدر افغانستان ادامه  يجنگ شوروان یجراست در ین سیا ن ـ در آن  یـ مجاهـد   یاسـالم  ییادگرای

ـ  یاسالم يادگرایبن يها ن که بودند؟ گروهیمجاهد. کا برخوردار بودیت امریجنگ از حما هـا   از آن یکه برخ
  .شد یها استفاده م از آن يه شورویار متعصب بودند و علیبس

ـ . رسد ینظرم م طور به نیقاً ایهم دق من :یچامسک کـا از ژنـرال   یامر یبانیم از پشـت یتـوان  یدرواقع باز م
ـ ت از رژیاز حما يگریم که مورد دینام ببر 1980 ي پاکستان در دهه اءالحق دریض ـ م بنی  یاسـالم  يادگرای
  .سکوالر بود ییگرا یه ملیعل

ـ احمهـا   در افغانستان از آن 1996دن طالبان در سال یرس قدرت االت متحد حتا از آغازِ بهیا :راشق ت ی
  .کرد

کـه  نیاز ا ن دشـمنِ عـرب بـود امـا پـس     یتـر  عمده 1960و  1950 يها ناصر البته در دهه :یچامسک
ـ است علیسلطنت را در عراق برانداخت، همان س 1958م قاسم در سال یعبدالکر ه ناصـر در مـورد او هـم    ی

ـ    است به شکل گرفته یمل ییطور فرض کرد که کودتا نیکا ایاعمال شد چون امر  یـی گرا یسـود جنـبش مل
ـ جمهور دوا سییر ).میدان یرا م نیکا ایدولت امر یو حاال از اسناد داخل(ر سکوال ـ وزو  1زنهـاور یآ تی امـور   ری

در انـه را از دسـت بدهنـد و نفـت     یهراس افتادند که نکند نفت خاورم شدت به به 2زخارجه، جان فاستر دال
ـ موقع ا آن. ناك بودوحشت یی االت متحد فاجعهیا يکه برا يزیچ. ـ  جهت مقاصد منطقه مصرف شود االت ی

ر یتـأث  تحتاگر . خواست یمتحدانش، اروپا و ژاپن م يرا برا کرد اما آن یانه استفاده نمیمتحد از نفت خاورم
مـردم و رشـد خـودش     ير قاسم در عراق، منطقـه از نفـت بـرا   یتأث از ناصر، تحت ها بعد ناصر و به گمان آن

ف یتضـع شـدت   بـه ش در اروپـا و ژاپـن   کا را بر منـابع یامر وسخت کنترلِ سفتمساله ن یکرد، ا یاستفاده م
ـ يو راه آن از عربستان سعود. رفت ین مید از بیسکوالر با ییگرا یپس بله مل. کرد یم دولـت   نیتـر  ی، افراط
. حرکت کنـد  ییادگرایسمت بن به  کرد کا به پاکستان کمکیگان، امریشت و بعداً در دوران رگذ یادگرا میبن

  .دانند ینم يزیباشد و وانمود کردند چ داشته یی حتا گذاشتند سالح هسته
ن را نـابود کنـد کـه    یبخـش فلسـط   يخواست سـازمان آزاد  یل مییاسرا. ن کار را کردیل هم همییاسرا

کمـک کـرد تـا اواخـر      یاسـالم  يارادگیبن يها به گروه کار، نیان ایجر سکوالر بود و در يگرا یسازمان مل
بخـش   يه با سـازمان آزاد هل درواقع آشکارا در مواجییاسرا) درست است :رقشا. (رشد کنند 1980 ي دهه

فکـر نکـنم   . هـم کـرد   را در لبنـان  رکا نیهم. ت کردیها حما ن گروهیاز ا یاشغال يها نین در سرزمیفلسط
                                                                                                                        
1. Dwight D. Eisenhower 
2. John Foster Dulles  
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ن بـه لبنـان   یبخش سکوالر فلسط يآزاد ي جبهه کردنِ نابود يبرا. شود اما شدبطور  نیخواستند لبنان ا یم
  .اله شکل گرفت حمله کردند و حزب

از مـذاهب مختلـف    ییسـکوالر بـا اعضـا    يدئولوژیرا که ا ییها ده، تمام گروهیسنج یلیعمالً خ :راشق
ها  يا دروزیان یعیمثل ش یقوم يها گروه ه را ـ ویا بقیگراها  یا ملیها  ستیداشتند، خلع سالح کردند ـ کمون

   .م، خلع سالح نکردندینبر یشان نامیحیسم را، اگر از متحدان
کـه از قبـل    یبوم يزیاله از چ در لبنان داشت؟ حزب ییاله جا ل، حزبییاز هجوم اسرا قبل :یچامسک

  ه؟در لبنان بوده رشد کرد
نکردنـد،  ش هـا خلـع سـالح    یلییعه سر برآورد، کـه اسـرا  یت شیبله، از جنبش اَمل، جنبش اقل :راشق

بخـش   يآزاد ي اما البته جبهه. را یحیمس یراست ان دستینظام ا شبهیرا  يان دروزینظام طورکه شبه همان
   .لبنان را خلع سالح کردند يها ن و چپیفلسط

  ادگرا بود؟یاَمل بن :یچامسک
 یبود تا سازمان یعیش یمتر سازمان قوشیس شد اما همواره بیسأت یمذهب یزماناصورت س نه، به :راشق

  .ادگرا باشدیکه بننیچه برسد به ا یمذهب
  رخ داد؟ چطوراله  پس گذار از اَمل به حزب :یچامسک

  .دیل به لبنان به آن سرعت بخشییاسرا 1982سال  ي که حمله يساز کالیبا راد :راشق
  د؟یهم سرعت بخش ییادگرایو به بن :یچامسک

داسـتانِ  . کرد یت میها حما ران از آنیاله شدند و ا ل به حزبیبودند که تبد یانشعاب یبله، گروه :راشق
. است  یاسالم ییادگرایخصوص مربوط به بن د که بهها مورد در منطقه وجود دار دهـ   جادوگرشاگرد  یمیقد

عام منطقـه در   يعنوان الگو مشابه به يها شیسم، و گرایعرب، ناصر ییگرا یمل ین خاطر که وقتیبه اعمالً 
مواجهه  يبرا يعنوان ابزار به یاسالم ییادگرایها از بن تر دولتشیکردند، ب یشروع به فروپاش 1970 ي دهه
ده انـور سـادات   ین پدیگر از همید مثال قابل توجه. ر استفاده کردندسکوال ییگرا یا ملیچپ  ي  مانده یبا باق

ـ رو يدسـت گرفـت بـرا    بـه زمام امور را  1970که در سال نیاز ا او پس .جمهور مصر است سییر بـا   ییاروی
دسـت همـان    شـدن بـه   کشتهبا  1981پروبال داد و در سال  یاسالم ییادگرایسم به بنیناصر يها بازمانده

رون یب يگذارد غول از بطر یاالت متحد میا :ن همان داستان استیا .ان گرفتیکارش پا یان اسالمیادگرایبن
 يها يدئولوژیبِ سرکوبِ ایترک. شود یش مغول، مخالف یاز مدت ش کند و بعدتواند کنترل یگر نمید اما دیایب

ها دامـن زده   به آن يها که با سقوط شورو يدئولوژین ایـ ا  یگـ ورشکست  یا سکوالر و شکست ذهنی یمترق
ـ موجـود کـه بن   یضد غرب یک اعتراضیدئولوژیا يها مجراتن ينه را برایشد، زم بـود، بـاز    یاسـالم  ییادگرای

کردند و  یش ماالت متحد تحملیو ا یمحل يها میبود که رژ یمذهب يدئولوژیا یاسالم ییادگرایبن .گذاشت
 ییهـا  میرژاالت متحد و یانزجار از ا يشد برا ییبه مجرا لیکردند و تبد یش مقیتشو ،حتا از آن سود جسته

  .ش بودندانتقال ي لهیخودشان وس تیکه در نها
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ـ آن در بن به بـا شـا م يحد تا يزیکنم چ یبکنم، فکر م یاسیکه بخواهم قبدون آن :یچامسک  ییادگرای
ـ اخ ي ل سدهیدر اوا 1نستونیگاه پراست که از دانش یعبارت پروتستان» ییادگرایبن«. وجود دارد یحیمس ر ی

ـ  االت متحد از مسـتعمره یدر ا یقیعم یلیخ يها شهیش رمینام یم ییادگرایچه بنآناما . دیآ یم  يهـا  نینش
وکـم   شیو ب یالعاده مذهب و فوق یافراط يشه عنصریهم .وجود داشتهآنجا  شهیو هم داردطرف  نیه به ایاول
. هم وجود داشـت  از آن يگریدنوع  1950 ي در دهه. است ا شدهیکرات اح وجود داشته که بهآنجا  ادگرایبن
اما ]. 1[م یوپالها را دار جور پرت نیو ا» خدا ي هیر سایز یملت«و  »میبه خدا باور دار«طر است که ما ن خایا به

نظـر مـن    و بـه . اسـت  ل شدهیتبد یی عمده یاسیس يرویبار به ن نینخست يوپنج سالِ گذشته برا ستیدر ب
ـ کـه در ا  يش کردفیتوصتو چه است مشابه آن یی آگاهانه يبردار بهره ـ   نی  يهـا  اسـت یکوشـد س  یمـورد م

ـ مال يها استیتر سشیببلکه  کالیراد یلیخ يها استیسنه . ل ببردیرا تحل یمترق یاجتماع ـ دمکرات مِی  کی
. کارهـا  نومحافظـه  هـا و  برالینـول از طـرف  انـد ـ حملـه     شـده  يجـد  ي ش دچار حملهیپ ي دوره یاجتماع

 يبـرا  یگـاه یل شد تا پایتبد یاسیس ییرویبار به ن نیاول يکه همواره وجود داشته برا یحیمس ییادگرایبن
ـ زکه چندان کند عمل تواند  یم یاسیس آن اندازه که نظام ز ـ تا یکار باشد و ن نیا سـت ـ تمرکـز    یاد هـم ن ی

 لیمسـا مثل بهداشت، آموزش، (گذارد  یر میشان تأثمنافعه واقعاً بر ک يدهندگان را از موارد ياز رأ ياریبس
حقـوقِ  خواهانِ مرد و  جنسآموزشِ تکامل، حقوق هممخالف  یمذهب یبیبه جنگ صل) مزد، دستياقتصاد
ـ یهـا چنـدان اهم   هـا بـه آن   ران ارشد شـرکت یمدمثال،  ياند که برا يمواردها  نیا. بکشاندن یجن سقط  یت

مـردم و   يهـا  دغدغهاگر بشود توجه و تمرکز بحث و و . دهند یم يشتریت بیاهمگر یموارد د  به. دهند ینم
ل یاند ـ مثالً مسـا   یی هیحاش ثروت کامالً يکشاند که برا یلیره را به مسایو غ يجمهور استیر يها استیس

سـتم  یرا نـابود کننـد و س   يکـارگر  يها هیخواهند اتحاد یکه م یکسان يخواهانِ مرد ـ برا  جنسحقوقِ هم
  .است یکنند، عال یگذران م یسخت که مردم به یمندان بسازند، درحال سود اَبرثروت را به یاسیس/  یاجتماع

ـ  یامر يخ اقتصادیفرد در تار منحصربه یی در دوره انهیادگرایز بنین تجهیا ن یکا رخ داده است ـ هرگز چن
. ا اُفـت کـرده  یاست  ا راکد ماندهیت مردم یاکثر یواقع يمزدهاسال، دست 25حدود  ينبوده ـ که برا  يزیچ

ـ . ا اُفت کردهیا ثابت است یها  ترِ خانوادهشیب یدرآمد واقعمتوسط  ـ ن چیقبالً هرگز چن . فتـاده یناتفـاق   يزی
ـ   ت آنیاکثر يبرا يوپنج سال کساد ستیوقت ب چیاند اما ه مثلِ رکود بزرگ بوده ییها دوره  یهـم در دوران

ـ مزا اد شـده یکار ز ساعت. است وجود نداشته ياقتصاد يبدون آشوب جد  يکارکـم و بـده   یاجتمـاع  يای
ـ ، تجهيادیحد ز تا ها آناداره کردن و راه . اند يو اقتصاد یاجتماع یواقع يها ها بحران نیا. افتهیش یافزا ز ی
ـ ها بـه ن  ل آنیو تبد یحیمس ییادگرایبن يها هم بخش شه وجود داشته و آنیاست که هم يزیچ آن  يروی
ـ ادگراهـا اهم یبن ياست که بـرا  يمواردبه زها ین چیزمان، انتقال گفتمان و توجه و افعال و هم یاسیس ت ی

ـ توان یم. ندارند یتیبرند چندان اهم یش میرا به پ اند و آن که متعلق به جامعه یمردم يدارند اما برا د بـه  ی
 یلیخ. برالیل ند نگرشیگو یم به آن هاند ک يزیان چیب: دیندازیب ینگاه ها شرکتارشد ران یمد يها نگرش

                                                                                                                        
1. Princeton 
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 برند، یم شیرا به پ يو اقتصاد یاجتماع يها استیسها  نیکه ا مادامو . ندارند یها تفاوت  دانشکدهبا استادانِ 
ـ از ا یچ ره مشغول کرد،یخواهان مرد و غ جنسو حقوقِ هم» تکامل ي هینظر«اگر بشود مردم را با  ! بهتـر ن ی

 يهـا  را در اتـاق » یسرخوش«خودشان  ي داشتند به گفته يات تجارین انتخابات، نشریآخر از مثالً بعدپس 
بودند،  یبعض. خواهانِ مرد مخالف بودند جنسن خاطر که با ازدواج همیا کردند؛ نه به یره وصف میأت مدیه

ـ دند که ایشود ـ نه، فهم  یدا میخواه پ جنسهاشان هم ا بچهیخودشان  يهرحال تو نبودند؛ به یبعض ن راه، ی
است که  ییها از راه یکی است؛ يآورد د، دستییایش بربد از پسیو اگر بتوان. کسب و کار يبرا است يبازراه 

  .شود یمعموالً از آن استفاده مس که اره يالقا ، در کنارکنترل کردشود مردم را با آن  یم
ـ طرف تغ نین است که از دولت کارتر به اید من ایجور زنگ خطر است اما تأک کین یا ـ یی  بـه  یر نگرش

مهم نبـود   یکس يـ برا  ا نهیهست  یجمهور مذهب سییمهم نبود که ر یکس ياز کارتر برا قبل. وجود آمده
ـ بـود،   ی؟ اما کارتر که احتمـاالً آدم صـادق  رود یسا میشنبه به کلکیندون جانسون هر یکه ل بـه   يجـور  کی
ـ یرنـد و از تمـا  یخـود بگ  گار بهزیپره یی فهماند که اگر چهره یران حزبیمد ـ و گناه یالت قلب شـان  ار بودنک

ـ ز يبه آرا یابی ن راه دستیاند و فالن و بهمان، ا دهیح را دیکه مسنیصحبت کنند و ا از  نظـرم  بـه . اد اسـت ی
نتون کـه احتمـاالً   یل کلیحتا ب. کند یم یمذهب ي ، وانمود به تجربهيجمهور استیبعد، هر نامزد ر کارتر به

. خواهدشد دهیدعاخوان د 1ها ستیباپت يساینان داد که هر هفته در کلیاست که من، اطم یقدر مذهب همان
  .مشابه است یگفت یاسالم ییادگرایرشد و استفاده از بن ي چه تو دربارهبا آن يحد ن تایا

ن امر از نظـر  یچرا از زمان کارتر ا: دید پرسیچون با ياشاره کرد یمهم یلیخ ي جا به نکتهنیتو ا :راشق
  ؟هد شدی، مفیاسیس

  .همان دوره است: بود یبرالیولن يها استین آغاز سیچنکارتر هم ي دوره :یچامکس
ـ بحـران    1970 ي دهـه  ي انـه یبحـران م  .اشاره کردم آن تر بهشیکه پ است یتقارنهمان   نیو ا :اشقر

رفـتن   احسـاس از دسـت  ت آشوب، یوضع یدر سراسر جهان نوع زمان همکه  ی، بحران اساسیاقتصاد جهان
 بـه آن شناسـان   راه داشت که جامعـه هم  تمام مردم به يرا برا يزیو گسترش چها  ثابت خانواده يدرآمدها

مسـتعد کـرد چـون     یلیخ یمذهب ییادگرایا بنیمذهب  يایاح ينه را براین، زمیاو  »يناهنجار«ند یگو یم
 ب در سراسر جهان بعـد یترت نیا به. پناه ببرندشان یتیهو يها ش دارند به نشانهیگرا یطین شرایمردم در چن

ـ  یتیهو يها استیانواع س یدر تمام یمی، رشد عظستمیب ي ن ربع سدهیل آخریاز تحو ، خـواه  یـی  لـه یا قبی
کـا هـم   یامر ي ن در جامعهیم و اینیب یگر میز دیادگرا و خواه هر چی، بني، قشریگرا، مذهب ی، خواه ملیقوم

کار  صورت به نیقبالً به ا یذهبم ي ن تلهیاکه نیال یدل. روست نیاز ا ینوع برخورد کارتر هم که گفت. هست
 مداران، نشـان اسـت یس يخ مدرن، حتا بـرا یدر تار يموارد درعمالً . موقع مؤثر نبود ن بود که آنیرفت ا ینم

  .است ، کارگشا نبودهیمذهب یلیخ ي دادنِ چهره
ـ یمسـلمانانِ خ  .تـر کـرد   ت را روشـن اِ عبار یمعند یباد یشا :شالوم ـ  یو مـذهب  یسـنت  یل نـد کـه   یگو یم

                                                                                                                        
1. Baptist 
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ـ مثـال در ا  يبـرا . سـت ین يگریل آن به دیتحم يمعنا نوع نگرش به مذهب است و به کی» ییادگرایبن« االت ی
 گـر را یچرخنـد کـه مـردم از مـذاهب د     یهستند اما دور نم یان مذهبیگرا م که سنتیرا دار 1ها شیمتحد، آم

ـ بـر اسـاس ا  . یین کارهـا یچا همیکنند  منفجر ـ  ی ـ بن«تـوان   ین نظـر نم ـ یاز نظـر س  را» ییادگرای عبـارت   یاس
ـ  یافراط ییادگرایشود بهش گفت بن یمم ییگو یم ییادگرایچه ما به آن بندانست؛ آن يزیآم نیتوه ـ ا همی ن یچ

  ؟دیدار ز را قبولین تمایا. يزیچ
 یمـذهب  يهـا  يهودیبرند درست مثل  یکار م ز را بهین تمایتقد اعکنم مسلمانانِ م یفکر م :یچامسک

ـ یدستگانفجار مسجد اقدام به از  که قبل يهودی يادگراهایبنکه برائت خود را از آن  . ند، اعـالم کردنـد  در ش
 ي جاذبـه  رشـد  عامِ ي دهیکند، پد یصحبت م يگریز دیچ ي ر دارد دربارهیاما فکر کنم جلب. دارد یمعنن یا

ـ مـردم با . مـردم  يارویرو یسکوالر و مشکالت واقع ییگرا یراه افول ملبه هم ییادگرایبن  يبـرا  ییهـا  د راهی
ره یسم و غیسکوالر، کمون ییگرا یراه مل. ندیاین مشکالت بربیباشند تا از پسِ ا ن خود داشتهیدر ب یابی تیهو

و . جـا گذاشـت   بـه  یـی ش هم از درون تنزل کرد، خالءیرون مورد هدف قرار گرفت و بخشیاز ب يحد که تا
و  یاجتماع يها د به برنامهیشاهد واکنش شد 1970 ي دههدر  .االت متحد وجود داشتیمشابه در ا يزیچ

ـ کـه از طر ــ   میبود) 3لیودین ي ا برنامهی( 2ن روزولتیدورانِ فرانکل ي اجرا درآمده به ياقتصاد  ي ق برنامـه ی
 دنیفروپاشه از زمان یسرما. شد گرفته یاز آن منتفع شدند پ اکثر مردمکه  4ندون جانسونیر لیکب ي جامعه
 .اسـت  مندتر شده ناقاعده یطور روزافزون ، بههشناخته شد 5ون وودزستم برتیاقتصاد که به س یالملل نینظم ب
ـ  تنها تر مردم نهشیب يوضع شدند که برا یبرالینول يها برنامه ـ و نوم یرنج جمع ط سـخت  یشـرا بلکـه   يدی

نظـرم   بـه  .بود کا رخ ندادهیخ امریدر تار يزیچ نیاز آن هرگز چن دند؛ در واقع قبلیآفر يو اقتصاد یاجتماع
 یاسیس يرویرا به ن وجود داشته، ممکن و آن شهیرا که هم یاحساسات مذهب ظید کارتر ناخواسته، تغلیشا

ن یگزیجـا را  آنسـت و  یز یکه در آن م یی به محدوده کشاند، یاسیل کرد و به کانون گفتمان سیعمده تبد
ـ از قب ییزهـا ین عوامـل، چ یتـر  تر مـردم مهـم  شیب يبرا. حاال اثر داشت. دکر يو اقتصاد یموارد اجتماع ل ی

ش سـمت  بهد خواه ینم یاسیس چ حزبیاما ه. هستند یبهداشت يها مراقبت يها نهیهز ي سابقه یش بیافزا
ـ   ي هینظر ي در عوض درباره. اند ...و یمال يها همه و مؤسسیب يها خوار شرکت رهیبرود؛ ج  یتکامـل و طراح

                                                                                                                        
1. Amishم. گیر مسیحی ي سخت ، فرقه.  

2. Franklin Roosevelt  
3. New Deal 

4 .Lindon Johnson’s Great Societyدو . 1960ي  هاي اصالحات اجتماعیِ لیندون جانسون و همکارانش در دهه ؛ مجموعه برنامه
هـاي بهداشـتی،    هـاي جدیـد بـراي آمـوزش، مراقبـت      اختصاص بودجه. این برنامه محو فقر و محو نابرابري نژادي بودهدف اصلی 

ها بود و بیشتر از  ریزي طرح ي نیودیل در برنامه نقل در این دوره صورت گرفت تفاوت این برنامه با برنامه و مشکالت شهري و حمل
 .م. یی که قرار بود براي این برنامه هزینه شود صرف جنگ با ویتنام شد بودجهبیشتر . کندي الهام گرفت» مرزنو«طرح 

5 .Breton Woods جنـگ دوم جهـانی    پایـان  ازین نام برگزار شد تا پس هم ، کنفرانس پولی و مالی ایاالت متحد که در محلی به
ها  ي تعرفه ي عمومی درباره نامه ، موافقت)BRD(المللی بازسازي و توسعه  مند کند و به تأسیس بانک بین نظام پولی و مالی را قاعده

  .پول انجامید المللی و صندوق بین) GATT(و بازرگانی 
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ش یروند و کشور را پ یمندان راه خود را من ثروتین بیادر . کنند یبحث مهم دعوا دارند و  با یهوش مصنوع
ط یتر مردم بـه شـرا  شیب يبرال که براینولشدت  به ياقتصاد و یاجتماع يها ن برنامهین ایبارتباط . برند یم

ـ پد مثابـه  به یاسالم ییادگرایبن از یکش و بهره یمذهب يایاح باده یانجام یزندگت سخ ـ یس یـی  دهی و  یاس
ـ قدر نزد ن ارتباط آنینظرم ا به ـبار   نیاول يبرا یاسیات سرکانون مناظ ـ سـت کـه نشـود ناد   هک ی اش  دهی

  .گرفت
شان شـد؛ چـون   یعبارات و معان ي د وارد بحث معناشناسانه دربارهیو بایتو است سؤالدر پاسخ به  :راشق

ـ ر بسـته  یشود اسمِ تفس یمثالً م. استفاده شود یممکن است از عبارات متفاوت ـ ی حـرف از   بـه  ر حـرف یا تفس
عمومـاً  » ییادگرایبن«اما . کار رود به یگا خانوادی یشخصکه در سطح  گذاشت، مادام» ارتدوکس«مذهب را 

لِ آن به جامعه و دولت و همه را یتحم ي به ارادهبلکه  اشاره دارد یکتب مقدسِ مذهب یر ادبینه فقط به تفس
ن یو در ا. شود یم افاده» ییادگرایبن«طور معمول از  است که به يزین چیا. کردن هم اشاره دارد ع خودیمط
. سـت یاسـت کـه فقـط بـه اسـالم مربـوط ن       یجهـان  یـی  دهید که پدیشود د یم میکه آورد یلیبه دل یمعن

ـ بن يهـا  ره ـ تمـام شـاخه   یک، پروتستان و غی، هندو، کاتوليهودی ییادگرایبن ـ  یمـذهب  ییادگرای ن یدر هم
  .زمان است در سراسر جهان جالب توجه و هم یی دهیپد. اند ساله سر برآورده یوپنج، س ستیب

وجـود داشـته امـا در     1920 ي است چون باز از دهه یهندو مثال خوب ییادگراینظرم بن به :یچامسک
 .است شده يالعاده خطرناك و قو فوق یی دهیل به پدین حدود است که تبدیا همی  ن دو دههیا

ـ پد يو اقتصـاد  یاجتماعط یشرا. سازنده ي هیل و همان اجزاء پایقاً و با همان دالیدق :راشق آمـده از   دی
ـ انواع ا یرف و ورشکستگک طیاز  1970 ي از دهه در اقتصاد جهان از بعد یاساس یدگرگون  يهـا  يدئولوژی

ا یسم ی، کمونییگرا یها، مل يدئولوژین ایکه تجسم ا ییها دولت یاسیو س یخاطر شکست اجتماع به یمترق
مانده  یک باقیدئولوژیبا تنها ابزار ا د کهیانجام ییب به خالءیکل آن ترک: گریاز طرف د گر بودند،یز دیهر چ

 مـذهب رد  یمـان یو بعد ا یر تعقلیغ یگ ژیخاطر و در ضمن به. شدر ان خشم مردم که مذهب بود، پیب يبرا
که به آخر  یاسیات سیو تجرب یدولت يها افته در مدلی تجسم يها يدئولوژینسبت به ا يدئولوژین ایکردن ا

اسـالم    در جهان است که البتـه منحصـر بـه    یخیتار یی دهین پدیبله اپس . شود یتر م دند، مشکلیخط رس
  .ستین

و نـوار غـزه و    يبـاختر  ي با اشـغال کرانـه   يحد تا. متفاوت است یکم يهودی ییادگرایبن :یچامسک
ـ  يهـا  جالب است که گروه. راه استهم 1960 ي دهه تحوالتکا با یجا در امرنیا يتاحد در  يهـود ی یافراط

ها  ناز آ یکردند و بعض سر بلند 1اهیس ییگرا یمثل مل ییزهاید آگاهانه از چیگاه در تقل 1960 ي اواخر دهه
ـ   یدر ضمن به تعداد کسان. اه بودیس ییگرا یکه الگوشان مل هودی یدفاع مجمعشدند  خواسـتند بـر    یکـه م

 ي ر دههدر اواخ. شد یدم افزوده م به کنند دم یزندگوجود داشت از قرن هفدهم  که یی یر ذهنیاساس تصو
ـ   2اشـرام معابـد  بودنـد کـه بـه     ییها جوان 1960 ـ یرفتنـد و د  یهنـدوها م ـ  بـه کـه   یگران  1رچیوبـا لو یرب

                                                                                                                        
1. Black nationalism 
2. Hindu ashram 
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  .دیل انجامییاسرا ياز سو ینیفلسط يها نیه اشغال سرزمیتوج و به. ن منفجر شدیـ و ا] 2[وستندیپ یم
ـ  اهداف توسـعه  يو برا :راشق در  یمـذهب  يسـاز  شـهرك جنـبش   ،2میمثـلِ مـورد گـوش امـون     یطلب

ـ زاش، ل، در کتـاب ییاسرا 3اپامممها فالپان، رهبر سابق حزب یس. شد گرفته کار به یاشغال يها نیسرزم ش ی
هـا را بـه    حـزب کـارگر بـود کـه آن    از  4ل آلونن نکته را گفته که عقایا] 3[ ها تیها و واقع اسطوره: لییاسرا
  .ق کردیتشو 5در هبرون شهركن یس اولیتأس

  یسعود یپادشاه
 يرو ین دولت اسالمیادگراترینظر بنهر روشن است که از  ياریبا هر مع یاسالم ییادگرایدر مورد بن :راشق

 ي نـه ین دولـت در زم یتـر  کننـده  ن و سرکوبیگراتر ن، واپسیتر شیاند کوته. است يسعود ین پادشاهیزم
ران ید، ایسه کنیران مقایرا که با ا يسعود یپادشاه. ز استیانگ تار رقیرفتارش با زنان بس. نان استحقوق ز

زنان،  ییرهار ایبا هر مع. یطور نسب کنم، البته به ینم یشوخ. رسد ینظر م زنان به ییه به چراغ سبز رهایشب
کـه   يو هنـوز کشـور  . جلوتر است ياز عربستان سعود یلیران خیمدرن، ا یا هر ارزش اجتماعی یدمکراس

» دوست است« يران است چون پادشاه سعودیکند، ا یمتهم م یمذهبرا به داشتن تعصب  االت متحد آنیا
  .ت گرمابه و گلستانس، دویتسهم چه دو آن

  ست؟یچ يسعود ییادگرایبن خاستگاه :شالوم
بـن عبـدالوهاب    ، محمـد یک واعظ مسلمان قرن هژدهمیز ائتالف برآمده ا يسعود ییادگرایبن :راشق

بـن   و محمـد ) »يگـر  یوهاب«: مانده ياز نوع سعود یاسالم ییادگرایبن يش روادگرا که نامیار بنیواعظ بس(
ـ ا. کـرد  را بنا يسعود یپادشاه ي است که سلسله یی بلهیس قییسعود، ر ن بخـش از  یتـر  لـه، بـزرگ  ین قبی

بعد  و از آن به ل شد فتح کردیتبدعربستان  یبه پادشاه 1930 ي ل دههیعربستان را که در اوا ي رهیجز شبه
ــ   اسـت  شـکل گرفتـه  » یوهـاب «س مذهب یو تأسحاکم  ي ن سلسلهیسازش ب ي هیعربستان بر پا یپادشاه

ما به صداقت در باور  ینیجا هم تکرار کرد، بدبنینتون گفت، ایمثل کل یکسان ي نوآم دربارهچه را توان آن یم
ـ و ا .ن دو ستون استوار اسـت یهمواره بر ا يسعود یادشاهپ. کنند یوانمود م آن که به یمذهب االت متحـد  ی

ـ یخخود  یمهم و ملک واقع یلیخ یلیخ ي ن تکهیثبات ا ير براینظ یب یی چون قاعدههم ـ آگاهانـه از ا  یل ن ی
  .کند یت میرا تقو ت و آنیحماب یترک

حتا حاال . ستیاغراق ن ياالت متحد بر عربستان سعودینظارت و کنترل ا ي درجه ي دربارهها  حرف نیا
فرستادم  ینکیل نوآم يبرا یتازگ !شود یکا بحث میامر ي در کنگره یپادشاه یآموزش ي برنامه ي هم درباره

                                                                                                                        
1. Lubavitcher Rebbe 
2. Gush Emunim 
3. Mapam Party 
4. Yigal Allon 

5 .Hebron م .ي باختري ترین شهر کرانه گویند، بزرگ ، که اعراب به آن الخلیل می.  
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خ یدر تـار  یچنـدان  يهـا  نمونه]. 4[ن مطلب یهم ي گان درباره ندیشده در مجلس نما بیتصو ي نامهاز قطع
کاتور یکارعمالً . گر وجود نداردیکشور د یآموزش ي در برنامه ین روشیاالت متحد از دخالت کنگره به چنیا

ـ را تقو یسـطح  راتییبرو، فقط تغحفظ آ يبرا يسعود ي خواهد که خانواده یواشنگتن در واقع م: است  تی
ـ دنبال دمکرات که بهنیها و تظاهر به ا يق با سعودیعم يوندهاین پیخاطر تناقض ب کند چون به کـردنِ   کی

ک یدئولوژیا ي بهانهترین  اصلی ،»یکشتار جمع يها  حسال«از افول داستانِ  که بعد يانه است ـ تظاهریخاورم
  .است ش در منطقه است ـ در معرض حمله قرار گرفتهفروزیا جنگ

شده و تابع کنترل  متحجر یی لهیاست که در ساختار قب یی مانده عقب ي چنان جامعه يسعود یپادشاه
ر ییمتحد واقعاً دوست ندارد تغاالت یاست که ا يزین چیا. است یشیاند کیتار یلیخ یمذهب ي انهیادگرایبن

ـ غ يریناپذ ینیب شیو پ يداریرش ناپاییکند چون تغ ـ   ری ـ  آن کشـور بـه   ي نـده یرا در آ یقابـل تحمل راه هم
  .خواهدداشت
ـ تغ يفشـار بـرا   ي ندهواردآور یمترق يوهارین یکن یفکر م :یچامسک ـ یی  یدرون پادشـاه  یرات اساس

  باشد؟ وجود داشته يسعود
ـ تمام انـواع ب  یوقت. مهم نه يروهایحال اشاره شد، ن به که تا یلیدال به :راشق ـ ا يهـا  انی ک را یدئولوژی

ـ ک ایزار است، آن یعت از خالء بیماند، چون طب یم یباق یکید و فقط یکن یسرکوب م عنـوان   بـه  يدئولوژی
ـ انجام  یاسالم ییادگرایکه به بن یی دهیپدجاست که نیه ایقضطنز . رود یکار م تنها مجرا به ل بـه  ی، تبـد هدی

کار رفتـه،   هم به يسعود یپادشاهبر ضد انه شده و حتا یگذشته در خاورم يها مردم در دهه یاصل يمجرا
 يسـعود  ي انِ ضـد خانـه  یادگرایبن. است خود گرفته به یاسالم ییادگرایل بنکه انزجار از سلطنت شک ییجا

ـ یو دشمن اسـالم   یاتحاد با دولت فاسد اخالق بودن و اکاریخاطر ر حاکم را به ي مثل بن الدن، سلسله  یعن
ـ خ اخیدر تـار  يه سلطنت سعودیشورش عمده علدو . کنند یاالت متحد محکوم میا در  1979ر، شـورش  ی

  .و بعد هم القاعدهد یانجام ییادگرایمکه بوده که به بن
  ؟یچ يسعود يبورژواز :یچامسک

اسـت بـا    یخـاطر کـارش کـه بازرگـان     است و بـه  ر نظارت دولتیشدت ز به يسعود يبورژوار :راشق
هـا   کار بـا آن بزرگ هم يتجار ي هیحاکم و ال ي زاده از زن و مرد از خانوادههزاران شاه. ختهیدرآم یپادشاه

از حذف  یچ منفعتیبرند و مشخصاً ه یاز درآمد نفت سود م یکش سرشار که از بهره يبا سودهاوجود دارند 
 یاسامه بن الدن مثال خوب ي خانواده. ممکن باشد يزین چیالبته اگر اصالً چنشود ـ  یدشان نمیسلطنت عا

ـ انـد و از مز  فعـال  یسـاختمان  يهـا  اند که در تمـام پـروژه   يمندار ثروتیران بساگذ هیها سرما آن. است  تی
 1970 ي مـت نفـت در دهـه   ین رشد عمـده در ق یاز اول پس يسعود یخته که پادشاهیافسارگس یخرج ول
ـ   ین خانواده اساساً و حقیا ياز اعضا یکی خُب. ، برخورداردیرا چشاش  مزه ر متعصـبانه از  یقتـاً متـأثر از تفس

ـ اسـت و ا  دهده بـو یجنگ يها در افغانستان با شورو که سال یج است، کسیرا یاسالم است که در پادشاه ن ی
، يسعود یالقاعده در پادشاهاما صفوف . برد یکارش م کا هم بهیه امریاوست که علند یآ تجربه چنان خوش
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 بـه  يهـا  از بخش یترشان مردمشیمتمول باشند، ب يها که پسران خانواده ین معنیا ستند بهیها ن بن الدن
 ينقش باز يگرید يجا م که هریرا دار یی دهیجا هم همان پدنیاو . اند يسعود ي جامعه ي دهید ستم تنسب

االت متحد ـ وجود دارد کـه   یسلطنت ـ ا  یاز سلطنت و از حام یاجتماع خاستگاهبا  یی انزجار توده: کند یم
ـ گ یخود م مردم را به يک گشوده به رویدئولوژیا يعنوان تنها مجرا به یاسالم ییادگرایشکل بن رد ـ اگـر   ی

است کـه   یشدت مذهب قدر به شان آنیآموزش نظامم، یید بگویم بایاستفاده کن یم از عبارات فرهنگیبخواه
ـ نـد،  دازپر یشان به خارج میها ل را با فرستادن بچهیاز تحص يگرینوع د ي نهیمتموالن که هز يجز برا به ا ی
 یزنـدان  درون آن نظـام مردم،  ي هی، بق)حدود هزار نفر(الت در خارج یتحص ي بورسِ ادامهگانِ دیبرگز يبرا

  .اند کیدئولوژین چارچوب ایا
ـ   ییها آن :یچامسک ـ   یکه از خـارج برم تـر   سـکوالر و مـدرن   يهـا  باورهـا و خواسـته  ؟ بـا  یگردنـد چ

  گردند؟ یمنباز
بـا   یـی  جسـتن از جامعـه   شـدن، بهـره  »يسـعود «د بـه  یترشان با امشیب ،ندرت ها که به خواسته :راشق

ـ ا. گردنـد  ین نوکر ـ برم یشان هم ندارند ـ مثالً داشتن چند یان غربیاد که همتایز يها تیمز  ن جامعـه بـه  ی
شـان مـرد   اتفاق بـه  بیت قریخوانند، اکثر یرون درس میکه ب یکسانکه  جااست و از آن یمراتب سلسلهت شد

 ییها اکار است چون به بخشین جامعه واقعاً ریا. ساختار غالب تکان بخورد خواهند یترشان نمشیهستند، ب
ـ کـه پنهـان اسـت و جلـوه      یت ممنوع لذت ببرد ـ تا زمان یرضا یدهد تا از نوع یاز جامعه اجازه م . کنـد  ینم

 يهـا  زادهآزادتـر بگذراننـد، شـاه    يشان را در کشـورها التیتوانند تعط یعالوه متموالن هرگاه بخواهند م به
مختلف دارنـد کـه    يدر جاها ییالها و قصرهایها، و شان آپارتمانمندان، بسته به سطح ثروتو ثروت يسعود

گـاه  یپا يسـعود  یکـه پادشـاه   یمند شوند، درحال بهره یاز زندگ یبروند و از نوع متفاوت هاجاتوانند به آن یم
  .ساختار دارند ظدر حف يادیمنفعت ز ها نیا. شان استیتجار

  وجود ندارد؟ يمثل جنبش کارگر يزیچ :یچامسک
 »1یگخودکـام «. ن دولت اسـت یتر کننده سرکوب. قابل تصور است ریعربستان غ یاُه، در پادشاه :راشق

ن روش یتر یکه با قدرت چالش کند، به وحش يزیچ یده سازمان يبرا یهر کوشش. کند یدا میپ یمعنآنجا 
و  یاند، زندگ افتاده پاش ینظر ما پ که به ییزهایچ يبرا يسعود یمردم در پادشاه .شود یممکن سرکوب م

ابـان  یرا کـه وقـت نمـاز در خ    ییها اش، آدم ژهیس ویاست که پل يکشور. ردیگ یشان در خطر قرار میهست
ـ و ا. تصور بدتر از آن مشکل اسـت . است تحت کنترل تام یی جامعه. زند یمباشند، شالق  ن کشـور متحـد   ی

ـ  به یغرب يها است که تمام دولت یاالت متحد و تنها دولت مسلمانیا یاصل ش ش، دوسـت یخاطر ثروت نفت
عربستان است و  یگر، متضمن ثبات پادشاه شدت سرکوب ن ساختارِ بهیداند که ا یاالت متحد میا. هستند

 یپادشاه. اعظم است، ارباب یاالت متحد حامیا .االت متحدیات یحما هاز آن کشور بین ي کننده نیتنها تضم
و از بـدو   وجود داشته اکه در قرون وسط يزیاست مثلِ چ»  2هیالحما تحت یپادشاه«خود  ي نوبه به يسعود

                                                                                                                        
1. totalitarianism 
2. protected kingdom 
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ـ تانیبر ياالت متحد داشته تـا جلـو  یبا ا یش از آغاز روابطیکه کماب ین معنیا ن بوده بهیکارش چن ا و بعـد  ی
  .دیایشِ رو دربید پیا هر تهدی يشورو ي هیروس

ت ین واقعیا نگرفت دهیل به نادیاالت متحد، متمایا یژه افکار عمومیو غرب، به ینظر من افکار عموم و به
ـ است و ا يانه چه کشوریاالت متحد در خاورمین متحد ایدانند که استوارتر یمردم نم. تاس ـ  ی  ین چـه معن

ـ  م یی ل برنامهیتر به دلشیشود، ب یم يبه سعود يتوجه انتقاد یوقت. دارد از  یشکوك است مثل انتقـاد برخ
  .االت متحدیل در اییـ اسرا ياز رقابت سعود یبخش ي نهیدر زم لییان اسرایگرحامیکارها و د محافظهنو

نـد امـا از   یگو یراه میب و مردم بهشان بد یدان ید ـ م  نستیمهم ن یلیکارها خ افظهن نومحیا :یچامسک
: دشون یرفته میکنند، پذ یم میاست عام را تنظیکه س ییها استیدهند فقط آن س یه میکه ارا ییها استیس

 يهـا  طـرح مثـل  ). ما موافـق  :رقشا(شوند  یم کنار گذاشته یراحت اند به است عام مخالفیس که با ییها آن
 يشان تو انداختندره ـ  یو غ] 5[به عراق  یهاشم یل پادشاهیتحم يه برایو بق 2ثی، داگالس ف1چارد پرلیر

  .سطل آشغال
ا آن دولت هرگز ین یاست که ا یاز نوع يسعود یبا پادشاهکارِ  نومحافظه ي خصمانهن گفتمانِ یا :راشق

ـ م و هرگـز ا ا موافـق  نـوآم مورد کـامالً بـا    نیدر ا: روشن است یلیخ. واردش نخواهدشد ـ ن دی دگاه را کـه  ی
  .رفتمی، نپذبودند  کاران بر کشور حاکم نومحافظه

  انهيدر خاورم یدمکراس
  د؟یکن یم یابیارز چگونهانه یرا در خاورم یت دمکراسیوضع :شالوم

ـ یگذشـته پ  ي در سده  :یچامکس ـ یخ يهـا  رفتش ـ  یل در تمـام منطقـه   . اسـت  وجـود داشـته   یمهم
  .است بوده یخواه یدمکراس يها جنبش

 1953گردد تـا سـال    یداشته که به گذشته برم یستم پارلمانینداشته اما س یدرخشان یدمکراسران یا
  .را برانداختند ا آنیتانیاالت متحد و بریکه ا

ش ید جلویا کوشیتانیبر. را محکم کرد یپارلمان یدمکراس يها هیا، پایتانیمؤثر بر یرانر حکمیعراق حتا ز
 يجنـبش کـارگر   ي بود مثل توسـعه  ياما رشد کرد و شامل مواردش نداشت حد دوستاالت متیرد؛ ایرا بگ

باشـد،   يه جدیدانند اما اگر قض ینم یاز دمکراس یرا بخش آن ییکایامر یاسیمند که در علوم سقدرت یلیخ
ـ گ میان تصـم یدر جر يطرز مؤثر از مردم به يادیکه بخش زآن ياست برا یراهن یا. از آن هست ییجز  يری
 یبعث يکودتا را از آن يادیداشت که بخش ز يقو یلیخ يعراق جنبش کارگر .باشند نقش داشته یاسیس

ـ به تحر احتماالًکرد و  یش متیکا حمایکه قطعاً امر 1963 يکودتا .دیهم کوب در 1963در سال  کـا  یک امری

                                                                                                                        
1.  Richard Perle 
2. Douglas Feith 
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ـ  عـام   با قتل ياندونزمورد ـ مثل ] 6[ت کرده یهرحال قطعاً از آن حما آن وجود دارد اما به يبرا یلیدال بوده 
 يکـاربرد  يمعـروف در معنـا   يها ستیخواست بکُشدشان، کمون یا میراه بود که سهم یمخالف يها چهره

ـ  يبـرا  یـی رویست عراق را که نیحزب کمون يطرز مؤثر و به ،عبارت ي گسترده راه  ي ندهی، گشـا یدمکراس
ـ . ف کردیزمان تضع بود، در آن ییزهاین چیچنو  يدادن جنبش کارگر سازمان ن یحزب بعث و صدام حس

در واقـع هنـوز   . کنـد  یکار را م نیاالت متحد همیاالن هم ا را سرکوب کردند که يشدت جنبش کارگر به
اند امـا تعـداد    شجاع یلیشوند، خ یم يها دوباره بازساز هیاتحاد. برند یکار م صدام را به ين ضد کارگریقوان

  .اند ته شدهشها ک از آن يادیز
مشـکالت  و  یخـارج  يروهـا ین که يمستمر يها تالشجهان عرب مصداق دارد؛ گر ید يها بخشن در یا
  .هنوز ادامه دارنداند اما  ناتمام گذاردهها را  آن یداخل

 يکتاتوریاز شر د یدنبال خالص ه که بهیاکفجنبش . شوند یاء میک احیدوام دمکراتپر يروهایدر مصر ن
 يدوم از سو ي ه سرکوب انتفاضهیجنبش خودشان را اعتراض عل خاستگاهها خود  آن. مبارك است یحسن
دهد امـا آن سـرکوب    ینم یمعن یلیدر غرب خ. است طور بوده نیکارش ا آغاز به. کنند یف میل توصییاسرا

افت و با مخالفـت  یرشد  ینیگرِ وحدت فلسطید يها راه با گروهجنبش هم. انه بودیار وحشیبس 2000کتبر ا
ـ  ياست برا یجنبش. راه شدره همیبا جنگ عراق و غ ـ    یدمکراس  يکتـاتور ین روش، دیتـر  انهیکـه بـه وحش

  .اما وجود دارد؛ کند یرا سرکوب م مبارك آن
مثالً . نندیب یرا م کنند، آن یکه به منطقه سفر م یکسان ي ها هست و همه رفتشین پیگر از اید یلیو خ

ـ یبکا :شود ین مثال روشن میان شهر با یغرابت ا. زنده و شاد است يروت لبنان شهریب  يبـوش چنـد   ي هن
ـ ه. ، خانم کارن پیعموم یپلماسیر در امور خارجه دی، معاون وزیدر روابط عموم یش متخصصیپ ، را 1وزی

ح بدهد که واقعـاً  یانه توضیخاورم ي مانده او رفته بود به مردم عقب. انه سفر کندیفرستاد تا در خاورمآنجا  به
 :»ام من مامانتورِ «: اسم آن سفر را گذاشتند ها یضبع. مییها کنند و ما واقعاً عاشق آنتوانند ما را درك  ینم

؛ بعـد بـه   »هـام  مـن، مـادرم، عاشـق بچـه    «: کرد یطور شروع م نیش را اصحبت رفت، ین خانم هرجا که میا
ـ  .هـا  جور حـرف  نیم و ایشان داردوست چقدرکنند که ما  یدرك نم چطورگفت که  یش مانگشنوند  یتعجب

 یاسیس سیسرو یخبرنگار اصل. داد یبه او دست م ده گرفته شدنیناداحساس جور  کیجا  همهنداشت که 
ـ  ].7[ه کرد یسفر تهن یز اا ییها گزارش راه او بود و سلسلههم زمن،یوا. ون ری، استزمیورك تایوین دانـم   ینم

افتاد  ین خانم مؤثر نمیا يها یرانسخنگفت که  یاما م. ستمیمطمئن ن دوارم که باشد؛یام: ا نهیاست  یوخش
ـ یارا یانتخابات يها امینوع پاز  کوتاه يها امیبکند پ یاساس يها که بحثنیا يجا به«چون  ـ وا .»داد یه م زمن ی

ر دارنـد چـون   ی، تأثوندش یمتکرار کا یامر یانتخابات يارهادر کارزکه ها  امین پیا«بارها و بارها ح داد که یتوض
ـ  يو اگـر کـار   خبرساز اسـت  ياست جمهورینامزد ر ي هیانیهر ب ـ ش نبـرد،  یاز پ ـ  تـوان   یم  يهـا  یبـه آگه

» ن منطقهیا یط زنده و کوبشیمحدر  در عوض«: دیافزا یاما بعد م .»کردز یپول سرر یغاتیتبل ي هکنند اشباع

                                                                                                                        
1. Karen P. Hughes 
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 چطورم یاموزیها ب ش است تا به آنیدر پ یطوالن یراه یج دمکراسیترو يبراپس . دهد ین رفتار جواب نمیا
  .باشند یدمکرات واقع

 یات لبنانیکا گزارش نشد اما در نشریش آمد که در امریپ يگرید ي کننده روشن دادیاز آن، رو پس یکم
 یعمـوم  روابـط ن مـأمور  یب یی به لبنان مناظره یآوردن دمکراس ي درباره روتیبدر ]. 8[زبان چرا  یسیانگل

. شـد  ب دادهی، ترت2سی، جوشوآ لندتیکن فولبرایامر ي از مؤسسه یو کارشناس 1ت ووریکا، جولیسفارت امر
شروع کرد ـ مثـل   » تیالت و تقوی، تحصتهاتر، تعهد: ”ت“چهار «ش را با حرف یعمومروابط مور أند میگو یم

اگر در  .ستین ین دمکراسیا]. 9[هاست  شرکت ییران اجرایمد يت برانیپوافزار پاور نرماطالعات با   شینما
زنده که به  یجوامع. روت استیاحتماالً بآنجا  باشد، سرزنده و پرتپش داشته يباشد که جو ییانه جایخاورم

   .خندند یم یمعن یب يها ن حرفیا
ـ یرا شرح داد، البته ا یل دمکراسیسنوآم پتان :راشق ـ یل هسـت و خ ین پتانس نـد اسـت،   هـم قدرتم  یل

ـ ا] 1357[ 1979ماننـد انقـالب    يدادیبه رو. ندیگو یمچه از آن مندترقدرت ـ ران فکـر کن ی بـزرگ   يآرزو :دی
ـ ینیاهللا خم تیآ ير رهبریخته، گرچه زیر ابانیخ به  يها توده ـ  بـه . بـود  ی، دمکراس ـ ین خـاطر خم یهم  ین

ل یتشـک اش بگنجانـد و درخواسـت    در برنامه يدیکل یعنوان خواست را به ید دمکراسیاز کرد بایاحساس ن
ـ   . ه قانونِ خودکامهیعل یک سنتیدمکرات يها از خواسته یکی، مؤسسان کندمجلس  بـا   یاو بـه نـام دمکراس

 يقــدرت کــامالً آرزو بــه یابیــ از دســت البتــه پــس. رو شــد ، روبــهيران، محمدرضــا پهلــویــکتــاتور اید
ل داد و یرا تشـک  یاسـالم » مجلس خبرگـان «، مؤسسانمجلس  يجا را منحرف کرد و به یخواه یدمکراس

ـ  دست يمند براقدرت ییماند که آرزو یت باقین واقعیاما ا. ل کردیرا به مردم تحم ساالر نید یدولت بـه   یابی
ـ  یـی  ش درجـه یهنوز هم کماب یک معنی ها به نیرغم ا و به. ران وجود داشتیدر انقالب ا یدمکراس از  یواقع

ـ  هم یاست که با شگفت یهم انتخابات ران وجود دارد و آنیک در ایدمکرات یزندگ مثـل انتخابـات    راه اسـت 
محدود  ،یانتخابات ي است که مبارزه یهیبد. دینژاد انجام يمحمود احمد يروزیکه به پ 2005ر در ژوئن یاخ

از مشـارکت   یاما مقدار مشخص. ستیا آزاد نی یا واقعیکامل  یم است و دمکراسیدر درون رژ ییها به بخش
  .است دانسته را مظهر شر که دولت بوش آن دهد یرخ م ین در دولتیوجود دارد و ا یاست رسمیمردم در س
ـ ن ان متحد مسلمایتر ین و گرامیتر ید کردم مذهبیطور که قبالً تأک گر همانید ياز سو االت متحـد،  ی

ـ   ین برابرنهاد دمکراسیتر یاست که افراط يعربستان سعود ـ ا. گنجـد  یاست که بدتر از آن به تصـور نم ن ی
بـر کـل منطقـه     يقـو  يریکاسـت تـأث  یامر یـی  منطقـه  یهژمون یعربستان رکن اصل یت که پادشاهیواقع

افول کردنـد،   یمترق يها انیسکوالر عرب و جر ییگرا یمل ین امر است که چرا وقتیل ایاست و از دال داشته
ـ تغ» موج سـومِ «تنها استثناء . دینجامین یشرق يک مثل اروپایدمکرات رییتغ یعون به ـ رات دمکراتیی ک بـه  ی

انـه  یآغاز شـد ـ خاورم   1980 ي کردن جهان که در دهه کیند دمکراتیفرا یعنیـ ] 10[ون تنگیر هانتیتعب
ـ تغ]. 11[ام  دهینام» استبداد عرب ياستثنا«را  من آن. بوده است رات در سراسـر جهـان وجـود داشـته ـ      یی
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سه یکدام قابل مقا چیانه با هیـ اما خاورم  یشرق ياینِ صحرا، آسییپا يقای، افریشرق ين، اروپایالت يکایامر
فتـد،  یکـار ب  بهآنجا  یت که اگر دمکراسین واقعینفت البته و ا: ل وجود داردیدو دلن استثناء یا يبرا. ستین
]: 12[د نام یم» یپارادوکس دمکراس«را  آن نگتونیاست که هانت يزین چیا. اند دانیروز میپ» بد يها بچه«

ـ از نظر او ا. انجامد یمخالف با غرب م يروهاین يروزیبه پ یکشورها دمکراس یدر بعض ن پـارادوکس اسـت   ی
  .بود یخواه یغرب يها قدرت ي نشانده ، دستیباش یچون به باور او اگر دمکرات واقع

ه یعرب و ترک ين کشورهایلبنان ب ياستبداد است به استثنا ي انه، سلطهیت حاکم در خاورمیعوضپس 
طور که  وجود دارد، آن شده کنترل یه، دمکراسیدر ترک. (اروپاخاطر فشار  مشخص و به يها تیدرون محدو

ـ  و نـه دولـت   یقانون اساسک یاست با  یه دولتیتر گفت ترک شیپ یرك کمت یک قاضی   قـانون  بـر  یمبتن
ـ ییخاص اسرا یلین دو کشور، و البته مورد خیجدا از ا. )قیدق یلیخ یی قاعده ـ  یاساس وکـم تمـام    شیل، ب

وجـود   یپارلمان یندگیاز نما یها درجات از آن یا مستبدند با سلطنت مطلقه که در بعضیها، خودکامه  دولت
ـ مـردم   يبرا یگونه استقالل چیدارد بدون ه ـ یپلــ   ینظـام  ي شـه یبـا ر  ییهـا  يکتـاتور یا دی انـد مثـل    یس

ـ  يهـا  جمهور تونس که دولت سییر ـ  یاو را پسـر خـوب   یغرب سـرکوب   ش بـه اقیخـاطر اشـت   داننـد بـه   یم
ـ  . ریه، الجزایوع آن در کشور همسایاز ش يریجلوگ يبرا یاسالم يادگراهایبن انـه  یدر خاورم یپـس دمکراس

ل یکه تبدنید اجرا شود و هنوز تا ایکه با یدرخواست در دستور روز است؛ يادیز یلیچنان با درخواست خهم
  .ش داردیدر پ يوسته شود راه درازیپ وقوع ت بهیبه واقع

کرامـت  «از حقـوق بشـر و    یبانیتعهد بـه پشـت  . دیت را فهمین وضعیازده سپتامبر ایاز  دولت بوش بعد
ـ یامن يبوش و در استراتژ 2002 ي هیژانو در وحدت ي انهیسال یرانقول خودشان در سخن به» يبشر  یت مل

ـ  ي ش در موقوفهمعروف یرانبعداً بوش در سخن. غالب بود 2002سپتامبر  ـ  یمل  2003در نـوامبر   یدمکراس
ـ و به نام ثبـات از رژ داده  یمح یترج یاالت متحد تا به امروز ثبات را به دمکراسیگفت که ا مسـتبد   يهـا  می

د ین بایده که ایجه رسین نتیاما حاال، گفت که، دولت او به ا. است دانسته یمها را مجاز  کرده و آن یمت یحما
جا کامالً آشکار است ـ که منافع ما بـا   نیدر ا يکار نومحافظه يژدئولویر ایثأم ـ و ت ید بدانیر کند چون باییتغ

تر در سطح گفتمان شیشه، بیمثل هماما ]. 13[د یآ یدست م به بهتردر سراسر منطقه  یدمکراس ییشکوفا
  .ماند یباق

ن یتـر  مـثالً برجسـته   .انـد  االت متحـد صـادق  یا یعملاست یس ي که درباره یهستند کسان :یچامسک
ـ  ي س پروژهییشود، ر یده مینام یج دمکراسیچه تروکارشناس ـ هوادار آن  ـ و حکم یدمکراس قـانون در   یران

نامـد،   یم یگانی، تامس کاروترز که خود را نوریس يدر واشنگتن د 1الملل نیصلح ب يبرا یکارنگ ي موقوفه
گـان عضـو   یر ي در دوره 1980 ي او در دهـه ]. 14[اسـت   ها مطلب نوشته نیتمام ا ي صادقانه درباره یلیخ

ـ تقو« يها خارجه بود در بخش برنامه وزرات امور ـ ی ـ یشـرح داده کـه خ  او . »یت دمکراس صـادقانه واقعـاً    یل
نادرسـت   يهـا  ممکـن بـود آدم  : وجود داشت یم، اما گفته که مشکلیاده کنیها را پ ن برنامهیم ایخواست یم
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از نظر  یکی: االت متحد دو هدف داشتیبود ا شانثالِ هدفاو در السالوادور که م ي به گفتهپس . روز شوندیپ
با درست . خودش ينامزدها يروزیکردن از پ نان حاصلیاطم يگریبه سمت انتخابات معتبر رفتن و د یفن

ـ ی. شـد هـم  طور  نیهمم که یفهم یم، میندازیب یداده نگاه يچه رواگر به آنو . دیگو ین کلمات میهم  یعن
 یرا عمل کاروترز آن. شد ید میکار با نی؛ اما ایفکرانِ اصلروشن يکردن مغزها یمتالشنفر و  70000عام  قتل

را کـه هـر    ياسـتمرار  ير او آن خط قوید، به تعبیندازیبه آن ب ید اگر نگاهیگو یواقع مدر . داند یصادقانه م
 ینوع اند و مبتال به کیزوفرنیها ش تمام دولت .افتیدیش کرده درخواهالت متحد تا جرج بوش دنبالیدولت ا

ـ ک ایو اسـتراتژ  يبا اهداف اقتصادکه کنند  یت میحما یاز دمکراس  یوقتفقط . میوخ يماریب االت متحـد  ی
  ].15[بخواند 

ـ   یبـه وقـا   :راشق ـ  یع کـه نگـاه م ـ یکن ـ  یم، درم ـ «چـه را کـه کـاروترز    م آنیابی  ي ت دوگانـه یشخص
است که جرج بوش هـم بـه آن مبتالسـت     یی يماریش را شرح دهد، بنظرنامد تا  یم» يجمهور سییر
ـ  يدار نوع گفتمـان جانـب   کی یاز طرف. برد ین سندروم رنج میدرست از همبوش ]. 16[  یاز دمکراس

ـ  يهـا  نـه یتر از کابشیانه، بیخاورم در موردرا   نیا یفعل ي نهیوجود دارد و کاب ش در دسـتور کـارش   یپ
  .است یمیقد یلیخ ی، سنتیشرق ياروپا در موردگذاشته ـ گرچه البته 

ـ یم که یابی یم، بر عکس کالم، درمیانداز یم یگر به اسناد که نگاهیاما از طرف د کـه   ییاز کشـورها  یک
کـه کـارن    يو تنها فشـار . عربستان است ین نفوذ را بر آن دارد، پادشاهیترشیانه بیاالت متحد در خاورمیا

که زنان حق  يزنان بود ـ در کشور  يبرا یاورد، حق رانندگیب ن کشوریاست به ا يحساس کرد ضروروز ایه
ـ یعربسـتان زنـان از ب   در. ره بمانـد یو غ ی، حقوق خانوادگیمدن ي هیندارند، حاال حقوق پا يرأ تر حقـوق  ش

  .شوند یم در نظر گرفته یهیبد یلیخ يگریکه در هر کشور د یاند، حقوق محروم
 ینظـام  يکتـاتور یشروع کرد، در اتحاد با دش را یازده سپتامبر کارزار نظامیاز  بوش پس ي نهیکاب یوقت

 1999اکتبـر   يکودتا. شده را برانداخته بود، به افغانستان حمله کرد انتخاب کیپاکستان که دولت دمکرات
بود که با  االت متحدیا یغات رسمیقول تبل به ن دمکرات بزرگیا ،ز مشرفیژنرال پرو يدر پاکستان به رهبر

ـ وق .شـود  یدعوت م دیب به کاخ سفتمررد، یگ یش با بوش میها که در عکس ییها آن ژست طالبـان در   یت
ـ ا 2001در سال . ت کردیها حما االت متحد از آنید، ایت ارتش پاکستان به قدرت رسیبا حما 1996 االت ی

ن، طالبان یمجاهد ی، ائتالف شمالِ فرماندهانِ نظامیدمکراس دشمنانِ گریبا د یمتحد و پاکستان در ائتالف
ـ زستان و بقیار مستبد ـ ازبکستان، قرق یبس يها میرژ يکاربا جلب هم مسألهن یا .برانداختندرا  ه ـ فرصـت   ی

ـ بـوش الف ز  ي نـه یکاب. دسـت داد  انه بهیم يایکا را در آسیامر یبسط حضور نظام انقـالب   ي دربـاره  يادی
 يگانِ رون خودکامیو بدتر نیاز مستبدتر یکیه از یجانِ همسایاما در آذربا. در قفقاز زد گرجستان سرخ گل
ـ ی یجان، الهام علیآذربا یکتاتور فعلید .ت کردیش حمایخاطر منافع نفت ن بهیزم از  شیف، که پدرش پ

 ،الت تگـزاس، جـرج بـوش   یدار وقت ااز طرف فرمان یقتو کین حکومت کرد، یسال بر آن سرزم یاو س
]. 17[بـود   ب گرفتـه تگزاس لق يافتخار، شهروند ییکایمرا ینفت يها ش از شرکتتیر از حمایتقد يبرا
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ـ یاز وقا یداشتنِ دانش مقدماتبا . اند وپوچ چیک بوش هیدمکرات يها هیپس توص ن یتـر شـود کم  یع، نم
 کیکرد اما  میعراق بحث خواه ي دربارهبعداً . ل بودیبوش قا ي نهیک کابیگفتمان دمکرات يبرا ياعتبار

ـ ک يهـا  سـالح  ي بهانه 2003از اشغال عراق در سال  که چند ماه بعد یتنها وقت: ز روشن استیچ تار ش
سپس بـا شـتاب بـه سـمت     . ر جهت دادییک تغیدمکرات يها نه به سمت بهانهیخت، کابرنگ با یجمع

ات عـرب و  یتمام نشـر . دند، حرکت کردندینام» بزرگ ي انهیخاورم«چه شان در جهت آنیها اصالح طرح
ـ  یی ن پروژهیکه ا ت اصرار داشتندین واقعیبر ا يشاهدان جد ـ چ از هـر  شیکامالً لفاظانه بود، ب ـ ز ی ک ی

ـ ا ن توهم کـه یجاد ایا یفقط به معن]. 18[ یات روابط عمومیعمل گسـترش   منـد  االت متحـد دغدغـه  ی
  .دهد یرخ مآنجا  در» جنگ با ترور«ن بخش از جهان است که یدر ا یدمکراس

 یحداقل ياورد تا اصالحات ظاهریش بینشاندگان سنت فشارها را بر دست ید برخیهرحال، واشنگتن با به
 يجـد  شکا بتواند نشان دهد کـه حـرف  یکا انجام دهند تا دولت امریامر یکردن افکار عموم متقاعد يرا برا
هـا را برگـزار    يسال گذشته انتخابـات شـهردار   یبار در س نیاول ين فشار، برایها تحت ا يسعود. است بوده

ـ اما ا .بار بود نیاول ين کشور، برایا یخ پادشاهیو نه در تار سال گذشته یسدر . کردند  چطـور ن انتخابـات  ی
د مقامات قرار یید مورد تأیکه مرد بودند و با ییها هم به نامزدها يدهندگان مرد محدود شد و رأ يبود؟ به رأ

 عـالوه  بـه . وسخت سفت يادگراهایها هم بن یادگرا بودند و بعضیبن شانت مطلقیرو اکثر نیگرفتند و از ا یم
ـ   یانتخابات در معرض خطر قرار م نیا قیاز طر یسلطنت يشهردار يشوراها يها یکرس نصف م یگرفـت، ن

ـ  را به بوش آن ي نهیو کاب. بود د کردهییگر را سلطنت تأید ـ  يسـو  بـه  یعنوانِ گام محکم . سـتود  یدمکراس
  .مضحک است یلیخ

ربع قرن است کـه بـر    کیحال  تابه 1981بر مبارك فشار آورد ـ که از   یدر مصر هم واشنگتن کم
وارد  انحصـار حـزب او بـود    کـه در  یاسیستم سیکار را در ساز رقابت آش یـ تا سطح! مصر حاکم است

جمهـور   سیـی که قبالً ر یحال در. نباشد ش بر دولتبر کنترل يدیرفت که تهد یرا م یمبارك راه. کند
ت پارلمان که کامالً تحت کنترل او بودند، یشدن توسط اکثر »انتخاب«از  پس یمصر طبق مراسم خاص

 يامـا نامزدهـا   شـود گرا برگزار  کثرت یانتخابات قرار شد از آن به بعد، شد ید مییتأ یپرس ق همهیاز طر
ـ ترت نیا به! بشوندد ییت پارلمانِ تحت نظر مبارك تأید توسط اکثریگر باید ت یرضـا  يب او فقـط بـرا  ی

وارد  یشان نداشت ـ اجازه داد تا بـه کـارزار انتخابـات    که دوست یها ـ حتا کسان  واشنگتن به چندتا از آن
تقلب در انتخابات که در سـپتامبر   يبرا یاست که هر اقدام یحال ن دریو ا ش نبودر کنترلیشوند که ز

صورت انتخابـات   به: دبرگزار شدسامبر انتخابات پارلمان بعد در نوامبر ـ   .زد برگزار شد، از او سر 2005
و بـه تـو فشـار     يمجبور یوقت. است يدردسر یب یلیکتاتورها روش خید يدر چند دوره که برا یمحل

تا اگر  یبرگزار کن یی صورت دوره را به که آن یکن یاط را مین احتی، ایبرگزار کنآورند که انتخابات  یم
ش را یرود، بشـود جلـو   یش نمیل پیکارها مطابق م هک يا دوم و سوم حس کردیو دوم و  ن دور اولیب

هرحـال مبـارك کـه     به! یا حتا تقلب کنیکرد ـ   1992 ي هیر در ژانویکه ارتش الجزا يگرفت مثل کار
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 یـی  عنوان قـدرت عمـده   ادگرا ـ آشکارا به ینب ین ـ گروهیالمسلم مشاهده کرد که اخوان ست،یاحمق ن
ـ یب امریترت نیا شده عبور کرده و به کنترلدقت  شِ بهین گشایظهور کرده و از ا  کـه رد کا را متقاعد ک

ها به قدرت  نید، ایاوریفشار ب یکراسدم ياگر برا :ن بودیاو به دولت بوش ا مغایپ. دست از سر او بردارد
از فشـار  : غام را روشن و واضح گرفتنـد یواشنگتن پدر و فکر کنم ! دیپس دست از سرم بردار. رسند یم

  .اند که مبادا مصر را از دست بدهند بر مبارك دست برداشتند و کامالً نگران آوردن وارد

  یو دمکراس یيادگرايبن
ـ اسـت   یستیفاش یا جنبشیر یادگراست مثلِ مورد الجزایجنبش بن یکه نوع یاگر قدرت :شالوم ـ ا چی  يزی

  افتد؟ یم یچه اتفاق اد باشد،یش زشدن کند، احتمالِ انتخاب یف میرا تضع یه آن که احتماالً دمکراسیشب
ـ یاالت متحد یت متحد؟ ااالیمثل دولت ا :یچامسک ـ از بن یک ن کشـورها در جهـان اسـت و    یادگراتری

ـ  يادگراهـا ی، بنهدهند ياز چند بلوك مؤثر رأ یکین است و یهاست که چن مدت از  يانـد کـه جـدا    یافراط
ـ   همـه . نه دارندیاد بر کابیز يریا باورشان تأثی ینیبدب را  يگـر یکشـور د . شـان کـرد   مشـاهده شـود   یجـا م

ـ  6000د گفت انسان در وش یا میرد که آین مطلب دربگیبر سر ا یمقاومت  د که در آنیشناس یم ش یسال پ
  .شناسم ینم ين کشوریکه چن خلق نشده؟ من

  .است یرسم ي هیخلقت انسان نظرآنجا  .هاست از آن یکی يسعود یپادشاه :راشق
ـ در ا 2012و  2008 يهـا  انتخابـات در سـال   ياما من منتظر برگزار. قبول، نوآم :شالوم االت متحـد  ی

  .هستم
. انتخابات گفت ي نان از ادامهیتوان با اطم یساله دارد پس م ستیاالت متحد سنت دویبله، ا :یچامسک

وجود ندارد که  یلیحال دل نیا با. کتاتور داشتهیندارد، تازه از استعمار فرانسه سر بلند کرده و چند در یالجزا
 بود و به یی دوره تک یانتخابات. ن انتخابات خواهد بودیر برگزار شد، آخریالجزا 1992م اگر انتخابات یفکر کن
ـ د، پیپسند یر نمیارتش الجزا يرهبرو که غرب  ید که نسبتاً سالم هم باشد؛ داشتند کسانیرس ینظر م روز ی

  .دندیشدند که انتخابات را برچ یم
  .يدیپسند یهم نم توها را خود  اما آن :شالوم

ـ دن يهـا  شـترِ دولـت  یب. شانپسندم یهنوز هم نم :یچامسک ـ ی ـ  امـا  . پسـندم  یا را نم دارد؟  یچـه ربط
ست؟ ین یش دمکراسیها يهودی يل براییاست که اسرا ین معنیا ن بهیا. دوست ندارم ل راییر اسرایوز  نخست
ـ در واقع در ا. ش دارمد که من دوستیرا انتخاب کن یکسشما ست که ین ین معنیا به یدمکراس! هست ت االی

ـ   باشـد  از انتخابات وجـود داشـته   یرسم یک معنیاز  شیب کنم یمتحد من حتا فکر نم  کـه در  یبـه آن معن
دارند که ما  یستند، انتخاباتین یدمکراس يکه خودشان چندان هم الگوها ییکشورها .گر هستید يکشورها

االت متحد محـال  یل رخ داد که در ایدر برز يزی؛ چریکره را در نظر بگ مین کشور بزرگ نیدومل یبرز. میندار
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ه یالت عالیتحص وه بود یآمد، رهبر اتحاد یم يعاد شد که عمالً از مردمآنجا  جمهور سییر یکس. ممکن است
ـ تول يها اند ـ نه فقط سازمان   ل فعالیدر برز یاسیجا عمالً احزاب سنیبرخالف ا. نداشت . ید نـامزد انتخابـات  ی

مختلـف در آن   يها مردم به روش. است یاسیس یش، حزبیجد یلیخ يها انیل با تمام جریحزب کارگر برز
مثـل   یـی  تـوده  يهـا  جنـبش آنجا  .رهیدارد و غ یاجتماع يها دهد، برنامه یانجام م ییمشارکت دارند؛ کارها

. وجود داردآنجا  زیچ ها، همه هی، اتحادیی حرفه يها  مؤسسه .اند مین وجود دارد که عظیزم یجنبش کارگران ب
 ییاز کارآ یدرجات ياست برا یی هینامندش پا یم» يثانو يها مؤسسه« یاسیمندان سب که دانشین نوع ترکیا

دو  2004سال در . سه کنیجا مقانیبا ا. خودشان انتخاب کنند ي را از زمره یتوانند کس یک و مردم میدمکرات
گاه نخبـه، متعلـق بـه    ک دانشی، هر دو از یاسیت فراوان و قدرت سیمز ي نهیزم نامزد بودند، هر دو با پسنفر 

 دادنِ آمـوزش  يکاسـت بـرا  یشـرق امر  يها گاهدانش ي جامعه یاز مجامع مخف یکیکه  یمخف ي ک جامعهی
ـ   وانسـتند نـامزد شـوند    ت یهر دو م. ندیآ یرون میحاکم ب شان نخبگاننیبکه از  یکسان  یترکچـون منـافع ش

انتخابات توسط صنعت  .طور کامل در آن موقوف بود زها بهیچ یلیبود که خ یانتخابات. شان بودیحام یسانکی
ـ    نگاهاز . ردندان بودیخم يها یدر سطح آگه يزیچ. رفت یش میپ یروابط عموم هـا توقـع    یکـردن بـه آگه
دهنـدگان اغلـب از    يرأ. طور بـود  نیهم همکارزار . میراه شور گمیقرار است با تصاو. میرا ندار يزیآموختن چ

دهنـدگان نشـان    يوجود داشت که به رأ یی يمطالعات جد. داشتندن یموضع نامزدها در موارد مختلف آگاه
ـ  یانتخابات به موضوعات ].19[ندارند  یا اطالعات درستنامزده يریگ موضع ي داد درباره یم شـد کـه    دهیکش

ـ یخموضـوعات    آند نبر یش میکه واقعاً کشور را پ یمردم ـ نشـان مهـم نبـود، همـان مـوارد فره     یبرا یل  یگ
  .رون از دستور بودیاند واقعاً ب مردم یواقع ي که دغدغه يموارد ترشیب .یگشیهم

گزارش  یکارزار انتخابات يدر روزها مزیورك تایوین. ریرا در نظر بگ یمل یبهداشت يها تیمثالً مورد واقع
شنهاد کنـد  یپ یبهداشت دولت ي ، نتوانسته برنامه1يحزب دمکرات، جان کر يجمهور استیداد که نامزد ر

اما بـه  ]. 20[» وجود دارد یبهداشت يها از دخالت دولت در بازار مراقبت یکم یلیخ یاسیت سیحما«چون 
اند  سؤال، حدود دوسوم مردم گفتهدن یپرس یگونگ بسته به چه یطوالن یمدت يبرا: ها توجه کن ینظرخواه 

ـ یم سکه نظانیا]. 21[باشد  داشته یمل یبهداشت ياه ستم مراقبتیس دیاالت متحد بایکه ا ـ  یاس توانـد   ینم
ـ  يانحراف جـد  ي ، نشانهاستت مردم یت اکثریکه مورد حمابگذارد   يزیچ يدست رو اسـت؛   یاز دمکراس
ـ ک وجـود دارد و نبا یدمکرات یواقع يها يناکارآمدبله پس . م اما ناکارآمدیدار یرسم يها مؤسسه  يد بـرا ی

  .ر رفتیشان به الجزاکردن دایدن و پید
ـ ی. ر وجود داردیالجزا يدو مشکل با الگو :راشق  يروهـا یبرداشـت ن  يگـر یاسـت و د  یک مشکل داخل

ـ یشود با توق یاست که م ن باوریا ی، پوچیمشکلِ داخل. یرجخا ـ  یف دمکراس بـه  . دفـاع کـرد   یاز دمکراس
 يک، بـا ابزارهـا  یدستورالعمل ضد دمکراتداشتن به  مظنون يروهاین دنِیقدرت رس از به يریجلوگ ي بهانه

قـدرت   يخواهند جلـو  یهاست و م ت با آنیاکثرپندارند  یکه م یعنین یا! دنیرا برچ یدمکراس کیدمکرات

                                                                                                                        
1. John Kerry 
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ت بر یه اکثریت علیکنند چون قدرت اقل یم تیت را تثبیاقل يروین ،پس با قدرت. رندیت را در کشور بگیاکثر
ـ در الجزا یینهـا  ي جـه یاسـت و نت  ینظـام  يکتاتوریجه، دینت. ر استیپذ ف فقط با زور امکانیاساس تعر ر ی

. يو اقتصاد یها و وخامت اوضاع اجتماع انسان یگفت زندگهن ي نهیت بود به هزیانحراف وحشتناك از موقع
ـ از جنـبش بن  ییها بخش برخورد ي جهینتکه  برَد یرنج م ینوز از وحشتر هیالجزا  ي جـه یکـه در نت (ادگرا ی

مرتکـب  ( ینظـام  يکتاتوریو د )ده شدیز کشیآم خشونت یلیخ يها د و به کنشیزم انجامیکالیبه رادتا دکو
ـ ا. بودنـد   ادهتر افین چکش و سندان گیکه ببود  یمردمبا  )ار با ابزار آشکار و نهانیبس يها قساوت واقعـاً  ن ی

ر انتخاب یدر الجزا يرأ يها حال قدرت را صندوق هر ن است که دریت ایعالوه واقع به. ناك بودهول یتیوضع
ـ ر ـ  یچون الجزا ییست، اما در کشورهاین نین چنیزم ي کره يتر کشورهاشینکردند، در ب ـ ا ترکی ه مـثالً ـ   ی

د مثالً در دست دارندگانِ یبا یواقع یاسیگر، قدرت سید يدر کشورها. (در دستان ارتش است یقدرت واقع
توانستند  یمکه  يرده بودند، کل کارر انتخابات را بیدر الجزا یمالساان یادگرایاگر بن). باشد يقدرت اقتصاد

 يبهتـر  یلیمد خآ یپعمالً . ه بود با قدرت محدود تحت نظارت ارتشیمثلِ دولت ترک یل دولتیبکنند تشک
گر را متوازن کنند و به یدکیصلح  يو در فضاگر را خنثا یدکیتوانستند  یقدرت من دو یا: ر داشتیالجزا يبرا
ـ ن واقعیاست از ا یر روشنیر تصویالجزا. ک معنا کمک کنندی ک بهیدمکرات يشدنِ فضا باز ـ ت کـه توق ی ف ی

  .انجامد یم يبار ج فاجعهیبه نتا ینام دمکراس به یدمکراس
گر یبار د. ندارد ییادگرایاز بن يزاریا بی یوستن به دمکراسیپبه  یمورد اصالً ربط نیو اما نگرش غرب به ا

به  ریالجزا يتاداز کو یغرب يها ت قدرتیل حمایدل. گر استید یمثالِ فاحش آن از جهت يسعود یپادشاه
  .ج فارس مربوط استیخل 1991جنگ 

 یاصل يها بخش. شددچار انشعاب ، یسن یاسالم يادگرایبن جنبش ، کلفارس جیخل 1991در جنگ 
و  يسعود ی، متحد و وفادار پادشاهیتیکردند و تنها اقل يرویدر مخالفت با جنگ پ یگاه مردمیجنبش از پا

ـ در الجزا یبخش اسالم يآزاد ي که جبههنیا با. ت کردندیماندند و از جنگ حما ین نفتیسالط ر از جنـگ  ی
کـه دوسـت   نیت است ـ و با ا یکو یت ارضیتمامکه نگران نیا يمثال با ادعا يکا در عراق دفاع کرد ـ برا یامر
کودتـا   يبـرا  یی هیدییواشنگتن تأ يکم از سو شود مطمئن بود که دست یماند، م يسعود یک پادشاهینزد

ـ  حاال در عراق به ها همان بحث. اکارانه استیجا هم کامالً رنیا. ر نگرفتیدر الجزا ـ کـه ا نیا: رود یکار م االت ی
ـ ران دارد تا فراگیبه سبک ا ییگرابنیادا ی ییادگرایناز ب يریاز به جلوگیمتحد ن دولـت   واشـنگتن . ر نشـود ی

ران یبه سبک ا یدست دولت زم از کنترل اوضاع بهیخاطر سکوالر محض داند اما  یبزرگ م یرا دولت يسعود
  .مضحک است یلین خیا. کند یم يریدر عراق جلوگ
ـ تیحما یکه چه کسن است یا مسأله؛ ندارد ییادگرایبه بن یطرب :یچامسک ـ    یت م  یکنـد و چـه کس

مخالفت و  یاز کست یحما يشود برا يزیدستاوکه مذهب  االت متحد در عمل و مادامیو در واقع ا. کند ینم
ن مثال اسـت و  یرتریگ ن چشمیالت يکایامر. است یجهانجامع  يسایک کلی ، خوديگریدن دیدر هم کوبو 

ـ کاتول يسایه کلیعل یش اساساً جنگدولت وقت و مشاوران ،1980 ي دههدر . خ را داردین تاریتر یطوالن  کی
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. رقابـل تحمـل بـود   یغ خُبکرد و  یبخش حرکت م ییرها یخداشناس يسو سا بهین کلیآغاز کردند چون ا
  .بود یی انهیوحشعمل 

ـ   یتوسط امر یج دمکراسیاز ترو يجد یی توان با چهره یم چطور ـ یم خیش بـرا کا سخن گفـت ـ درک  یل
در  ینظـام  ي، واشـنگتن از کودتـا  یج دمکراسیترو ي بوش درباره يها هیانیب ي در همان دوره. مشکل است
ـ  يکـا یوقال در امر لیخاطر ق بهد یباها  آن. ده را براندازدیت کرد تا دولت برگزیونزوئال حما ن کـه عمـالً   یالت

بوش  ي نهیکه شکست خورد، کابکودتا . شدند یمجازات م ند،برد یکار م ت بهیجد اش بیوب را کم یدمکراس
ـ  يدولت ونزوئال هر فکر ي درباره. آورد که تا به امروز در دستور کار است ياستاندارد رو یبه سرنگون م، یبکن

کند  یم ياالت متحد هر کاریهنوز ا. دکرشده رهنمون  از دولت انتخاب یت مردمین را به حمایالت يکایامر
 یون که چون با دولتیسیاپوز يها ت از گروهیحما يکوشش برا: یقاً به روش سنتیدقرا سرنگون کند  که آن

ـ ینام یدار دمکراسطرف يها اند که واشنگتن هم با آن مخالف است، گروه مخالف ـ اگرچـه  . شـوند  یده م ن ی
  .باشند مشارکت داشته  دهیه دولت برگزیعل ینظام يها در کودتا گروه

ت ش اساســاً شکســیدانســت کــه نامزدهــا یاالت متحــد مــیــونــزوئال، ا 2005در انتخابــات دســامبر 
ـ ت کرد یم حمایاز تحر ، پس. خواهندخورد ـ یرا سـازمان داد ـ کـدام     ا آنی ـ یک ـ  یش را نم ـ ا. میدان روشِ ن ی
بعـد  . گـرفتن  ش ژست مخالفمیتحر يبرا :دیش نداراست که دوست ینشناختن دولت تیرسم استاندارد به

ـ   1984واشـنگتن در سـال   . اشـته وجـود ند  یدمکراسآنجا  شود ادعا کرد که یم ن کـار را در  یدرسـت هم
، ا استیدر واقع معلوم شد که او مأمور سازمانِ س. بازد یکا میروشن بود که نامزد مطلوب امر. دکر آکاراگوین

بود چـون   یجالبمورد . ت نداردیتوانستند ادعا کنند که انتخابات رسم یاو را واداشتند انصراف بدهد و بعد م
ـ انجمـن مطالعـات     یالملل نیتمام شاهدان بو . ن انتخابات در جهان بودیتر یموقع پرتماشاچ احتماالً تا آن

ـ  يکـا یامر يارهـا یکردند که بـا مع  دییه ـ تأ یگان پارلمان اروپا و بقندین، نمایالت يکایامر ن، انتخابـات  یالت
خ حـذف  یاست و انتخابات از تار يکتاتورید کاراگوآیکرد که نگان اعالم یلت راما دو ].22[ت سا بوده یسالم
ـ  يگرید و هر کار دیشناس یت نمید، به رسمیکن یم مید، تحرید برنده باشیتوان ینم یوقت. شد ـ کن یم د تـا  ی
جنـگ   يحال اجـرا  درواشنگتن  :نبود يکار البته فقط خراب کاراگوآیدر مورد ن. دیریرا بگ یسدمکرا يجلو
  .ستا بود و سرانجام موفق هم شدینیدولت ساند يبرانداز يبراب یمه یستیترور

 االت متحد دریا کیدمکرات يباز ن است که زبانینکته ابپردازم،  اتییجز یبررس نکه بخواهم بهیا بدون
مغزش کـار   يکه قشرِ خاکستر یهرکس. دارد یی یخ طوالنیک است، تاریردمکراتیدر اساس غ که حال نیع
ـ . رهبران نگذاشت ي آورانه انزب يها هیانیبه ب یشود وقع یمداند که  یکند م یم ـ در ژانو یوقت در  2005 ي هی

ـ بـاره کـرد کـه چـرا ا     نیدر ا یغیبل یلیخ یرانران سخنیر ایبرگزار شد، وز عراق انتخابات ران از انتخابـات  ی
 ي هـر مقالـه   ایگوش داد؟ آ یاست ـ کس  یکار به سود دمکراس نیکند و ا یم یبانیک در عراق پشتیدمکرات

اسـت  یس ی، محور اصـل یج دمکراسیدهد که ترو یران دارد نشان میکه ا دیشود فهم  یم« ي عالمانه با جمله
ـ هـا بـا    روزنامـه  ي مقالـه هـر  . جا اتفاق افتادنیا يزین چیاما چن شروع شد؟» اش است خارجه ـ ک همی ن یچ



 59   دمکراسیبنیادگرایی و / بخش دوم 

  

 ي؟ بـر مبنـا  ییبر چـه مبنـا  » بوش است یاست خارجیصفت بارز س یج دمکراسیترو«: شروع شد یی جمله
. صحبت کـرده  یرهبر گرام. باشد ه آن وجود داشتهیکه مدارك مفصل عل ستیمهم ن. آورانه انبز يها هیانیب

  ت دارد؟یهم متضادند اما مگر اهم با یو فعل یمدارك قبل. نیهم

  عراق به  از حمله پس یدمکراس
کا بـه عـراق   یامر ي حمله يمدهاآ یاز پ یکیاالت متحد یاات یرغم ن کنند که به یاستدالل م یبعض :شالوم

  .زنند یانه شده و لبنان را مثال میدر خاورم ین بوده که باعث رشد دمکراسیا
ـ وز نخسـت مرگ که باعث  يگذار بمب يا برایدادن به س االت متحد جز اجازهیا :یچامسک ـ یر پی ن یش

ـ   یکامل ي رهیانداختن زنج راه شد و به يریق حریلبنان، رف ـ   یاز حوادث بر سـر راه دمکراس  چیدر لبنـان ه
ـ  يهـا  دن گـزارش ید. تواند درست باشد ین حرف میاما ا. است نکرده يکار انـه مـثالً در   یهـا از خاورم  یغرب

در منطقه  یاند که حس مشترک انه بارها اشاره کردهیدر خاورم مزیتاخبرنگاران . جالب است مزیورك تایوین
. انـه داشـته  یدر خاورم یدر دمکراس یی دوقلو، سهم عمده يها وجود دارد که اسامه بن الدن با حمله به برج

ع در یفج يها قساوتل مسوو. ب بودیغر یسم ژاپنیفاش. استطور  نیهم هم یسم ژاپنیفاش ي درباره. دیشا
ـ   ییاز حوادث که متجاوزان اروپا یی رهیزنج ي ها با چکاندن ماشه ا؛ اما آنیآس ـ ب یرا بـا اردنگ رون انـداخت،  ی

به  يزیبا چ یم؟ وقتییرا بستا یسم ژاپنیل فاشین دلیا بهد یبا. ا داشتندیدر آس یدر دمکراس یی سهم عمده
 یبعض. فتدیز ممکن است اتفاق بیچ م، همهیکوب یم و با چماق به سرش میکن یجامعه برخورد م یدگیچیپ

اسـامه بـن   . شود کـرد  ینم يها کار آن یابیبا ارز .زها نامطلوب باشدیچ یاست مطلوب و بعضزها ممکن یچ
بلـه، هـر نـوع    . دند چه بکننـد و چـه کردنـد   یکوش ید میپرس یمبلکه  دییستا یرا نم یسم ژاپنیالدن و فاش

حمله بـه  ان یسال بعد، جر یوپنج، س ستیب یشود تصور کرد که وقت یم. باشد ممکن است داشته يمدآ یپ
امـا  . دیشا .است کمک کرده بودهانه یخواه در خاورم یدمکراس يروهایشود، بشود گفت که به ن یعراق بررس

  .ا اسامه بن الدنی  یسم ژاپنیفاش قدر خوب خواهدبود که همان
ـ   یخیتار يدآم یاگر پ :اشقر کـه  نیگـرفتن ا  نظـر  بـا در . ناخواسـته اسـت   يمـدها آ یباشد در قلمـرو پ

دشـمنِ   يهـا  دولـت سر کار آمـدن  د ـ  یانه به کجاها خواهند انجامیدر خاورم یاقعوک یدمکرات يها خابانت
ـ   آن. کـا بخواهـد  یسـت کـه امر  ین يزیچ ن، مشخصاً آنیاالت متحد ـ ا یمنافع ا خواهـد و   یچـه واشـنگتن م

 ي پـروژه . ترشیک و نه بیر نظارت خودش با ظاهر دمکراتیاست ز ییها ، انتصاب دولتیمنظورش از دمکراس
  .ن بودیعراق هم هم

 ییاکنون عراق قطعاً الگو. در منطقه خواهدبود یجذاب ياز حمله الگو گفته که عراق بعدبوش  ي نهیکاب
ـ  ز شده چون مردمیانگ رقت ییاست؛ برعکس الگو ز نشدهیانگ دل ـ عم یا نـاامن ب ـ  ی ـ در ا یق و جنـگ داخل ن ی

ـ   یاست چون ا یمنف یین الگویا. مشارکت دارند یدمکراس ـ  یاالت متحـد در عـراق بس از  یموار آگاهانـه مفه
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. تراداا یسـت یو سکتار یقـوم ع یتوز يبرآمده بر مبنا یاسرکدم یلبنان يکار برده که از الگو را به یدمکراس
قبالً گفتم . شود یختم م یباثبات است که به همه نوع مشکل یاسینظام س يبرا يبد یلیخ ي شک نسخه یب

اصـالحات   يا، وارد آورد بـر یسـنت  ي نشـانده  دسـت  يها ش، دولتبر متحدان ییبوش فشارها ي نهیکه کاب
ـ مستبد حاضر تزر ياختارهاتوانست بر س یکه م يک ـ اقدامات محدود یدمکرات» يظاهر« ـ  ی ن ودق شـود ب
بـه   یگـام عنوانِ  االت متحد بهیا یتوانست بر افکار عموم یاما مجاد کند یا یط اساسیدر شرا يرییتغکه نیا

ن بود کـه  ین اقدامات، ایاالت متحد از ایت مقامات ایل حماین دلیدوم. ق شودیتزر یج دمکراسیجلو در ترو
ـ  یدهد که در افکار عموم  نشان فشارسنج الزم است تا یدند که نوعیجه رسیتن نیا به عمـالً  . گـذرد  یچه م

تر  شیطورکه پ همان. منظور نیا ينج براسعنوان فشار به :کنند یبه انتخابات نگاه م يطور نیا تر مواقعشیب
 ي جهین نتیتر کننده د و مطمئن شد که فشارسنج، نگرانیرا فهم نیا یزهوشیهم خود با تسگفتم مبارك به 

ن یالمسـلم  اخـوان  يرو گرچه محدود را بـه  یواقع ییفضا پس. است االت متحد نشان دادهیا يممکن را برا
ـ  گشودگران یها و نه د آن يرو فضا را به. کار را عامدانه کرد نیگشود اما ا ـ    یچون م مـدش  آ یدانسـت کـه پ

بـاً جـوان   یمـن نـور، نـامزد تقر   یش را از اش تمام شـد، انتقـام  یکه نما نیهم. واشنگتن را نگران خواهدکرد
رج داده به چالش با او برخاسته بود، گرفـت و او را بـه پـنج سـال زنـدان      خ که جسارت به يجمهور استیر

 امِیپشد، چون  دهیه شنین قضیاز ا يزیندرت چ واشنگتن نور را دوست داشت، به کهنیبا وجود ا .محکوم کرد
  .او برداشتند» آزار«دست از و گرفتند رامبارك 

ن یتـر  وانهیاز د یبرخ. است انه بودهیدر کل خاورم یثبات یب ي ، حمله به عراق، عاملِ عمدهیخیاز نظر تار
 از ییها داشتند و پژواك] 23[» مؤثر یثبات یب« ي درباره یی هینظرآگاه بودند؛ به آن  يحد کاران تا نومحافظه

پاسخ » دیا آورده یثبات یب«: گفتند یها م مردم به آن یوقت. ات وجود داشتنک ینه در برخیآن در گفتمانِ کاب
کا یعمالً منافع امر ها ت بود که آنین واقعیا يارویرو ین استدالل دفاعیاما ا. »است ین دمکراسیا«: دادند یم

خ نـه  یاست و در تار ن روش ممکن رفتار کردهیتر بوش به احمقانه ي نهیکابن یا. بودند را با خطر مواجه کرده
ـ ودفـن منـافع ا   عنوان مأمور کفـن  بهبلکه  انهیدر خاورم یعنوان مروج دمکراس به االت متحـد در منطقـه   ی

  .زدوپا خواهد دست
  



 

  
  
  
  
  

  بخش سوم
  انهيدر خاورم االت متحديا یاست خارجيس یمبان

  نفت
  ست؟یانه چیاالت متحد در خاورمیاست ایمحرك س يها شیپو :شالوم

تر شیب اران امروز،ذگ استیس موقع جهان را نداشت، آن يانرژ ي انه منابع عمدهیاگر خاورم :یچامسک
ـ بـه سـمت نفـت چرخ    یستم که اقتصاد جهـان یل قرن بیاز اوا. کردند ینم یتوجه ه آناز قطب جنوب ب د، ی

ـ ارز :انه قـرار دارد یدر خاورم ير انرژیاخن ذیتر رسن و در دستیتر شد که بزرگ دانسته منـابع و   يغنـا  یابی
ـ گـر ا یهم د 1920 ي است، هرچند تا دهه شده بهترها هرچه  ن سالیراحت در طول ا یرسدست ن مطلـب  ی

که  یی هینشد اما ناح یل به قدرت جهانی، تبدیاالت متحد تا زمان جنگ دوم جهانیدر واقع ا. بود روشن شده
عـراقِ امـروز و    يش در منـابع انـرژ  یالت نفتیکرد که تشک يانه بود و پافشاریع در آن نفوذ کرد خاورمیسر

ـ یتانین بریب یکم جهانیاز جنگ  سابق که پس یعثمان يرگرِ امپراتوید يقلمروها م یا و آلمان و فرانسه تقس
 يدر عربسـتان سـعود   یمحکم يجاپا 1930 ي ل دههیدر اوا ییکایامر يها شرکت. م باشندیبود، سه شده

در جنـگ دوم  . ش کردخود حفظ يمند است و براارزش یمتین غنید که ایفهم يفورواشنگتن . دا کردندیپ
ـ در يروین یرمعاونِ وز. شد يریبر سر کنترل عربستان درگ االت متحدیا و ایتانین بریب یجهان ـ لی، وییای م ای
ـ تانین روزولـت هشـدار داد کـه بر   یلجمهور فرانک سییبه ر 1943در  1تیبول. س ـ ا دارد ای االت متحـد را از  ی
ن منطق کـه  یعربستان با اب کرد که یجه روزولت تصویدر نت ].1[کند  یش در عربستان محروم میازهایامت

پـس  ]. 2[د افت کنیدر یحاتیکا کمک تسلیاز امر» است یاتیاالت متحد حیدفاع از ا يدفاع از عربستان برا«
  .باج دادند يحاکم سعود ي به طبقه. ندازدیرون بیا را بیتانیاساساً به عربستان کمک شد تا بر

شد کـه ونـزوئال ـ     دانسته یکم جهانیاز جنگ  پس. گر وجود داشتید يدر جاها یمشابه يها شرفتیپ
ـ تانیبر 1920در  2لسـون یجمهور وودرو و سییدارد، پس ر یم نفتیا ـ منابع عظ یتانیبر ي تحت سلطه  ا را ازی

  .ردیدست بگ را به رون انداخت تا زمام اموریبآنجا 
                                                                                                                        
1. William C. Bullitt 
2. Woodrow Wilson 
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 کیشر را در کنترل منطقها یتانیبرکه نیاالت متحد کامالً از ای، ایاز جنگ دوم جهان پس ي انهیدر خاورم
ـ ا و ایتانیبر ي کم رابطه پس کم دیاین کار بربیتوانست از پسِ ا یا نمیتانیحال بود اما برخود کند، خوش االت ی
 يهـا  از شـماره  یکیدر . نشانده شد دست یبه دولتل یتبدا یتانیکه بر د چنانیکامل انجام یمتحد به وابستگ

 یخوب ي ، مقالهیسلطنت ي مؤسسه ي ، مجله1رزینترنشنال اَفیاا، یتانیبر یاست خارجیس یلاص ي ر مجلهیخا
  ].3[است  ف کردهیتوص »2ییکایصلح امرمان یپزه بر ین«ا را یتانیچاپ شده که بر

 ن منـاطق را بـه  یخواست ا یموقع نم االت متحد آنیکه انیک مطلب مهم است و آن ای داشتنِِ خاطر به
ک بـه  یا نزدی 1970تا حدود سال  یشمال يکایامر. مصرف خودش کنترل کند يمنظور استفاده از نفت برا

کرد و عمـالً حـاال    یانه استفاده نمیاز نفت خاورم یلیاالت متحد خیا. بود یجهان ي عمده ي دکنندهیآن، تول
منطقه اهـرم تسـلط بـر جهـان     ن یاکه نیخاطر ا خواست به یم االت متحدیا. ستیبه آن وابسته ن یلیهم خ
شه نگران بوده که یهمواشنگتن . اند ش بودهیصنعت يش رقبایاصل ي باشد؛ دغدغه بر آن نظارت داشته است

اسـت از   یی اروپا منطقه: مستقل حرکت کند یمتس  به یعنیشود، بسوم  يرویبه نام ن يزیل به چیاروپا تبد
ـ پس . تر رفتهشیموارد پ ياریکا و در بسیاس با امریشدت قابل ق به یتیو جمع ينظر اقتصاد ک راه وابسـته  ی

در واقع . کند یاالت متحد نفت را کنترل میکه انیش به نفت است و ایافتن از اتکای نانیداشتنِ اروپا، اطم نگه
م یظر عیاخاروپا از ذ ي، انتقال اتکایجهان از جنگ دوم بعد يها در سال 3کمک مارشال پلَن ي حسن برنامه

ـ یبه ذخا یذغال داخل ـ . کـا بـود  یتحـت کنتـرل امر   یر نفت در واقـع  . ژاپـن اعمـال شـد    يبرنامـه رو ن یهم
حد را تاالت میا يمات، قدرت وتویو تنظ ظمننوع  نیااند  هاست که واقف االت متحد مدتیگذارانِ ا استیس
  .برد یگران میفراتر از د] 4[قول جرج کنان  به

مند به  او عالقه. است ان کردهین مطلب را بیهم ،یگران کنون لین تحلیتر قیاز دق ینسکیو برژیگنیزب یتازگ
ـ اهرم ح«االت متحد یحمله به عراق نبود اما گفت که کنترلِ عراق به ا  یگرجوامـع صـنعت  ینسـبت بـه د   »یاتی

ـ   ين جوامع برایکه ا یدهد چون اگر نفت یم گـر وابسـته بـه    یمـوارد د انـد، کنتـرل شـود، در     یبقا بـه آن متک
ـ  يشـورا  ي مطالعه]. 5[ک است یتین نظارت ژئوپولیو اشوند  یکا میامر يها میتصم ـ  یجاسوس در سـال   4یمل

ـ که تا ا نشان داده 20155در سال  یجهان يها شیگرا نام  به 2000 ـ ن سـال ا ی ر یالت متحـد خـود بـه ذخـا    ای
ـ اما ا. ]6[ تر خواهدشد  ـ هرچه وابسته  یغرب يقایو افر یغرب ي کره میانوس اطلس ـ ن یاق ي تر حوزه باثبات االت ی
احسـاس   .باشد انه نظارت داشتهیدر خاورم یجهان يانرژ یمنابعِ اصلبر ل کنترلِ جهان، یخواهد به دل یممتحد 

                                                                                                                        
1. International Affairs 

2 .pax americana برگرفته از عبارت ،pax Romanaاز پایان جنگ دوم جهانی  ي صلح نسبی در غرب پس ، توصیف دوره
ي  بر اساس این پیمان نباید بین دول غربی هیچ ستیزه .راه استکه با تسلط نظامی و اقتصادي ایاالت متحد هم 1945در سال 
  .م .یی مجاز نیست، اما جاسوسی دیگر ممالک دنیا ایرادي ندارد یی به وجود بیاید و استفاده از سالح هسته مسلحانه

3.Marshall Plan  بـراي   1952تـا   1948نـگ دوم جهـانی از سـال    جاقتصادي امریکا به اروپا که در پایان  کمک ي ، برنامه
  .م .ایاالت متحد گرفتوقت ي  فوذ کمونیسم تدوین شد و نامش را از وزیر امور خارجهجلوگیري از ن

4. National Intelligence Council 
5. Global Trends 2015 
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وجود داشته ـ مثالً   يراهبرد يها دغدغه یگاه یخیاز نظر تار  .موارد است ي ن محرك همهین است که ایمن ا
اما مـن فکـر   . است بوده یاتیحهمواره ، است هندوستانش با تماس نکه راهیبه علت اانه یانگلستان، خاورم يبرا
ـ ا يهمتا یاساساً به منابعِ هنگفت و ب. است بوده یدست دوم ي االت متحد، حداکثر مالحظهیا يکنم برا یم ن ی

 یهر شخص عاقل يکم برا دست. از آن برد، جالب است ید نامین تابو که نبایدرك ا. هستو  همنطقه توجه بود
د نفت جهـان، عـراق را   ین نقاط تولیتر یدر قلب غن حضورش حق يخاطر ابقا االت متحد بهیروشن است که ا

ـ فقط خرما تول قاالت متحد، حتا اگر عرایم که اینم باور کیده یح میما ترجاما . اشغال کرد ـ ی کـرد و کـل    ید م
ـ م متهم بـه م یفکر کن يگریاگر جور د. کرد یبود باز به عراق حمله م یجنوب يقایر نفت جهان در افریذخا  دانی

  .محرك است يرویاما در واقع نفت ن. میشو یتوطئه م ي هیدادن به نظر
ـ تانیبر ،شد یت نفت داشت معلوم میکه تازه اهم یکم جهانیزمان جنگ در   یقـدرت اصـل  عنـوان   ا بـه ی

ـ ، وز1کرزنرد لُ. بود ف کردهیل منطقه تعرکنتر يبرا ي، ساختارمسلط بر منطقه ـ تانیروقـت ب  ي ر خارجـه ی ا، ی
 يخودمختار که ظاهر يها ف کرد ـ دولت ید، توصینام یم» یعرب ينما«چه را که گرفتن آن دست در یگونگچ

در واقـع در  ]. 7[کـرد   یم یران گر حکمید يها و روش یمختلف قانون يها ا پشت پرده با روشیتانیبودند و بر
 یشرق يه به اقمار اروپایشب يزیراند چ یها حکم م ا بر آنیتانیاما بر ندمستقل وجود داشت یهای ظاهر دولت

امـا در عمـل   حاکم بودند  يظاهر يها ن دولتیا یاز نظر قانون. االت متحدینِ ایالت يکایا اقمار امری يشورو
 1932عـراق رسـماً در سـال    . انه بودیخاورما در یتانیبر ي شده نیتدو ن نظامیا. بزرگ حاکم بودند يها قدرت

کـه   ییهـا  توانسـتند از محـدوده   ینم یلیرون انداختند، خیها را ب یسیکه انگل 1958اما تا سال . افتیاستقالل 
ـ ا  .گر هم صادق استیعرب د يها در مورد مصر و دولتن یهم. بود فراتر بروند ن کردهییا تعیتانیبر االت متحـد  ی
ـ ژاندارم   يابقا. یرامونیپ يها دولت: به آن افزود يگرید يساختار يها هیش کرد اما الیرا گرفت و ابقا ن نظامیا

ـ پ سر یی منطقه يها سیپل ـ   شان گذاشتهین نام را رویکسون ایدولت ن ست  س در واشـنگتن و  یبود ـ با دفاتر پل
ـ ا. هاش بـود  یاز اصل یکی هیر عرب بودند، ترکیحاً غیترج یرامونیپ يها ن دولتیا. در لندن ییها شعبه ران تـا  ی

ـ ترب ینشـاه شاه عربستان، گـارد شاه  يبراپاکستان . هاش بود یاصل از یکیزمان شاه  ـ ی ـ کـرد و غ  یت م و  .رهی
  .شد یرامونیم پن نظایاز ا یبخش 1967ل در ژوئن ییل با آغاز جنگ اعراب و اسراییاسرا

عربسـتان بـود،    يبرا ید اصلیکه تهد يدادنِ جمال عبدالناصر مصر با شکست 1967ل در سال ییاسرا
ـ ایدست ب ها به يسعود ي از خانواده يویو اگر اطالعات آرش. ان توجه به عربستان کردیشا یخدمت  يد، روی

ل را باز بگـذارد تـا   ییرادون جانسون فشار آوردند که دست اسنیها به ل بندم که آن ید شرط میهرچه بخواه
ـ ت که اتصورش سخت اس. ائتالف ناگفته ینوع. ناصر را شکست بدهد حتـا سـازمان   . شـد طـور نبـوده با   نی

ان یها را ب استیچند کتابِ عام انتشار داد که احتماالً س یدفاع اطالعاتدانست؛ آژانسِ  یکا میامر یجاسوس
ـ  سه یائتالف ي هیرا در منطقه بر پا ییکایم امرنظاکردند و  یم ن عربسـتان کـه نفـت دارد،    یجانبه و ناگفته ب
ل در جنـگ بـود امـا    ییعربستان رسماً با اسرا. دادند یشرح مل ییبود و اسرا یمند بزرگران که دولت قدرتیا

                                                                                                                        
1. Lord Curzon 
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ت یرسـم  گر را بهیددو طرف هم. ک بودندینزد یلیل متحدان خییو اسراران یا. آن بود یزمان متحد اصل هم
  .آمدو در رفت یر و مقامات اصلیل در تهران سفارت داشت با سفییدر واقع اسرااما  شناختند ینم

و بقا  گذشته يادیز يها بحراناز ـ   یرامونیپ يها و ژاندارمعرب  يظاهر يها دولتم نظارت ـ  ن نظایو ا
  .از آن است يگریاشغال عراق بخش د نظر من به. است یافته

هـر   است یکاففقط . ستیانه حدس و گمان نیکا در خاورمیاست امریس يبودن نفت برا یکانون :راشق
د دارد، مطالعه یت منطقه تأکیاهم یعنوان عامل اصل نفت به ها که بر ن دههیواشنگتن را در ا يبردسند راه

 نید ـ که خودشان ا یل استفاده کنین دلیها از ا ح اشغالیتوض يبرا یطور که نوآم گفت وقت هنوز همان .کرد
ـ یخ یافکار عموم يکنند، چون نفت برا یه میگر توجید يزهایکار را با چ وانـه  یسـت ـ د  یکننـده ن  قـانع  یل

: ل وجود داردین تحلیترکردن ا یرفتنیپذ يها البته راه. روشن است یلیخ مسألهها،  تر وقتشیب اما. شوند یم
ـ یش به نفت حمایرسو دست یاالت متحد ظاهراً دارد از اقتصاد جهانیا ـ ک یت م ، يبـرد راه يسـندها در . دن
ـ ه هر نـوع تهد یش علمنافع شرکا و متحدانبلکه  االت متحد خود را مداوماً نه فقط مدافع منافع خودیا  يدی

  .کند یم یمعرف
 يت منافع اقتصـاد یتواند اهم یکس نم چیه. دارد در بر يبردو راه ياز منافع اقتصاد یبینفت عمالً ترک

ش ید افـزا یخاطر موج جد به، ییکایامر ینفت يها شرکت. انکار کند صنعت نفت فراوان است در موردرا که 
ل نفـت  نتـر در ک یمبرم يبردت راهیگر اهمید ياز سو. دارندشه رونق یاز هم شیامروز ب یراست نفت يبها

 یکیژاپـن شـر  . بخشد یاش م بالقوه يتسلط بر شرکا و رقبا يالت متحد براایبه ا یوجود دارد که اهرم قاطع
ـ    یگر، با کنترل امریعوامل د ي عالوه کا بهیش به امریاست که وفادار ن یانـه تضـم  یخاورم یکـا بـر منـابع نفت

. شود یم ش گرفتهین کنترل جلویز با همیاالت متحد نیا یهژمون ي بالقوه ي دکنندهین، تهدیاما چ. شود یم
االت متحد ین، ژاپن و ایه، چیروس يدهد اگر به مانورها یچه رخ م یجهان يها استید در سیشود فهم ینم

  .نفت توجه نشود در مورد
ه دارد ین و روسیچ ياً بر مبنااساس ایآس ين انرژیتأم ي حاال شبکه. گر شکل گرفتهیحاال د :یچامسک

 د ژاپـن ـ گرچـه ژاپـن بـه     یو شـا  یجنـوب  ي وست و کرهیهم احتماالً به آن خواهد پ دنرد که هیگ یم لشک
و  ینظــارت اساســ ياســت بــرا يریــگ  حــال شــکل در یکوششــ. ر گفــت دودل اســتیــکــه جلب یلــیدال

ـ منطقـه منـابع ح   نیا. ییایم آسیعظ ي ن منطقهیا یداخل يند بر منابع انرژم نظام ي شده  یدهسازمان  یاتی
ـ یوندد و خیها بپ ران هم به آنیدارند که ادوست . يبریژه در سیو دارد به ـ ممکـن اسـت کـه ا    یل ران ـ اگـر   ی

و بـه   مستقل عمل کند ـ از غرب دل بِکنَـد   تواند یکاست و نمیرو امریپ یلیگر خید یغرب يبپندارد که اروپا
ـ ا. ش بشـود یاصـل  ياز محورها یکیوندد و یبپ ایآس ين انرژیتأم ي شرق، به شبکه ـ ا ين بـرا ی االت متحـد  ی

  .کابوس است
االت یا ياالت متحد حفظ کند، به دستورهایش را با اکوشد ائتالف یجالب است که هند گرچه سخت م

دا نکند اما ین خط لوله ادامه پید که ایکوش یکا سخت میامر. ندارد یران توجهیا ي خط لوله ي متحد درباره
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  .است ياستقالل در انرژ يسو از حرکت به یهم بخش نیا. ها ردش کردند يهند
است که با توجه  یمذهب ییباً تابویا، تقریتانیاالت متحد و برینبردن از نفت عراق در ا نام يدر ضمن تابو

بـه   راسـت  تااز چپ  یاسیس يها انیجر. است ز شدهیبرانگ سوالاز عراق  آمدن رونیب ي درباره یبه جدل کل
 ياما برا. کنند یز میپرهد، یآ یمنفت بر سر  چهکه  مسألهن یا روها از عراق از طرحیهنگام صحبت از خروج ن

 جـا نگذاشـتن   از عراق و به دنیکش ها دست آن يبرا. است یاساس یی مسألهن یاالت متحد، ایزان ایر برنامه
ـ تصـورش را بکن . را در جهان از دست خواهندداد شانگاهیجا. محض است یی نشانده فاجعه دست یدولت د ی
ا متنفذ یمسلط  ي عهیت شیسمت اکثر بهک یر دمکراتیا غیک یدمکرات. شود یم چطورراق مستقل ع کیکه 

ـ  ی، رهبر روحانیستانیس یاهللا عل تیآ. داردداشته و ران یبا ا ییوندهاین پیهمچن. رود یم ـ دنآنجـا   عه،یش ا ی
ها روابط  نیده و ایران آموزش دیوکم در دست دارد، در ا شیکه جنوب عراق را ب ییایشیلیسپاه بدر، م .آمده

در مرز  يریگچشم یعیت شیجمع. دارند یی چنان روابط دوستانهران و عراق همیان ایعیش. دهند یرا بسط م
. اسـت آنجا  تر نفت عربستانشیب. کند یشان مشدت سرکوب ند که سلطنت بهک یم یبا عراق زندگ تانعربس

ـ   ین عراق در اتحاد با اینش یعیمناطق مستقل ش ـ  یعیران قطعـاً منـاطق ش ـ ن عربسـتان را تحر ینش ک بـه  ی
ـ جهان از دسـت ا  ینفت ي شود که منابع عمده یش آن میمعن :دیفکرش را بکن. کنند یم يخودمختار االت ی

ـ بدتر از ا یکابوس. دوندیبپ نیت چیمحوربا  ایآس ين انرژیتأم ي د حتا بدتر به شبکهیبرود و شا متحد در ن ی
 مسألهن یاز عراق، از ا نیروها نآورد بیرون يها ت که حتا در بحثین واقعیا. ستیر نیواشنگتن تصورپذ يبرا

  .ز استیانگ رتیش کرده و حلیتحم يدئولوژیاست که ا یی يد، کوریآ یان نمیم به یاسم
بـرد خـروج   راه ي بـاره را در هـا  دمکرات يها هیانیمثالً ب یوقت .دارد یی نهفته يکنم معنا یفکر م :راشق

ـ  بـه . نفت اسـت  ي مسأله یاصل ي د، روشن است که دغدغهیخوان یم ـ کـه  ن خـاطر اسـت   یهم  نـد یگو یم
  .میم و برویم دست بکشیتوان ینم

م یم دست بکشیتوان ینمند یگو یم. است ان نشدهیدارد اما ب یپنهان يمعنا؛ ییگو یست مرد :یچامسک
د یآ یکس درنم چیآور است که ه روند اما شگفت یگذارند و نم یها نم ییکایاعتبارمان که امرخاطر  م بهیو برو
ـ یشو یمواجه م یین کابوس نهایم با ایکار را بکن نیم چون اگر ایم برویتوان ید نمیگو یو نم  یم که منابع نفت

  .ندیآ یمان درمجهان از کنترل
  .اند از آن در هراس افراد  نیتر یحتا مترق انجامد و یم ین به رکود جهانیکه ا شده ییها بحث :شالوم

االت متحد قدرت درجه دوم ین است که ایا مسأله. ستین یرکود جهان مسأله. اشتباه است :یچامسک
مـان در تسـلط بـر جهـان دسـت      تید خـوب از موقع یدست بگذارد و بگو يشود اگر واشنگتن دست رو یم
ـ ام که ب دهید، از چپ تا راست نیعموم يها بحث ک ازی چیک جمله در هیحتا من . میکش یم ان کنـد کـه   ی

االت متحد یا .استاحمقانه . تنام با عراقیو ي سهیها در مورد مقا شه همان جملهیهم. ستیچ یاصلموضوع 
ـ ش با ویجنگ ي توانست به اهداف عمده یتنام میدر مورد و ـ ن دسـت پ یکـردن هنـدوچ   رانی امـا  . دا کنـد ی

 تنـام بـه  یدن از ویکش دست. سودآورتر است یلیش خکنترل. ر استیتصورناپذ. کرد رانیشود عراق را و ینم
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 يمحـض بـرا   یـی  فاجعـه  یمعن دن از عراق بهیکش دست. واشنگتن بود و تمام يبرا یتدو سال ناراح یعنم
  .کا بر جهان استیتسلط امر
ـ یپ ي امور خارجـه  يمثل وزرا یکسان يها ل در حرفین تحلید اییتأ :راشق ـ یک يهنـر  ،نیش نجر و یس

ـ یاالت متحد مـورد خ یا يتنام برایند عراق نسبت به ویگو یجرج شولتز است که م اسـت و   يتـر  يجـد  یل
  .آوردخواهدوارد االت متحد یمنافع و اعتبار ا بهتر  يکار یی ضربهشکست در عراق 

اسـت اعتبـار   چه در خطر آن. کنند یاستفاده م» اعتبار«شه از یهم. توجه کن ریبه حسن تعب :یچامسک
  .بردنِ جهان است شیست، پین

ـ  منظور نظرِشـان هسـتند  که  ییها دانند خواننده یها را خواند و م ن خطید بیبا :راشق هـا را   ن خـط یب
  .خوانند یم

  .ب استیغا یاما در کل گفتمان عموم شود یم دهیفهمقطعاً  يزیر برنامه يها محفل دربله،  :یچامسک
بـار   فاجعه یلیباشند خ تسلط داشته یم نفتیادگراها بر منابع عظیبن کهنیاند یگو یها هم م یبعض :راشق

  .است
ست، یشان مهم نیحق زنان، مذهب، اعتبار برا). ا استیر :رقشا(است  ریتعبحسن اش  مهه :یچامسک

 زیچ دهند، همهجهان را اگر از دست ب ینفت ي منابع عمده. بردن جهان است شیشان مهم است پیچه براآن
 يها از علت یکیو . گذارندش یب وامیبه رشد و رق رو یدهند به قدرت یشان نمکه از دستفقط . شود یتمام م

ـ    سه. شود ین برخالف اروپا مرعوب نمین است که چین ایها از چ د آنینفرت شد ن یهزار سال اسـت کـه چ
روابط : به عربستان کرده ییها يدراز ن دستیدر واقع چ. شود یکند و مرعوب نم یجاست، هرچه بخواهد مآن

امـور را   بـه جلـوِ   ، اگر روند رويعربستان سعودو . ن کشور شروع کردهیرا با ا یو روابط محدود نظام يتجار
اش بحـث   آورند و چـون تـابو اسـت دربـاره     االت متحد هراسیا يمدها براآ یپ. ونددین بپید به چیند شایبب
، يفکردر جهان روشـن  .کند يرویپ ید از منافع عقالنیمتحد بااالت یم که ایتصور کنم یاجازه ندار. شود ینم

ـ  یشود که ا یکرات گفته م ها به ، در رسانهیگاهدر جهان دانش ـ کـه از غرا  یاالت متحد نه از منـافع عقالن ز ی
ـ  یرواقعیف غیباً در سرتاسر طیدار است و جدل را تقر شهیشدت ر ن بهیو ا. کند یم يرویپ یاخالق . کنـد  یم

  .رسد یم نمبه ذهن یمثال مشابه
کـا  یت امریاز موفق یپنهان سود و یسهم شخص یغرب يا اروپای ییکاین شهروندان امریانگیا میآ :شالوم

  ش بر جهان دارند؟ت تسلطیدر مأمور
کردنِ  قاً متقاعدیدق یمترق يها جنبشکار . آنها را منصرف کردد یبا ،کنند دارند یاگر فکر م :یچامسک

  .گران ندارندید يامور برا نییبه تع یچ حقیکه هنیاست به ا یستیالیامپر يها قدرت مردمِ
ـ اها گر نه راست یمترق یحساب يشوم ـ توسط گروها  یدعوت م ییاروپا يها اغلب به کنفرانس کـه  نیا ای

االت متحـد و  ین است که این حالت ایبهترجهان  يا برایآ: مثل یموضوعات ي شد ـ که درباره  دعوت نخواهم
 یمشروع کسان سؤالن یا. مین هستند؟ بحث بکنیا خواستار ایدن ي هیا در بقیآرا ابقا کنند؟  یجهاناروپا نظم 
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ـ مأمور«: دارد یطـوالن  یتو سـن . گرا اند و نه متعصبان راست رالبیو ل یش مترقیاست که کماب  ت متمـدن ی
 يهنـد  يما در قبال بربرهـا ت یرا مسئول ل آنیا، مثل جان استوارت میتانیبر يها برالیدر فرانسه، ل» ندکر 

 یلسـون یسم ویآل دهین را ایاالت متحد ایدر ا .میها تمدنِ خوب ببخش ستند که نظم برقرار شود و ما به آنندا
. د چه کـرد یش رسکه دست يگرید يکن و جاهاینیو دوم یتییلسون در هاید که وودرو وینگاه کن! نامند یم

ا یدادنِ راه و روشِ دولت خوب به دن لسون و تعهد به آموزشیسم ویآل دهیوجود از ا نیا اما با. ناك بودوحشت
ـ   يهـا  بچهلسون مردم جهان سوم یت کشور ور وزاریبه تعب. شود یصحبت م دسـت  «کـه   هسـتند  یطانیش

ـ  يفکردر فرهنگ روشنن یا]. 8[خورد  یبه دردشان م» نیسنگ ـ سـم  یالیامپر یو اخالق ک مفهـوم کـامالً   ی
  .محو شودد یشده است که با تیتثب

اما . کا فکر کنندیامر ي سلطه يت ابقایه اهمد بیشا ییاروپا یمعمول يها آدم ،شک درست است یب بخ
ـ ا است که یمترق يها جنبش ي فهیقاً وظین دقیا ـ  ن نظـا ی را  یخیم پـوچ تـار  یبـا مفـاه   یم مضـحک اخالق

  .نندیبرچ

  االت متحدياست ايل وسيياسرا یل، البيياسرا
شـان  یتا94از صـد سـناتور   انـه دارد؟ اغلـب   یکـا در خاورم یاست امریدر س یچه نقشل ییاسرا یالب :شالوم

 .کنند یرا امضاء م 1لییکا و اسرایامر یروابط عموم ي تهیکم يها هیانیب
ـ  بـه  يشان پول و رأیبرا یی انهیسناتورها اگر ب :یچامسک ـ راه بهم ـ آن کـردن   اورد از امضـا ی حال خوش

د یگو یکند که م یب میتصو ییها نامههر سال قطع امثالً سن. ندارد يگرید يچ معنایدانند ه یشوند و م یم
اسـت  یبه س یچ ربطین هیدانند ا یل بشناسد و مییجاودان اسراتخت یپاگانه یم را ید اورشلیاالت متحد بایا

د یتوجه کن یعمل يرهایاگر به تأث. کنند یرا جمع م شانیها يها و رأ کنند و چک یش میآزادانه امضا. ندارد
بـرال  یفکران لسـت، روشـن  یل نییکـا و اسـرا  یامر یروابـط عمـوم   ي تهیل، کمییهوادار اسرا ینظر من الب به

ل در ژوئـن  ییتا جنگ اعراب و اسـرا  رد پاها. تر باشند مهم یلیته خیکنم از آن کم یمفکر . هستند ییکایامر
نـد  یکـه بب نیا يبرا 2نینکلشتایم نرمن فدوست. نبود یمهم ي مسألهل ییاسرا 1967از  قبل. رسد یم 1967

از  قبـل . را مـرور کـرد   3سـنت ید ها، آن ي ند، مجلهیگو یه مچل ییاسرا ي دمکرات درباره يها ستیالیسوس
ـ آم نیترشـان تـوه  شیبود که ب ل در آن مجله چاپ شدهییاسرا ي شش مقاله درباره 1967 ـ دز بوی از  بعـد . دن
ـ ز يهـا  کـه اعتـراض   1982بار در سال  کید یآ یمادم ی. شدند یمتعصب يها ستیونیصه 1967 بـه   يادی
 نرفـت  خوانـدم کـه نگـران از دسـت     يطنز ي مقالهل ییات اسرایدر نشربود،  ل به لبنان شدهییاسرا ي حمله

                                                                                                                        
1. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 
2. Norman Finkelstein  
3. Dissent 
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 ین کسیگفتند که آخر یم. بود 1نیم بگیرشان مناخیوز نخست يخاطر کارها ل بهییاز اسرا یت جهانیحما
 2نـگ هـو  یرویشدن تکـان خواهـدداد ا   حالِ غرق در یکشت ي عرشه يل را روییاسرا ید و آبیکه پرچم سف

. برگشـت  1967از  ست بود و بعد ناگهان بعـد یونیش کامالً ضد صهقبلهو . سنتیدر مشترك یاست، سردب
ـ پاز  بعـد . ل بودییاسرا يروزیاش پ مسألهبه کار جنگ نداشت،  يکار ـ ی، خيروزی چـپ،   يهـا  بـرال یاز ل یل

هـود نبودنـد؛   یهـا   از آن یلیخ. است ییکایغ امریح و بلیاز باور فص ین بخش بزرگیا و. شدند  ستیونیاَبرصه
 .هاشان نبودند یلیخ

ت ین واقعیاز ا. تنام بودندیها اساساً مدافعِ جنگ با و نیا. تنام مربوط استیها به و نیاز ا یلینظر من خ به 
ـ یشـان واقع یبرا. بودندها را شکست دهد، ناراحت  یتنامیتوانست و یاالت متحد نمیکه ا کننـده و   نگـران  یت
 هودهـا در یـ    ها اهیس یطبقات ي هزیست ي مسأله. افتاده در داخل ربط داشت ل اتفاقیبا مسا. ز بودیآم نیتوه

شدند، معلم  یو بوروکراس يادار يوارد کارها 1960 ي ورك تا دههیویها در ن يهودیاز  یلیخ. حال رشد بود
ـ  یبودنـد کـه تسـلط مسـتق     یشـان کسـان  اغلب جور کارها، نیشدند و از ا ـ فق يهـا  اهیم بـر س  ي ر و جامعـه ی

ـ هودهـا را ت یاه ـ  یروابط س ،3لیل ـ براونسو یاُشن ه ي هزیست. زبان داشتند ییایاسپان جنـبش  ]. 9[ره کـرد  ی
گر به دستورها گوش ید ها جوان. شان کردندبر سر حقوق گیستادیها شروع به ا شکل گرفت ـ زن یستینیفم
ل جلـو  ییناگهان اسرابه . دیپاش یهم م گر، ازید يجا ا هریخانواده ورك، یویتنام، نیز در ویچ همه. دادند ینم

ـ لَورده کن و هشان را لصورت. ده برخورد کردیدوران رس به د با جهان سومِ تازهیبا چگونهآمد و نشان داد  د و ی
وجـود   به یی واقعاً عاشقانه ي رابطه یمقطع نیچندر . ندیستا ین را میها ا آن. ناك استن وحشتید و ایبکوب

تند  يها ل به واکنشییاست اسرایس از یهر نقد حداقل. ر دادییموضوع را تغ ي ت گفتمان دربارهید که ماهمآ
 یمهم یالب. ر کردییشدت تغ آهنگ و حتا مضمون بحث به. کردند ید و مردم سکوت میکش یز میآم جنون

تـه در  ینظـر مـن آن کم   بـه . ف کردیتحرکامالً  رااشغال  ي دوره يو خبرها ها ماند و کل گزارش یو باق شد
ـ . ل اسـت ییاسـرا  یاصـل  یبرال، البیل 4يفکرروشن. ف استیضع یلیخ یکین یسه با ایمقا صـحبت از   یوقت
ن است یشان همنیتر نظر من مهم بهاما . دیآ یان نمیم به یحرف یکین یوقت از ا چیباً هیشود تقر یها م یالب
همچنـان بـه کـارش    ش مؤثر اسـت و  فیرخ داده و تحرآنجا  چههر آن تیدوباره به ماه دادنِ در شکل خُبو 

  .ل هم مهم استییسرااکا و یامر یروابط عموم ي تهیالبته کم. دهد یادامه م
 ن بلـوك یتر ها بزرگ آن. یحیمس يها تسیاوانجل: بزرگ و مهم هم وجود دارد يک بلوك رأیدر ضمن 

 یو روحـان  یجسـمان  عـروج  که به ییها خصوص آن اند به يهودیها ضد  از آن یلیخ. اند لییاسرا هوادار يرأ
. رونـد  یا به جهنم میشوند  یم یحیها مس يهودیا کل یامت یده که در روز قین ایا یعنی: مان دارندیاح یمس

 ییسو شدت با آن هم د بهخوانَ یشان ماتیل با االهییاما چون اسرا. بود يهودین ضد یاز ا شیبشود  یگر نمید

                                                                                                                        
1. Menachem Begin  
2. Irwing Howe  
3. Ocean Hill-Brownsville  
4. the liberal Intelligentsia  
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هـا   یل، تـازگ ییزبان اسـرا  یسیانگل ي ، روزنامه1جروسالم پستمثالً . دشانیستا یل هم مییاسراو . کنند یم
ـ  ين بلـوك رأ یدانند ا یم. است کرده یحیمس يها تسیاوانجل يبرا یی ژهیو ي شروع به انتشار نسخه  یبزرگ

بار مهم شده  نیاول يبرا یاسیاز نظر س یحیراست مسخصوص حاال که  زش کرد ـ بهیشود تجه یاست که م
ـ را در  ها مهم است اما اگر آن نیا ي همه. میکه از آن صحبت کرد يگریل دیدال بهطور  نیهمو   ي ک کفـه ی

ـ اگر ا. تر باشد نیاالت متحد سنگیک ایتیژئوپول يها کنم از برنامه یم، هنوز فکر نمیترازو بگذار ن منـافع در  ی
  .میا دهیموردش را د به شوند ـ مورد یروز میک پیتیزان ژئوپولیر باشند، برنامههم  تضاد با
صدا کـرد،   و سر یلیل خییازش صحبت نشد اما در اسرا یلیجا خنیکه باز هم ا يدر مورد ین تازگیهم

ـ ااقتصـاد  اسـت از   بـوده  يکـاتور یش کاریل تا به امروز کمابییاسرااقتصاد . میاش کرد مشاهده . االت متحـد ی
 ییونـدها یپ است با ینظام ي رفتهشید پیش تولیت نسبیکه مز یشدت نظام باال و به يبا تکنولوژ ياقتصاد

ـ   یکه م یی یبازار اصل. از داردیبه بازار ن. االت متحدیک با اینزد و دولـت  . ن اسـت یکوشد در آن وارد شـود چ
ل و یین اسراین بیرفته به چشیپ یزات نظامیفروش تجه ي بار درباره حال چند به تا. دیآ یش نمکا خوشیامر
کـامالً   يشود اما بـا اسـتفاده از تکنولـوژ    یم اختهسل ییزات در اسرایتجه. است آمده شیپ یی کا منازعهیامر
ستم یس یل را مجبور کرد تا فروش بزرگ نظامییاسرا نتونیل کلیجمهور ب سییر 2000سال در . ییکایامر

  .خود نداد هم به ینکرد؛ تکان يکار چیه ید که البیکند و توجه کنن قطع یهشدار هوابرد فالکون را به چ
ـ   یضـد هواپ  يهـا  ل موشـک ییاسـرا : شـد  يبود که جـد  يگرید ي منازعه 2005در سال  ن یمـا بـه چ

پنتـاگون  امـا  . ل قـرارداد بسـت  ییکار بـا اسـرا   نیا يها را ارتقاء دهد و برا خواست آن ین میبود و چ فروخته
از نظـر  . وجـود آمـد   به یی يپس تناقض جد. ن را بهبود بخشدیچ یت نظامیظرفل ییخواست که اسرا ینم

ـ  ییجا بهکار . کار را بکنند نیها ا خواست بگذارد آن یاالت متحد نمیل مهم بود و اییاسرا يبرا ینظام د یکش
پنتـاگون  مقامـات   .ل شدیتحم ییها مجازات. ش را قطع کردیلییان اسرایکه پنتاگون هرگونه تماس با همتا

 یعـذرخواه  ي و نامه ب کندیتصوها  ردن فروشک مسدود يبرا ینیل قوانییدولت اسرادرخواست کردند که 
]. 10[نبود  یز کمیل چییاسرا ياش کردند اما برا نهیپ آخر سر وصله. کار را هم کرد نیسد که ایکا بنویبه امر

که بتوانند بـا   مادام. ر نشودیکا درگیدانست که با قدرت امر بهتر. نکرد يدانست اما کار یز را میچ همه یالب
ـ ستند، علیاما احمق ن. متفرعن هستندودستا و خ یلیش باشند خکیا نزدیکا کار کنند یقدرت امر قـدرت  ه ی

جا گـزارش  نیکنم ا یجالب است اما فکر نم .ن موارد استیرتریگاز چشم یکین یا. کنند ینم یکا حرکتیامر
  .ات بودینشر بحثل موضوع ییها در سراسر اسرا هفته باشد گرچه شده

ـ ا یاست خارجیس ي پشت پرده یعامل اصل. اشاره شود یمهم ي د به نکتهیکنم با یفکر م :راشق االت ی
 یتـوهم  ل،ییهـوادار اسـرا   یالب به یت قطعینسبت دادن اهم. ستندیل نییهوادار اسرا يها یمتحد قطعاًً الب

شـود در سراسـر    یم وبه آن باور دارند  یلیعرب خ ياکشورهدر البته . است عیشاجا  که همه است یاسیس
اسـت   نهفتـه  يزیسـت  یاز سام ییها ش اغلب درجهپشت. را مشاهده کرد هم آن االت متحدیدر ا جهان، حتا

                                                                                                                        
1. Jerusalem Post 
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. االت متحد را تحت کنترل داردیا یاست خارجیکنند س یاشاره شود، که ادعا م» هودی یالب«به  یژه وقتیو به
ـ یکا را هدایاست امریل سییکه اسرانیباور به ا: انجامد یزها میدن چید طرز برخورد به وارونه نیا ـ  یت م د، کن

ـ یس يجوهر دانش يبرا. جنباند ین است که دم، سگ را میا باور به ـ کـا در ا یامر ي هاست خارج هـا   ن دهـه ی
 يهـا  اسـت و از سـال   منـد ار قدرتیکا بسیامر یاست خارجیدادن به س در جهت ینفت یروشن است که الب

 يزیچ. است مندتر بودهل که بشود بهش اشاره کرد، قدرتییهوادار اسرا یسه با هر البیدر مقا 1940و  1930
 يبردطور که قبالً اشاره شد، ارزش راه همان. است د هم شدهییل تأییکا و اسرایرشد روابط امر یدر بررس که

ـ یعز ي بود، اما نقطـه  یمت اصلیعز ي نقطه 1967ـ البته جنگ   1960 ي ل از اواسط دههییاسرا درونِ  یمت
ـ   ،یش چه بود؟ علت اصلین گرایاپشت . ـ به صحنه آمد  ش وجود داشتیکه از پ یشیگرا  یـی گرا یرشـد مل

را از  یم نظامیواشنگتن حضور مستق. رون برودیرد از عربستان باالت متحد را مجبور کیعرب بود که ا یمترق
اعـزام  . سال بعد شـد  ینبود که س يزیچ ک آنیموقع امور لجست م که آنیباش خاطر داشته و به. دست داد

آمدن از آن منطقه و  رونیپس ب ـر نبود   یپذ موقع امکان آناتفاق افتاد،  1990که در سال  یروها با سرعتین
 ي عربسـتان، ضـربه   ینفت در پادشاه دیتول ي در ظهران، در قلب منطقه ینظام یاصلگاه یدادن پا از دست

ـ    یبعد ا از آن به. شان کرد وانهیبود که د یاساس را در کـل   یامکانـات عـرب،   یـی گرا یاالت متحـد بـا رشـد مل
ر ینفت ـ عراق، الجزا ي دکنندهیتول ياز کشورها یعرب در برخ ییگرا یمل یو وقت. داد یانه از دست میخاورم
ـ هـا اهم  نیا ي همه. طور هم شد نیـ قدرت را در دست گرفت، هم  یبیو بعد ل  يل را بـرا ییت دولـت اسـرا  ی

ـ  یلیل خییاسرا ،1967و البته در جنگ  .د کردیکا تشدیل دولت امریا وکیعنوان ناظر  کا بهیامر مندانه هوش
کرد ـ دولت ناصر در مصر و دولت  ياالت متحد در آن منطقه را بازیا ي دو دشمن عمده ي برنده نینقش از ب

اشـنگتن  وموقع از نظر  ه آنیسور. حزب بعث بود يگرا جناح چپ یرانتحت حکم 1967ه که در سال یسور
  .کردند یاستفاده م یستیاز عبارات مارکس یبعث يگراها دوم بود چون چپ يکوبا

  بود؟ چطورشان با عراق  موقع رابطه آن :یچامسک
ها در عـراق   یبعث 1967در سال اما . بر سر قدرت بود 1970تا  1966ن یب  چپه، جناح یدر سور :راشق

سـال عرصـه را    دند اما نـوامبر همـان  یقدرت رس در عراق به 1963 ي هیها در فور یبعث. کردند یحکومت نم
ه و مصـر دو دشـمن   یرخ داد، سـور  1967جنـگ   یوقت. قدرت بازگشتند به 1968واگذار کردند و در سال 

کا اثبات کرد ین دو دشمنِ امریدادن ا ل با شکستییبخش از جهان بودند و اسرا کا در آنیامر یاصلعمده و 
 يبردراه ازِیعنوان امت ل بهییخوب از نقش اسرا يریعمالً تصو 1967جنگ . است ینه موهبتیزم نیکه در ا

نامند ـ البته طنز اسـت    یم» کایمابر امریناو هواپ«ن کشور را یل، اییاسرا يها یمترق. االت متحد استیا يبرا
را  نیندارد و ا یپوشان هم کایل کامالً با منافع امرییهنوز منافع اسرا. دیگو یموجود م ي رابطهنوع از  يزیاما چ

اردن را اشغال و فـتح   یرانتحت حکم باختري ي ل کرانهییکه اسرا یم، وقتیکن یمشاهده م 1967در جنگ 
اردن  یاز پادشاه یبخش یغرب ي نبود، برعکس کرانه حکا مطریامر ي ژهیسود و یغرب ي در اشغالِ کرانه. کرد

 ي رابطـه  ياز الگـو  یر خـوب یتصـو  1967ب جنگ یترت نیا به. کایم غرب و خود امرنظا قدمِ بود، متحد ثابت
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ـ کـه رفتـار    یشد، در مـواقع  یرو م ییها اختالف یگاه گاه. شان بودکامل یپوشان ک و منافع بدون همینزد ا ی
تر از همـه، بـا    خواند ـ و مهم  یاالت متحد در منطقه نمیا یع کلفل با مناییاسرا يها خواهشا ی ها درخواست

ـ چ ن همانیافتاد و ا یل به مخاطره مییکا که اغلب با رفتار اسرایامر یی ات ثبات متحدانِ منطقهیضرور  يزی
  .است ل نهفتهییها و اسرا ياست که پشت رقابت سعود

گفـت، مسـلم اسـت     1967ها از شکست مصر در سـال   يسعود ينودخوش ي نوآم دربارهکه  يزیچ آن
ـ    بود م شدهیعربستان وارد جنگ مستق یمن با پادشاهیچون ناصر در  مـن از طـرف   ی یـ او در جنـگ داخل
ـ ناصـر با : مـن هـم بـود   یشکست مصر در  ي ل، نشانهییاز اسرا مصر 1967شکست  .کرد یمخالف دفاع م د ی

ش یشدت افـزا  ها به ينقش سعود 1970 ي از آن در دهه پس یکم ود یکش یرون میبآنجا  از ش رایها گانی
 يش بهـا یعرب و بعـد افـزا   ییگرا یمل یسم و ورشکستگیان ناصری، پا1970مرگ ناصر در سال ابتدا . افتی

ـ یل، وزن هرچه بییاعراب و اسرا 1973از جنگ  نفت بعد  هـا و  يسـعود . داد يسـعود  یبـه پادشـاه   يترش
کا به روش خود و بـر اسـاس   یاست امریبه س یده جهت را بر رشانین رقابت شدند که تأثیوارد ا ها یلییاسرا

ل وجود ییاو اسر يسعود يها ن دولتیاز رقابت ب  یواقع یی پس درجه. بگذارند خاص خود يکار يها برنامه
متحـد اسـت؛ عمـالً     االتیدرون ا يها ید البره برخویشب نیا. م هستندک نظایاز  یخشدارد اگرچه هر دو ب

در  یـی  قابل مالحظه یداخل يها ک اهرمیها هر یلییها و اسرا ياند چون سعود يگر یم البنظاک یاز  یبخش
  .االت متحد دارندیا یاسیم سنظا

  االت متحديل و منافع ايياسرا
ي  مساله ي شما درباره ياه هم اشاره کنم که اغلب در جواب بحث باد به دو بحث مخالف یاجازه ده :شالوم

ـ گو یم کهنیا یکی. شود یل مطرح مییاسرا هوادار یالب ـ اد ی اجمـاع   يهاسـت کـه جلـو    االت متحـد سـال  ی
 در بـه  یگرفته اما قطعاً نـاتوان را  ینیفلسط یدولت يگذار انیبن يبران یفلسط/ ل ییاسرا ي درباره یالملل نیب

ـ پس آ .است در منطقه شده یثبات یاست که منجر به ب ین اجماعیبردن چن کار کـه  آن يجـا  ل بـه ییا اسـرا ی
ـ وکدولـت   عنـوان  ل بهییست؟ دوم، شما از اسراین یثبات یثبات باشد، منبع ب يکا در ابقایمتحد امر ل نـام  ی

ـ ز یکیداند که نزد یاالت متحد میو امروز در عراق، افارس ج یدر جنگ خل 1991اما در سال . دیبرد اد بـه  ی
ـ  ي، مصـر يسور يروهایج فارس از نیلشد در جنگ خ یدردسر است پس م ي هیل در واقع ماییاسرا ا هـر  ی

ـ  يدر مقام متحد استفاده کرد اما تنها کشور يگرید یعرب و خارج يروین شـد بـا آن متحـد شـد      یکه نم
  .ل بودییاسرا

 يک راه ابقایست؟ یثبات چ يابقا راه درست: دیآ یش میپ یسؤالاش درست است اما  همه :یچامسک
ـ   يها صلح و عدالت و برآوردن خواسته يسو حرکت به يثبات کوشش برا  يردن مـوا یمشروع مـردم و چن

 ن است کـه بـا کـدام   یا مسأله. ن استیثبات، مشت آهن يگرِ ابقایراه د .ها است و بعد هم البته کاهش تنش
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ـ یفق يهـا  محله ي شود درباره یم. کار را بکنند نیخواهند ا یدو راه م  نیک از ای ـ ن ایرنش االت متحـد هـم   ی
ـ ت و مـواد مخـدر و غ  یخشونت و جنا کردن مشکلِ  حل ک راهی. ن را گفتیهم  يهـا  اسـت یس يره، اجـرا ی

 کردن تعداد گر بازداشتیشهروندان کند، راه د یزندگ يسته برایشا ییها است که شهرها را مکان یاجتماع
االت یا. ثبات است يابقا يها نهیها گز نیا .زهاستیجور چ نیو ا یسیخشن پلم از مردم و داشتن نظا يادیز

. اسـت  ز کناره نگرفتـه یآم حتا در داخل کشور هم از روش خشونتبلکه  انهینه فقط در خاورم ،متحد در کل
ـ  يانتخابِ ابزارِ ابقا ي مسألهد یبا م که منطق هر دو بحث درست است،کن یمن فکر م . کـرد  یثبات را بررس

کـردن   بـرآورده  ي نـه یگز. تر اسـت  شان راحتیراب. کنند یم کرد خشن استفادهیقدرت اغلب از رو يها نظام
کـنم در   یو فکر م. ارزان است یلیس خیلپ. نه داردیشان هزیره ـ برا یها و غ ها، برنامه اتیمردم ـ مال  يازهاین

ـ ا ن امـا بـه  یا ه بهیشب يزیا چیاست  يشود گفت که قضاوت بد یم. ن باشدیهم هم الملل نیب ي صحنه ن ی
  .ستیست که اصالً قضاوت نین یمعن

از  يگـر یل وابسته است به عوامـل د ییت اسرایت اشاره کرد که اهمین واقعیا د بهیبر آن با عالوه :راشق
ن عامـل  یفلسـط  یکینمونه، جنبش چر يبرا. ستیتنها عامل نل ییاسرا. کایمنافع امر يبرا یثبات یا بیثبات 
شکسـت   1970کا شد ـ ابتدا در اردن کـه در سـال    یرما یی منطقه یهژموند یو تهد یثبات یب يبرا یی عمده

سـراغ   به بشود ینیفلسط یجاد دولتینبود با اممکن . کا بودیامر یاصل ي خورد و سپس در لبنان ـ و دغدغه 
به  یدو دستز یچ همها ی کرد یرا حل نم يزیشد که چ یم 1ل به بانتوستانیتبدصرفاً ا یرفت که  مسألهحل 

 یزمانِ درسـت . دیگرد یم یخطرناك تلق یو دشمن یستیترور يدید که تهدش یم میتقد ینیجنبش فلسط
  .نبود یلییآوردنِ فشار به متحد اسرا وارد يبرا

از اواسط  کا بعدیکه امر ين فشاریتر يم که جدیشو یمتوجه م ،میل بنگریآخر به مسا ي هین زاویاگر از ا
بعـد   ن بهچرا؟ چون از آ. 1991در سال بود بوشِ پدر  ي نهیآورد، از طرف کاب اردل وییبه اسرا 1960 ي دهه

را پشـت   اسـت کـه آن   ین عکس آن عـامل یا. ت شدیانه دوباره تثبیکا در خاورمیامر یم نظامیحضور مستق
دلهـره در   ياز رو يهـا  حـث بزمان  آندر . دمیبعد نام به 1960 ي ل از دههییاسرا ي ندهیت فزایاهم ي پرده
االت متحـد  یا يان را برامیبردت راهیا ما اهمیآ: بقا يبرا یک پرسش اساسیون رامیل وجود داشت پییاسرا

ـ ش فایت کند و در جنگ عـراق بـرا  یدر منطقه تثبش را یکه توانسته دوباره حضور نظامنیخاطر ا به  یـی  دهی
ل فشار آورد کـه دخالـت   ییاسرا االت متحد عمالً بهیعراق، ا با 1991در جنگ  م؟یا داده تم، از دسیا نداشته

ـ بـا ا  يبـرد راه ي رابطه ي ل دربارهییاسرا یستیونیدر محافل صه یواقع ین به نگرانیو ا. نکند االت متحـد  ی
خود باثبـات کنـد و مطمـئن شـود کـه       يموقع الزم داشت که منطقه را برا بوشِ پدر آن ي نهیکاب. دیانجام

                                                                                                                        
هایی بود که دولت آپارتاید افریقاي جنـوبی بـا هـدف جـدایی نـژادي و بـراي        بانتوستان یا سرزمین پدري افریقاي سیاه شهرك .1

در علوم  .شد خاك نامبیا است در این شهرك قوانین سفت و سخت جدایی نژادي اعمال می ساخته بود و امروز درها  سکونت سیاه
    المللـی  ي ملـی و بـین   وتصـرف مغرضـانه   سیاسی به معنی سرزمین بدون مشروعیت و قدرت، متشکل از جزایر جـدا از هـم و دخـل   

  .م .است
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االت متحـد  یا یی منطقه یهژمون: ستیدرست ن» تیبازتثب«. تاس ت شدهیاالت متحد کامالً بازتثبیا یهژمون
: سـنگ وجـود داشـتند    از آن چند قدرت هـم  بود؛ قبل دهینرس 1990ـ   91ترش به سطح سال  شیهرگز پ
ـ  تک یآن هژمون خواست یمتحد ماالت یا. رهیعرب و غ ییگرا ی، مليشورو آمـده را   دسـت  بـه  تـازه  یقطب

  .ت کندیتثب
که حزب نیچاند که منجر شد به ایل را پییواقعاً دست دولت اسرا ردبوشِ پ ي نهیکابمقطع بود که   در آن

ـ مادر در 1991اکتبـر   که در اواخر یاورد ـ مذاکرات یز بیم يند معروف صلح را رویفرا کودیل یِ راست دست د ی
  .وجود داشتهکا یاش امر ل و پدرخواندهیین اسرایاد بیتنش ز ي ک دورهیبعد  از آن به. ا شروع شدیاسپان

 2003سال  ي حمله يفردا. کرد ین مقاصد را دنبال میزد که هم ییها دوازده سال بعد بوشِ پسر حرف
 فشار وارد يجمهور قصدش را برا سییاهدبود، رخو یکر کرد که کنترل عراق کار آساندولت ف یبه عراق، وقت

مـان  یدن به پیرس يالزم برا يها اعالم کرد تا باعث شود که سازش» راه ي قشهن«ت از یحما ول ییآوردن به اسرا
که دولـت در عـراق    یاما باتالق. بودند، از نو باب کند افول کرده ند اُسلو را کهیفرا يها شیپوا یرد یصلح صورت بگ

ف را دنبـال  هـد زمـان دو  خواسـت هم  ینم. ل بازش داشتییتر به اسراشیآوردنِ فشار ب آن فرورفت، از وارد يتو
حاال . رو بود در عراق روبه یی ندهیمشکالت فزا که با یدرحال 1ل شارونیل، آرییر اسرایوز اد به نخستیفشار ز: کند

گـذاران   اسـت یس ینگران. است ش را در منطقه از دست دادهیقدرت و ثبات هژمون بوش اعتماد به ي نهیحاال کاب
طـور   نیم کرد؟ اگر ایسخت را تحمل خواه یا شکستیشود؟ آ یما در منطقه چه م ي ندهیآ: کا مشهود استیامر

 يشان را با فشاریلییست که متحد اسرایش نل، حاال وقتیها از مسا د؟ با درك آنیم دیب خواهیآس چقدربشود 
ـ توافـق پا  يسازش که برا يبرا یلییکا به متحد اسرایفشار امر ي پس درجه. خاطر کنند دهیرنج يجد دار الزم ی

اگر فقط از . یثبات یثبات و ب يبردط و عواملِ راهیاز شرا یی دارد به مجموعه یاد بستگیز یلیشود خ یانگاشته م
  .میکن یدرك نمد یگسترده د يرید در تصویکه بام، رفتار واشنگتن را یبنگر مسألهل به ییمنشور نازك اسرا

زوکار سـا  یل، نـوع ییقدرت اسرا ي اسطوره نیدر جهان عرب ا. مندم ر به فکرت عالقهیلبج :یچامسک
ـ  یخوان یا میم یشنو یمدام م. دارد یم باز يا از انجام هر کاررجاد کرده که مردم یا یدفاع شـود   یم که چـه م

ـ  یافکار عمـوم  یپلماسید کوشش ما در جهت يبرا ییت دارد که جاکا قدریقدر در امر ل آنییکرد؟ اسرا ا ی
  .میرفتن حال از دست در طگذارد؛ ما فق ینم یگر باقیز دیچ

ـ  یها را از دوش امر تیلمسوو. ک داردیدئولوژیا يل کارکردییقدرت اسرا ي اسطوره :راشق . دارد یکـا برم
ـ ما با«: ندیتوانند بگو یاست چون م یها عال يسعود يژه برایو به شـان در   النـه یهـا و نفـوذ رذ   يهـود ید بـا  ی

کـا  یدر امر یما هم متحدان. میمان را جلب کنییکایم نظر مساعد دوستان امریم و بکوشیواشنگتن مبارزه کن
راد گرفـت  یکا ایها با امر آن کینزد ي شود از رابطه ینم ین بحثیدر چن. »میت کنید ازشان حمایم که بایدار

  .ک روشن استیدئولوژیدر رقابت هستند و کارکرد ا لییکا با اسرایجلب نظر امر يچون برا
  .د داشتمیفکران عرب امها به روشن نیاز ا شیب :یچامسک
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ـ فکران عـرب بـه د  بختانه تمام روشنخوش :راشق بخـش   .انـد  دهیل نچسـب ییدگاه قـدرت قـاطع اسـرا   ی
 نه به :یچامسک(نگرند  یم یا دشمن اصلیمشکل  یعنوان منبع اصل االت متحد بهیها به ا از آن يمندارزش

اسـت بـا    یاالت متحد دشـمن اصـل  یاکه باور دارند  یفکرانبله، گرچه تعداد روشن) ل؟ییعنوان کارگزار اسرا
  .است ر کم شدهیاخ يها ک سالیدئولوژیا ي انهیگرا واپس يها شیپو

کارند  محافظه ینفت يها گفتند چون شرکت یبودند که م ییگراها جنگ عراق چپ يها یکینزد :شالوم
ـ   یو نم ـ و ا سـت ین یخواهند کل منطقه در آتش جنگ بسوزد، علت جنگ، منـابع نفت ـ االت متحـد دل ی ل ی

  .دم ي لهیوس دن سگ بهاست از جنبان يریگ ن مثال چشمیا. لییدن ندارد مگر سود اسرایجنگ يبرا یمنطق
  .ندارد یهیر است که توجیگ همه یی دهیا :راشق

هـا اگـر    از چـپ  ییها نزد گروه. کند یکا هم صدق میجا در امرنید ایگو یر میلبجکه  يزیچ :یچامسک
وارد  سـت یگـر الزم ن ینظـر برسـند، د   هـا مشـکل بـه    يهـود ید که ید و باعث شویکا را تبرئه کنید امریبتوان

کا در طرف یشود گفت امر یم واقع عالمِدر . دیشوب اخنثد یتوان یم. دیشو یم با قدرت واقعیمستق ي مواجهه
 ي هر محرمانیغاست که در اسناد  يزیچ ه آنیشب ییجورها کی. ها برسم يهودید خدمت یمن است و من با

جلب کرد  يزیاگر بشود توجه مردم را به چ ـ] کمیدر بخش [تر به آن اشاره کردم  شیپنتاگون آمده و من پ
  .آورند یدرنم سر یها از مشکالت اصل ست، آنیکه مهم ن
  .بالگردان است، سازوکار یخیتار یسنت :راشق

ـ    ین است کـه نبـرد اصـل   یشان ااستدالل. زنند نوآم ین اتهام را به تو میا یکسان :شالوم  یبـا قـدرت الب
  .یکن یم یشانه خال یت ندارد، از نبرد اصلیموضوع یلیل خییاسرا یکه البنیل است و تو با گفتن اییاسرا

 يگـر یکاست و دیدولت امر یکی: االت متحد وجود داردیدو قدرت در ا. ندیگو ین چه میبب :یچامسک
ـ  ي درباره بود؟ يشود جد یاست؟ متر  ک سختی با کدام ییارویرو ،لییاسرا یالب  يل هـر فکـر  ییاسـرا  یالب

  .ستیکا نیسه با قدرت دولت امرید، قابل مقایبکن
  .ل خارج از موضوع استییهوادار اسرا یوقت نگفته که الب چیاما نوآم ه :راشق

ـ  گفتـه  طور که قبالً همان. ت داردیواقعاً موضوع :یچامسک ـ  یام الب ـ ل ییهـوادار اسـرا   یواقع ا همـان  ی
است  ین معنیا البته چون به. است يجد یلین خیا. اند ش کردهوجود دارد که فراموش يفکرروشن ي جامعه
ـ و ا یل دروغ و هتـاک یشود اما س یان نممم، که البته منجر به قتلیزن یغ حرف میح و بلیه باور فصیکه عل  نی

ل چـه  ییاسـرا  یالب عنوان بهکه نیو اما ا. تر است سخت یلیشود، مواجهه با آن خ یمان روانه میزها به سویچ
ـ   که انجمن مبارزه بانیمهم است؟ ا یچه کس يشود ـ برا  یم از آن یبرداشت  يهـا  ادداشـت ی 1تهتـک حرم

ـ مبارزه با هتـک  انجمن با  ییارویدر روا مهم است؟ یسد آینو یام م زننده درباره ـ ت حرم روابـط   ي تـه یا کمی
   .چیدارد؟ ه یچه ارزشوجود دارد؟  یچه مشکلل ییکا و اسرایامر یعموم

 ینفت ي ل و توجه به عوامل عمدهییهوادار اسرا یالب نیا زان توجه بهین میب يآشکار یخوانناهم :راشق
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  .کالیحتا در چپ رادحتا در چپ، وجود دارد ـ 
. ام وپنج سال آن باالباالها بـوده  ستیت، بانجمن مبارزه با هتک حرم يست افترامن در فهر :یچامسک

ـ  یدانم چون حدود ب یرا م نیا. کنند یمش ه من دارند که پخشیعل افترا زا یکلفت ي پروندهها  آن ال سـت س
ـ دفتر ا ياز اعضا یکیداشتم و ] 11[ 1تزیبا آلن درشوو یی ش، مناظرهیپ بـود کـه    ن انجمـن موظـف شـده   ی

هـم    دست مـن  از آن به یی یـ اما کپ» تزیآلن درشوو يبرا«بود  مرا به او برساند ـ روش نوشته شده  ي پرونده
بـه   ییها ا تهمتیدارند  از آدم یی ا پروندهیت حرمدر انجمن مبارزه با هتک ها  آن. دار بود خنده یلیخ. دیرس

  است؟مهم . کنند یآدم را پخش م
ـ وین یی م ضد هستهیعظ ییمایپ، در راه1982در سال  :شالوم ـ   ي ورك، دربـاره ی ار محتمـلِ  یعلـت بس

  .بود موقع لبنان را اشغال کرده ل آنییکه اسرا تیواقع  نیا یعنیسکوت شد  یی جنگ هسته
فکران روشن ي از همان جامعه یی ضد هسته جنبشِ يرهبر يقو درست است چون عناصرِ :یچامسک

ـ . ل استییاسرا ي بسته برال هستند که دلیل ـ  یبخش ـ , ل هسـتند ییهـوادار اسـرا   یاز الب ک بخـش واقعـاً   ی
  .لییکا و اسرایامر یروابط عموم ي تهیکممثل نه مند، قدرت
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  بخش چهارم
  » بزرگ ی انهيخاورم«ها در  جنگ

  افغانستان
  ؟دیکن یم یابیارز چگونهرا  2001کا با افغانستان در سال یجنگ امر :شالوم

ـ ا. ر دانسـت یاخ يها ات در سالین جنایتر عید از شنینظر من جنگ افغانستان را با به :یچامسک االت ی
ر خط فقر خواهد کشاند به جنـگ افغانسـتان   یز ون نفر را بهیلیم پنج ين انتظار که به احتمال قویمتحد با ا

  .ز بودیآم تین جنایا. رفت
برنـز،   .ف. از جـان  مزیورك تـا یویندر  یازدهم سپتامبر داستانیاز  روز پس، پنج 2001سپتامبر  16در 

ـ درخواسـت قطـع ذخ  «واشنگتن : بود شان چاپ شد که در آن آمدهیخبرنگار اصل و ... سـوخت را داده  ي رهی
]. 1[»کنند یم حمل یشهروندان افغان يگر را برایر دیو ذخا ییغذامواد  ترِشیکه ب ییها ونیتوقف کاروان کام

غـذا را کـه    يهـا  ها کـاروان  آن. خواستدخواهرن عمل بیش فکر کردم که جهان به سرزنش اخواندم یوقت
 ینیب شیبا پ. امدیدرن یک کسیاما ج] 2[بودند  بود، متوقف کرده وابستهآن ون نفر به یلیم پنج يو بقا یهست
ـ را بکـارگران  ]. 3[رون آوردنـد  یشان را بامداد کارگران يها سازماناالت متحد، تمام یا يها یافکن بمب رون ی

اند و مـا   طناب يها رو یاد زدند افغانیفر :میخوان یم مزیورك تایویندر . ناك استآوردند و گفتند که وحشت
بـه   یگند، تعداد افراد در معـرض خطـر گرسـن   دیبارمردم  يها رو که بمب نیهم]. 4[ میرب یآن طناب را م

از رهبـران   یبعض]. 6[ها را کردند  یافکن توقف بمب يامداد تقاضا يها و سازمان]. 5[د یون نفر رسیلیم5/7
االت متحـد بـود،   یا يها زکردهیها، عبدالحق که از عز ون افغانیسیمثال رهبر اپوز يبرا. زدند یافغان ضجه م

ـ  بمـب  ياالت متحـد را بـرا  یا یتلخ شدت و داشت که به یی مصاحبه 2ونی، با آناتول ل1نیگارددر  هـا   یافکن
 یست که چند افغـان یشان مهم نیشان را نشان دهند و برا اندازند تا عضله یاو گفت فقط بمب م. محکوم کرد

 کنند یف میطالبان از درون را تضع يبرانداز يضد طالبان برا يها افغان يها اندازند و کوشش یخطر م را به
]7.[  
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شدت با جنگ در افغانستان مخالف بودند اما  زنان افغان به یقالبنمثل انجمن ا ییها م که گروهید بگویبا
 ینشسـت هـا،   یافکن از بمب از دو هفته بعد پس یکم 2001اکتبر  25تا  24در  .نکرد یها توجه به آن یکس
ـ افغـان، رهبـران قبا   ي شخص برجسـته  1500شاور پاکستان از حدود یدر پ ـ کـه  گـران ـ   یل و دی از  یبعض

شـد بـا    پوشش داده یخوب االت متحد بهیدر ا نشست. ـ برگزار شدآمدند   یاز پاکستان م یافغانستان و بعض
نـوع عـدم    ز بحث کردنـد و همـه  یچ همه ي دربارهآنجا  .گرید يها و روزنامه مزیورك تایوینچند گزارش در 

هم گزارش شد اما  نیا]. 8[ها  یافکن توقف بمب: ز به اتفاق آراء توافق شدیچ کیدر اما . وجود داشت یتوافق
  .شدند ختهیچنان بر سر مردم رهمها  بمب

ـ  ییبازجو یسک چیش آمد چون از هیم چه پیدان ینم. امدیش نیپ یخوشبختانه گرسنگ شـود، آدم   ینم
ن یا اید اما آینجامیون نفر نیلیم شدن پنج بختانه به کشتهبله خوش. کند ینم یات خودش توجهیکه به جنا

ـ . ربط بود یب کامالًنه، کار عاقالنه بود؟  نیکند که ا یثابت م تـا  یکی، نيشـورو  يشـود گفـت کـه رهبـر     یم
ـ نجامین یی ه جنگ هستهدر کوبا موشک کار گذاشت ـ چون ب  1962خروشچف حق داشت که در سال  د؟ ی

ـ هـا بـر پا   کنش .ش را بکندسکیدهد که ر یامد به او حق نمیش نیپ یی ت که جنگ هستهین واقعیاما ا  ي هی
  .گر جزو مقدمات استینکه دیا. یج عملینتا شوند و نه یم رآوردب یج احتمالینتا

زمـان،   ل افغانسـتان در آن یهـاروارد در مسـا   یمتخصـص اصـل  مثالً . ها را همه قبول دارند تین واقعیا
 یـی  ن مجالت در جهـان اسـت مقالـه   یتر  هاز قابل مالحظ یکیکه  1یتیورینترنشنال سکیامد، در حنه ایسم

ـ لیکا قطـع شـده، م  یامر ي خاطر حمله دوستانه به انسان يها چون کمک«: بود داشت که در آن آمده هـا   ونی
 ییهـا  کـنش  یاخالق يها از داللت یچ درکیاما ظاهراً ه. ]9[ »برند یسر م به یدر خطر مبرم گرسنگ یافغان

ـ لیم میون خودشان، هفت ين برآوردهاین ببرد و با آخریون نفر را از بیلیم که ممکن بود پنج ون نفـر را بـه   ی
  .دهنده است ن واقعاً تکانیا. کشاند، وجود نداشتب یگرسنگ

االت متحـد  یا. ل اکتبر چند مانور مبهم انجام شدیازده سپتامبر، در اوایاز  جدا از قطع غذا چند روز بعد
 يکرد و گفت که ممکـن اسـت او را بـه کشـور     یل اسامه بن الدن را کرد و طالبان اقداماتیدرخواست تحو

  .مذاکرات ممکن بود انجام. ل دهدیتحو یاسالم
االت متحد خواست که با سند، یاز ا. کرد يدار یمعن یلیخ ل بحثلالم نیطالبان از منظر حقوق ب :راشق

ـ مـا سـند بده   عمر گفت بـه  رهبر طالبان، مال. م طالبان کندیدرخواست استرداد مجرم را تقد د و مـا او را  ی
  .کرد میم شما خواهیتسل

بـود   ده نشـده یشن. میده یل مید و ما او را تحویما مدرك بده گفتند به. کامالً درست است :یچامسک
ـ جرج بـوش را تحو «: دیران بگوید ایفکر کن. ل بدهدیرا تحو یبخواهند بدون مدرك کس یکه از دولت ل مـا  ی

ـ از دال یکیحاال . ب استیدهد؟ عج یگوش م یچه کس» !دیده ـ ل ارای کـا را  ینکـردن سـند از طـرف امر    هی
 2، رابرت مـولر يآ یس اف بییها، ر یافکن از بمب ماه بعد حدود هشت 2002در ژوئن  .نداشتند يزیچ. میدان یم
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اف . ات دادیبه نشـر  یتند، اطالعاتشازده سپتامبر نقش دای يدر ماجرا یکه چه کساننیا ي بار درباره نیاول يبرا
ـ  يهـا  جهان، با کار تمام آژانـس ق در یدق يها احتماالً بعداز پژوهش. دانست ینم يآ یب ـ ی، بیجاسوس ن یترش

ـ م توطئه احتماالً در افغانستان چین بود که باور دارید ایتوانست بگو یکه م يزیچ ـ ر شـده امـا برنامـه    دهی و  يزی
ن یا نداشتند، به یماه بعد سند محکم اگر هشت]. 10[است  متحد و آلمان بوده یعرب اماراتش در شدن ییاجرا
ماه بعد ظن بردند ـ که احتماالًً درست باشـد چـون     هشت. نداشتند يزیهم چ 2001است که در اکتبر  یمعن
بعـد بـوش    .شود درخواست کنیم کسی را تحویـل مـا بدهنـد    اما اینکه دلیل نمین ظن را دارم ـ  یهم هم من

هـا   انـد و بـا آن   سـت یترور يها ها پناه بدهند، دولت ستیکه به ترور ییمشهورش را کرد که کشورها یرانسخن
کـار بـرود،    ر کشورها هم بهیسا ياست براین سید اگر ایکنفکر . رهیره و غیشود و غ یها رفتار م ستیمانند ترور

د یل بدهیش را تحوننابدون سند اسامه بن الدن و معاو: بودن یادرخواست  اما تنها! کند یدا میپ ییچه کاربردها
  .ل جنگ بودیتنها دلن یا. دیش را نداریستگیچون شما شا میکن یو ما درخواست استرداد مجرم نم

 1سیکـل بـو  یاسـاالر ما یا، دریتانیس ستاد کل دفاع برییها در افغانستان، ر یافکن هفته مانده به بمب سه
ه طور است، فشار ادام نیاوضاع هم ،ر رهبرشانییزمانِ تغتا ابند که یکه مردم خودشان در یتا زمان«: گفت که

ـ یم قطعـاً بـا تعر  ییبگو یالملل نیب یم به آن هجومیکه اگر نخواه دیتوجه کن]. 11[» افتیخواهد ـ یخ یف  یل
  .دیندازیرون بیتان را بم تا خودتان دولتیده یشما ادامه م يانداختن رو ما به بمب: سم استیف، تروریظر

طالبان را دنبال ب یتعق ي دوستانه االت متحد هدف انسانیشه ایش رفت که همیگونه پ نیبعد داستان ا
ـ یدل. ها به آن شد ن اشارهیها بود که اول یافکن هفته مانده به بمب سهفقط . طور نبود نیاما ا. کند یم  یل عمل

س مـا  یـی ر«نـد کـه   یاالت متحـد تـا بگو  یا يها دادن عضله عبدالحق نشان ي گفته د بهیجنگ چه بود؟ شا
  .»میهست

ن خودشان بحث داشتند که اول عراق یب؛ داد ینشان م ازده سپتامبر واکنشید به یدولت بوش با :راشق
د که یفهم یم بهترکا یامر یالقاعده بود و افکار عموم گاهیپاون چ دا بعد عراق؟ اول به افغانستان حمله کردنی
ـ  یگاه واکنش به القاعده است ـ چون مـتهم اصـل   ن کشور جوالنیا ـ البتـه  . ازده سـپتامبر بـود  ی  الظـاهر  یعل

  .القاعده داشتند ي کردن شبکه رانیو يبرا يل جدیاالت متحد دالیگذاران ا استیس
ـ ح شـروع کـرد کـه دال   ین توضید اول از همه با ایکنم با یداستان فکر م ي هیدرك بق يبرا ل ورود بـه  ی

سـاخت خـط لولـه در افغانسـتان      يکا بـرا یامر يها یطراح يآور لیمن به دل. نبود ییزهایچ چهافغانستان 
کنتـرل   ياالت متحد براین است که ایات یواقع. دنارز یل جنگ مفت نمیعنوان دال به. ستمیل نیقا ياعتبار

ـ  یز اصلین تمایا. نداشت و ندارد یی رد برنامهیگ یم یکه در عراق پ یافغانستان به روش تـوان در ابعـاد    یرا م
روهـا در  یبرابـر ن  در عـراق ده  ییکـا یامر يروهـا ین. دیمختلف د يکا در کشورهایامر یمتفاوت استقرار نظام

ـ تر از عراق است و نشیب ییروهایازمند نیکنترل افغانستان ن يبرا يگرچه هر تالش جد. اند افغانستان  يازی
ـ یمراتـب ب  به ییروهایافغانستان، به ن يها یگ دیچیپ مامتا، اندازه و یخاطر جغراف گفتن ندارد که به به از  ترش
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ش در نـاتو  تخت بـه متحـدان  یکنترل پا ياالت متحد در افغانستان برایا. است ازیمستقر در عراق ن يروهاین
ش را در افغانسـتان حفـظ کنـد    یهـا   گاهیواشنگتن مهم است که پا يارب. ش مهم نبودیمتوسل شد چون برا

ـ  یغن. باشد نفسه بر افغانستان کنترل داشته یخواهد ف ینه چون م ،ک داردیگاه استراتژیچون جا  یمـت مهم
ـ  يشده بـرا  جادیک ایدئولوژیچارچوبِ ا .ستیش نملکیاز ما یمهم ي کهت ست،ین ازده سـپتامبر و جنـگ   ی

 به يمرکز يایدر آسبلکه  م نه فقط در افغانستانیمستق یت حضور نظامیتثب يبرا یافغانستان عمالً فرصت
. برخـوردار اسـت   يتـر  ت قابـل مالحظـه  یم از اهمییسخن بگو يبردم به زبان راهیدست داد که اگر بخواه

 هـا جادر آن ییهـوا  يها گاهیپا ازده سپتامبریاز  االت متحد بعدیزستان و ازبکستان که ایمثل قرق ییکشورها
ـ اگر حضور ا. اند سابق يس کرد، در قلب شورویتأس ـ ا االت متحـد را در قفقـاز بـه   ی ـ فزاین بی د، مشـاهده  یی

ـ خزر است که منبع مهم ه ي در حوزه ینظام یی رهیجاد گیا ید که واشنگتن در پیکن یم هـا، نـه    دروکربنی
  .ژه گاز استیو فقط نفت که به

کـه افغانسـتان و   نیهـم ا  وجـود دارد و آن  یمهم یلیو خ یر نفتیغ يبردتر از همه، مالحظات راه مهم
 ییاروپا ي هیقرار دارد که از روس یی یخشک ي ک در قلب گسترهیتیاز نظر ژئوپول يمرکز يایتر از آن آس مهم
 ي عمده ینگران 1990 ي ل دههیه از اواین و روسیچن یب ینظام ي ندهیفزا يکاراست و هم ن گستردهیتا چ
 2005در اوت . ش اسـت یبه افزا ودر عمل ر یزنند، نگران یگرچه چندان از آن حرف نم. کا بوده و هستیامر

االت متحد از یت که ایواقع نیاپس . سابقه بود یب یی دهیه پدین و روسیچ ینظام يروهایمشترك ن شیزمار
ـ یاستراتژ در قلب آن منطقه حاضر است از منظر ینظر نظام ـ   سیـی ر. ار مهـم اسـت  یک بس ه، یجمهـور روس

کنـد   يریکا در آن منطقه جلوگیازده سپتامبر از دخالت امریاز  تواند از بعد یافت که نمین، دریر پوتیمیوالد
ـ ک داشـت کـه ا  یدئولوژیا ي داشت و بهانهآنجا  در رفتن به يادیز یاق و گستاخیاالت متحد اشتیچون ا ن ی

 ي خودکامه يها که حکومت ق کند چنانیتزر» جنگ با ترور«نام  کشورش به یجد و جهد را به افکار عموم
ـ یخ یتیدولت بوش را در موقع ْعملن یا. داشتند یحضورش را گرام یمحل  هـا  روس. منـد قـرار داد  قدرت یل

نـداخت و  یتـا ن و ن خـود را از تـک  یاالت متحد مخالفت کنند پس پـوت ین حرکت ایبا ا توانستند آشکارا ینم
بـا   یچ سازشیهبوش . اوردیدست ن به يزیچاما . ردیش در نظر بگیبرا یخسارت را کم کند و غرامت دیکوش
ـ را عل شیهـا  مسـکو تـالش  . گریا در هر قالب دی] 12[ام  یب يمان ایه نکرد چه در قالب پیروس ه دخالـت  ی
 یاساس یی ضربه] 13[کا یامر گاهیر ازبکستان در مورد پایخشِ اخش از سر گرفت و چراط خلوتیکا در حیامر
ه یائتالف روس یچوب اصلچاررفت که اکنون  1يشانگها يها يکارطرف سازمان هم به. االت متحد بودیبه ا
 ران، پاکستان و هند بهیا ي عالوه به يمرکز يایدر آس ين شورویشیپ يها يجمهور ترِشیب و شاملِن یـ چ

  .ناظر است يعنوان کشورها
سـمت   است و ظـاهراً بـه  یآس ين انرژیتأم ي شبکه يمواز يشانگها يها يکارسازمان هم :یچامسک

  .کا در حرکت استیبا امر ییارویدر رو يمرکز يایسازمان به سبک ناتو با هدف آس ینوع
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ـ  مت آن سازمان از منظریعز ي نقطهالظاهر  یعل :راشق ـ ع یواشنگتن ب ـ    ی از جنـگ بـا    یب بـود ـ بخش
ـ ن از طریه و چیاست که روس یاما در واقع چارچوب .سم بودیترور ـ ی ـ یکوشـند بـا کمـک     یق آن م گر از یدک

ـ افغانسـتان از د  یاصـل ارزش . کنند يریشان جلوگمنابعد یخود و تهد يا در قلمروهاکیوتاز امر ختتا دگاه ی
مـورد   ي تر از آن وجود نـدارد ـ البتـه بـه اضـافه      مهم يزیو چاست ن کشور یک ایگاه استراتژیواشنگتن جا

شده  ک از افراد درخواستی چیتوانند ه یالقاعده که دولت بوش عمالً در آن شکست خورد چون هنوز هم نم
  .ر کنندیگرا دست

  .القاعده در سراسر جهان شد یکه کردند منجر به گسترش سرطان  يکار :یچامسک
  .قاًیدق :راشق

  ازده سپتامبريپاسخ به 
  ؟داد یمازده سپتامبر پاسخ ید به یبا چطوراالت متحد یپس ا :شالوم

م یابیم دریکوش یشود؟ اول م یبرخورد م چطورت یبود، درست است؟ با جنا یت بزرگیجنا :یچامسک
 از تـا قبـل  . شـان میسپار یدست عدالت م م و بعد بهیکن یر میگها را دست اند بعد آن بوده یچه کسانان یجان

ن نکته است که چه یافتن ایدر يپس گام اول تالش برا. رش کردیگشود دست یمست نیک یم جانیکه بداننیا
که طـرح و  ماه بعد گفتند  هشت. نکردند ین مراحل را طیها ا طور که گفتم آن همان. کار را کرده نیا یکس

در اما . رفت هاجا ها به آن آن يریگدست يبرا دیپس با. است و آلمان بوده یمتحد عرب تاجرا احتماالً در امارا
. در آن باره یمدارک يآن کار را کرده و گردآور ین مطلب است که چه کسیدن ایگام اول فهم یی هر حادثه

؟ چطـور . دیکن یش مبازداشت خُبست است ـ  رنظرم د د ـ که به یاز اسامه بن الدن دار ید مدارکیکنفرض 
  .دیکن یم يریگ یاسترداد مجرم را پ

س پوسـادا  ییلـو  ،دنبال اسـترداد مجـرم   ونزوئال به .میدار يمان موردیرو ين حاال جلویهم. دارد یراه
شـرکت   يمسافربر يمایش در انفجار هواپمشارکت يرا برااو . استیدن يها ستین تروریتر از بدنام 1لسیکار

ـ    73شدن  که باعث کشته 1976سال در  2کوبانا ـ هماو . خواهنـد  ینفـر شـد م ـ ن عملین در چنـد یچن ات ی
کـه  از آن بعـد . اوست يوجو مشارکت در جنگ کونترا در جست يبرا آکاراگوین. است دست داشته یستیورتر

در  3لوپانگویا ییهوا گاهیپااالت متحد او را به یاز زندان ونزوئال فرار کرد، ا يآور طرز شگفت به 1985در سال 
 یستیک جنگ تروریکند،  يکارت از جنگ کونترا همیدر حما 4ور نورثیات الیعمل که با السالوادور فرستاد

ـ پـس  . کشـتن داد  ازده سپتامبر بهیرا نسبت به  يترشیار بیبس يها مهم که آدم یالملل نیب سـت  یک تروری
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. االت متحد فرار کرده و ونزوئال درخواست استردادش را داردیها به ا یوجود دارد که تازگ یالملل نیب ي دهمع
ـ احتمـاالً او را بـه فلور  . کردمسترد نخواهداالت متحد او را یاما البته مشکل هم دارد ـ ا . استن یراهش ا دا ی

گـر او در   دسـت توطئـه   د هـم یکه شا 1ش ارالندو بوشکنم با دوست یرستد که خوش بگذراند، تصور مف یم
متهم  یستیت ترورایعمل یداشتن در حدود س دستبه  ااو ر يآ یکوبانا باشد که اف ب يگذار بمب يماجرا

کا از کشور یامر یت ملیامن يبرا يدیعنوان تهد اند که بوش به خواسته يو وزارت دادگستر يآ یکرده؛ اف ب
ـ ن جرج بوش فکـر کن یحاال به دکتر. صادر کردش یبرا ياست جمهوریو رجرج بوشِ پدر عف. راج شوداخ د ی

ست قلمداد شده یترور يها ها پناه بدهند، دولت ستیکه به ترور ییها دولت: افغانستان اعالم شد در موردکه 
 يد رویبا ییهوا يرویپس بر اساس نظر جرج بوش ن .ها ستیبا ترور طور رفتار خواهد شد که ها همان و با آن

کوشد انجام دهد و  یاست که ونزوئال م يکار ست همانرست؟ راه دیاما راه درست چ. زدیواشنگتن بمب بر
مورد بـن  در . اند و سپس درخواست استرداد مجرم یها جان مدارك محکم که آن يگردآور: دیکوش یکوبا م

ـ  يزیتنها چبلکه  خواهد، ینم يترشیکس مدارك ب چیالدن، ه ـ خواه یکه م ـ  يهـا  نـه ید زمن  يبـرا  یمنطق
ـ ا. القاعـده اسـت   يها گاهیپادن یکوب هم در ياسترداد او و فشار به طالبان برا بـدون  . ن جـواب خواهـدداد  ی

اسـت،   یشود عـال  یالملل نیات بیعمل یجواب بدهد، اگر باعث نوعاگر . دیشود فهم ینم يزیکه چمحاکمه 
  .میرا سازمان بده یالملل نیت بایعمل ید نوعییایب

  ؟ینظام یالملل نیات بیعمل :شالوم
رکـت  ح یسیات پلیو عمل یسیپل یاحل بررساول از مر. استآخر  ي چاره نیاگر الزم باشد، اما ا :یچامسک

  .يگرید ي کارانهتیات جنایم مثل هر عملیکن یم
ا حتا ه آن. االت متحد بودندیداد که در خدمت ا يرأ ییها نامهت سازمان ملل به قطعیامن يشورا :راشق

ـ کا دست به عمل بزنند و ایآماده بودند در صورت درخواست امر. نخواستند یمدرک  :کـار را خواهنـدکرد   نی
  .ت بمانندیامن يمات شورایها وجود دارد تا بر سر تصم آورن بر دولت فشار وارد ياز اقدامات برا یف کاملیط

دادند  ییها سر نخ ها ییکایامرن را ثابت کرد اما به یشود ا ینم. شد طالبان را مجبور کرد ینم :یچامسک
خواست بمب  یچون م برودها  ن سر نخیادنبال خواست  یاالت متحد نمیاما ا. کنند يممکن است همکارکه 

  .زدیبر
  .است را مجازات کرده افغانستانشه یهمت یامن يشورا :لومشا

خواهـد مجـرم را مسـترد     یم یعنیکه نشان داد  ییها طالبان سر نخ. گریل دیبله اما به دال :یچامسک
ـ بودنـد   يجـد  چقـدر کار  نیم در ایدان ینمدرست . کند ـ داشـتند چـون ا   یا چـه مالحظـات  ی االت متحـد  ی

 يق شورایاز طربلکه  االت متحد برداردیم ایمستقکه نیانه وجود داشت ـ   ياریبس يها اما گام .دشیشن ینم
هـا   مـورد آن  نیعمالً در ا. در دست باشد یکه مدرکمگر آن ها را برداشت ک از آنی چید هوش یت ـ اما نم یامن

است که ونزوئال فعالً  یکار راه نیااما راه درست انجام ... کار را بکنند نیتوانستند ا یمهم احتماالً بدون سند 

                                                                                                                        
1. Orlando Bosch 
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  .دریگ یم یپلس یپوسادا کار ي هیدارد با قض
 ي م ـ دغدغهیکند که گفت یداللت م يزیچ ن است که رفتار واشنگتن به همانیت موضوع ایواقع :راشق

  ...آوردن اسامه بن الدن نبود دست واقعاً به یاصل
ـ یطالبان خ. کرد یکار را م نیطالبان احتماالً خودش اها چون  کردنِ پادگان ا حتا نابودی :یچامسک  یل

. سرد بـود  یلین طالبان و اسامه بن الدن خیب ي رابطه 1998در واقع در سال . از القاعده نداشت یِ خوش دل
. شـان محکـم شـد   نتون به سودان و افغانستان بود که روابطیکل يها یافکن بمباز  بعد. خواستند ینمب یرق

  .القاعده است/ ت روابط طالبان یتقو لمسوونتون یکل يها یافکن بمب
ـ ن چریب ییها يزاریها و ب ها، عداوت از تنش يادیز يها موقع هم گزارش اما حتا همان :راشق  يهـا  کی

  .شد یده میطالبان، شن مورد نیها، در ا القاعده ـ و افغان یعنیعرب در افغانستان ـ 
ـ   ون یسیکه رهبران اپوز یدان یم :یچامسک ـ    یافغان ـ از جمله عبـدالحق ـ وقت تواننـد   یگفتنـد کـه م

دانستند، ما هم  یها م موقع آن چه را که آنحاال آن. داشتند یل محکمیطالبان را از درون سرنگون کنند، دل
ـ امـا ا . ش کردیالشتشد از درون م یداشت و م یفیضع یلیستم نظارت خیکه طالبان سنیم ـ ا یدان یم االت ی

  .خواست یرا نم نیمتحد ا
االت متحد افغانستان را اشـغال  یم اییم بگویاگر درست بخواه. افتاد ن اتفاقیت ایاما عمالً در نها :راشق

  .نکرد
امـا  . هـا، اسـتفاده کـرد    سـت یو ترور یاز سـرداران نظـام   یدرست، از ائتالف شمال، گروه: یچامسک
ـ  . د غـرب ییبودند احتماالً مورد تأ یی يجد یلیخ يها گران بچهیعبدالحق و د ـ کـنم   یفکـر م توانسـتند   یم

ـ  یکار را بکنند اما ا نیتوانند ا یمعتقد بودند م. طالبان را از درون بشکنند ـ   یاالت متحـد نم ن یخواسـت چن
  .بشود

ن را از درون براندازد تا خودشـان بـر عـراق    یصدام حس یخواستند کس یه نمطورک همان. قاًیدق :راشق
  .باشند کنترل داشته
  .شوند روزیپعه یش يها یشنگذاشتند شور 1991طورکه سال  همان :یچامسک

کـل کشـور بگـذارد امـا در افغانسـتان فقـط        يش را روخواست که دست یدر عراق، واشنگتن م :راشق
  .را کنترل يت کنند و دولت مرکزیرا تثب یخواستند حضور نظام یم

دادن  ن کـار قـرار  یامـا بـدتر   .ندافغانستان وجود داشت يبرا ياریبس يها لیبدحال،  هر در :یچامسک
 یناکازده سپتامبر شرارت وحشـت یدرست است که . وحشتناك بود. بود یانسان در خطر گرسنگ ها ونیلیم

هـم   يتـر  ناكوحشـت  يها بود ـ شرارت  یناک، نه چون شرارت وحشتمورد توجه قرار گرفتبود اما در غرب 
ن یا. میآور یمشما  سرِبر را  آن ما، دیاورین ما بال را سرِ  نیا شما. را هدف قرار دادگناهان  یبم ـ چون  یا داشته

خـت و  یش کردم و خشم مـردم را برانگ که نقل یی واقعه. کنند یرا روشن م نیا يشمار یموارد ب. خ استیتار
در سودان بود  الشفاء يسازدارو ي کارخانه يرو 1998سال   یافکن بمب کنم، یچون درست است تکرارش م
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ـ یاز ن یمین ییدارو ي ن کارخانهیا. ازده سپتامبر کشته دادیبرابرِ  که حدود ده کـرد و   یاز جامعه را برآورده م
ر یهزار آدم فق ها ده يبرا يضرور ينبود دارو یبه معن موجود يآوردهان بریتر نانهیببر اساس خوشش یرانیو
 ییایمیش يها ن کارخانه سالحیکرده ا یاالت متحد ادعا کرد که فکر میا]. 14[شان بود شدن چاره و هالكیب

را در لندن  ییایمیم شیعظ ي د که القاعده چند کارخانهیفرض کن. ندارد یاما ربط .دیشا. کرده ید میهم تول
ـ ا. کشـتن دهـد   هزار نفر را به دارند و مثالً صدها یحاتیتسل يها منفجر کند چون گمان کرده که برنامه ن ی

  .ست؟ زننده استمعقول ا
بلکـه   خـت یبرانگوحشت شرارت نبود که واکنش اما  ،بود یناکسپتامبر شرارت وحشت ازدهیکه  درست

 گـر در صـد  ید يجاهـا  یلیا خیدر سودان را  يترشیار بیحتا تعداد بسکه ما  یحال در. ها بود یت قربانیماه
  .است ک واکنش ساده بودهی  نیم، ایا سال گذشته کشته

  افغانستان امروز
  است؟ یخوبن یتری؟ وچطورافغانستان امروز  :شالوم

ـ ا مسـأله واقعاً . است بهترشود گفت که افغانستان امروز  یم. ستین نیتریو :یچامسک ـ آ. سـت ین نی ا ی
 سـؤال هـم   نیاست؟ ا بهتر، انداختند یخودشان طالبان را برم که احتماالً یاز آن افغانستانافغانستان امروز 

از . است بهتر یلیا بود؟ امروز خیتانیر نظر بریز یا وقتیاست  بهترامروز : میریهند را در نظر بگ. است يگرید
ون نفـر را  یلیم ها م که جان دهیعظ يها یکدام از آن قحط چیشد، از ه رون انداختهیب یا با اردنگیتانیبر یوقت

ـ را جشـن بگ  1گرد پرل هـاربر م هر هفت دسامبر، سالیتوان یمپس ما . ستین يگرفت خبر یم چـون   م؟یری
  .رون انداختیا بیها را از آس دپوستید که سفیانجام ییدادهایکه قبالً گفتم، پرل هاربر به رو طور همان

ـ شـده   بهتـر بحث دارد که افغانسـتان حـاال    يجا یلیهرچند در واقع خ :راشق ـ   ی از  یا نـه و حتـا برخ
ت یواقع. کار گرفت توان چند نشانه را به یم اند، د قرار دادهیرا مورد ترد مسألهن یا يحقوق بشر يها نسازما

 يروهـا یبـه ن  طالبـان  یسـرنگون  يبـرا  ندارد، يازیاالت متحد کامالً به کنترل کشور نین است که چون ایا
واقع طالبان در . از طالبان نبودند بهترائتالف شمال بودند که قطعاً  يها سردارها نیا. نشانده متوسل شده دست

اکثر مردم  يزاریخاطر تنفر و ب قاً بهیرد دقیدست بگ راحت کنترل کشور را به یلیخ 1996توانست در سال  یم
: ها داد ش بودند به آنیشدت در آرزو ها به غانرا که اف يزیطالبان چ. ئتالف شمالن سرداران ایافغانستان از هم

گرا و بـدتر از قـرون    واپسش، یاند کیار تاریبس ي انهیادگرایو عمل بن يدئولوژیک نوع این ثبات با یالبته ا. ثبات
ـ ا .از ثبات را به ارمغان آورد ییها همه درجه نیا اما با. بود ختهیآم هم در ییطاسو ـ ی  بـه  یگـونگ  ف چـه ین توص

ظـر  نن ید، در واقع اتفاقاً از ایت رسقدر برتر نبود که به یخاطرِ ابزار نظام طالبان به. دن طالبان استیرس قدرت
                                                                                                                        

1 .Pearl Harborدسامبر  7هاربر در ایالت هاوایی امریکا در صبح یکشنبه  نیروي دریایی ارتش ژاپن به بندرگاه پرلي نظامیِ  ؛ حمله
 .که به شرکت ایاالت متحد در جنگ دوم جهانی منجر شد 1941
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ـ یکا یجانب متحد امرها از  گمان آن یب. ف بودیعض ـ پاکسـتان حما  یعن ـ ی  يشـدند و احسـنت و مرحبـا    یت م
. ه گرفتنـد یدییچه که گفتم تأخاطر آن ها به تر افغانشیاز باما . روین یدند ـ دو منبع اصل یشن یواشنگتن را هم م

اله در  بینجم یژراز افول  بعد یدهد برگرداندن سردارها است به قدرت که وقت یاالت متحد انجام میآنچه حاال ا
نـوع   منبـع همـه   برکشور حاکم شـدند  ،بود 1989در سال  يشورو يوهاریخروج ن ي که بازمانده 1992سال 
  .دندبو یناراحت

 بهتـر ناتو در آن متمرکزند نسبت به زمـان طالبـان    يروهایتخت، کابل، که نیپا توان گفت که یفقط م
. ر کنترل سردارهاستید زیندازیب ینگاهد یپارلمان جدمثل گر کشور ید يتر جاهاشیاما اگر به ب. است شده

از هر  يد، عاریس کنیچون مجلس تأس یینهادهااگر . ینام دمکراس است به يزیکامل از چ يکاتوریکارن یا
ـ   بـه  يروهـا یک و تحت کنترل نیون دمکراتمضم ـ ش را بگذارو اسـم  ییقـرون وسـطا   يگراشـدت واپس د ی

کـا،  یرا به آلـت دسـت امر   ر نظر دارند و آنیاکنون سردارها بخش اعظم کشور را ز. است ي، کمدیدمکراس
ـ  یکشور باشد چون ا يکند و نما يجمهور را باز سییاند تا نقش ر ، سپردهيحامد کرزا ن را یاالت متحـد هم

هنـوز تـابعِ   . نـدارد  يبهترت یحقوق بشر، کشور قطعاً نسبت به زمان طالبان وضع ي نهیو در زم. خواهد یم
همـان نـوع    چنـان از تر موارد همشیبدر ها  زن. است یاسالم ییادگراین بنیانه از قوانیگراکامالً واپس شخوان

است چـون گرچـه    ط بدتر شدهیها، حتا شرا از افغان یبخش مهم يو برا. برند یر رنج میناپذ سرکوب تحمل
ن قـدرت سـردارها کـامالً    یگمـان تمـر   یاما ب وفادار بودن خود یکم به قوان ، دستگرا بودواپس یلیطالبان خ

د مواد مخدر و یدر زمان طالبان، تول. د مواد مخدریمثل تول. کنند یشان باشد مهرچه به نفع. مستبدانه است
» دولت مواد مخدر«شده که به آن  يزیچ افغانستان امروز دوباره هماناما . افتیشدت کاهش  قاچاق آن به

دولت بوش نشان داد . رسد ینظر م آلود به طعن یلیاست خ خوب ینیترین کشور ویکه انیاگفتن . ندیگو یم
ر ین کشور فقیر اییکنم حتا هرگز قصد تغ یمن فکر م. ستیافغانستان مهم ن یط داخلیش شرایبرا یلیکه خ

نبودنـد کـه    قدرها هم ابله گر آنیاحمق بودند که فکر کردند کنترل عراق راحت است اما د یلیخ. را نداشته
ـ ا ر قابل کنتـرل اسـت و بـه   ین کشور، غیدانستند که ا یم. فکر کنند کنترل افغانستان راحت خواهدبود ن ی

  .اند مستقر کردهآنجا  رویهزار ن ه فقط نوزدهخاطر است ک
  .گرید یخارج يروهایناتو و ن يروهاین ي عالوه به ییکایامر يرویهزار ن نوزده :شالوم

ـ یکوشش و تأک يچه براسه با آنیگر هم هستند اما در مقاینفر دهزار  بله، چند :راشق  ید بر کنترل واقع
  .ستین يزیافغانستان الزم است، چ

  ن به عدالت را به چه فراخواند؟بنداید پاید کرد؟ بایباپس حاال چه  :شالوم
ـ ش شـده ـ ا  کـه بـاعث   يهر کشـور جانب خسارت از  یجبران اساس. جبران خسارت :یچامسک االت ی

  .هیو روس متحد
  د پرداخت شود؟یبا یها به چه کس ن خسارتیا :شالوم

. هـا وجـود دارنـد    ن سازمانیکنند و ا یم که کار میدا کنیپ یمحل يها م تا سازمانیگرد یم :یچامسک
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ـ نیکه کل ییایتالی، پزشک ا1و استرادانیک جینیکلمثالً . اند یهاشان خارج یبعض  يهـا  مارسـتان یهـا و ب  کی
هـا،   هـا از زمـان روس   آن. ش در افغانستان اسـت یها یاز اصل یکی س کرده ویدر سراسر جهان تأس یوچکک

است امـا   یات کوچکیعمل. هنوز هم هستند. اند بودهآنجا  کایجنگ امر ي دوره سردارها، طالبان و در سراسر
تا . گرید یمحل يها نغان شامل گروه زنان و سازمااف یمحل يها طور گروه نیهم. است یپرارزش یامدادرسان

است که  ییها کردن روش داید حل مشکل، پیاما کل. اند کرده يکار کرد، کار يکه بشود در دولت کرزا اجآن
ـ سال گذشته بـر ا   وپنج ستیدر بکه ها را  ییکایها و امر روس تیآزار و اذبتواند  ، ن مـردم روا داشـته شـده   ی

ن کشـور  یرا در افغانستان سازمان نداد که ا یاسالم يها يجهاد 1980 ي االت متحد در دههیا. جبران کند
ـ  ن بهیو ا. ها آموزش داد اهداف خودش به آن يرا آزاد کنند، برا ـ . رسـاند  بیشدت به افغانستان آس درك م

ـ ک یها را  دهد که روس یرس قرار گرفته، ظاهراً نشان مها در دست یگانیخته از بایکه جسته و گر یخیتار ا ی
ت یبا حما یستیبه مقاومت ترور یمقاومت از مقاومت افغان یانداختند اما وقت یرون میانستان بساله از افغ دو

شـدت   به ،ها نبود کمک به افغان ين اقدامات برایک از ای چیه. ها ماندگار شدند دا کرد، آنیر پییتغ یخارج
  .د جبران کردیها را با نیا. ها غال روسها ضربه زد، درست مثل اش به آن

  ش در افغانستان چه؟االت متحد و متحدانیا ي درباره :شالوم
تحـت نظـارت    يروهـا یحال درست آن است کـه ن  هر به. باشندآنجا  دیکا نبایامر يروهاین :یچامسک
قـدرت   یمجمع عمـوم . ز شودیت پرهیامن ياشور باشند تا از حضور داشتهآنجا  سازمان ملل یمجمع عموم

 يش بـرا کیشدت نـادمکرات  به نیقوانو  يریگ يرأت ـ با آن  یامن يااز شورتر کم کم ست اما دستین یبزرگ
ـ یبرود و ا یسمت کمک مال خواهد به یم یمجمع عموم. مسخره است ـ يریعضوگ گـذارد   یاالت متحد نم

 یکین یا .بشود یخواهند به سازمان ملل کمک مال یکا میامر مردم اتفاقاً. ن شودیسازمان ملل تأم ي جهدبو
ـ ا یبانیخواهند کـه پشـت   یمردم م. است یاست عمومیو س ین افکار عمومیبزرگ ب يها از آن شکاف االت ی
 يکارکرد یاالت متحد را به دمکراسیم ایاگر بتوان. تر شودشیدار صلح سازمان ملل بپاس يها تیمتحد از فعال

 يبرا يشمار یقطعاً منابع ب. کردکارها را  نیشود ا یاست، م یافکار عموم ي طور که دغدغه م، آنیل کنیبدت
. اسـت  ید کار سـخت یگو یر میطور که جلب کار آسان نخواهد بود و همان نیفصل او حل. کار وجود دارد نیا

خودشـان   يبـرا  يگـران کـار  یتوجه به کمک د ید بیشود کرد، خودشان با یافغانستان چه م يدانم برا ینم
در واقع کمک از جانب  یعنیسازنده باشد نه با هدف خدمت به خود  ید کمکیبا یاما هر کمک خارج. بکنند
  .بزرگ نباشد يها قدرت

االت متحد با حضورش در افغانستان دارد به بازگشـت طالبـان   ین است که ایات یواقع. ام موافق :راشق
از  يریت کثیجمع. است ییکذا يها ن شورشیمددرسان ا در آنجا رساند ـ مثل عراق که حضورش  یمدد م
زارند یمتنفر و ب ییکایامر يروهایکه در عراق وجود دارد از ن یی فرقه/  یمقو يها یدگیچیهمان پ ها با افغان

ـ عـرب عـراق را دارنـد، بـا ا     يهـا  یت سنیش همان موقعیـ در افغانستان پشتوها کماب ن اسـتثناء کـه در   ی

                                                                                                                        
1. Gino Strada 
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 يهـا  را گـزارش  نیطالبان در کشور است و ار یتأث یواقع شیو افزا يریگ شاهد از سرافغانستان . اند تیاکثر
ش بسـاط ن حاال ید همیاالت متحد باین است که ایشود گرفت ا یکه م یی جهیتنها نت .کنند ید مییتأ يادیز

  .برود جمع کند ورا از افغانستان 
  .ده شودیدر بگرام برچ شییگاه هوایو پا :یچامسک

ـ ام کـه عمل  سازمان ملل در افغانستان، نگـران  یدر مورد حضور نظام. حتماً: راشق کـا  یامر یات نظـام ی
ـ  یسـت یز از هـم  یکنند با درجات یت میا سردارها کشور را هدای: د آورده باشدیپد یواقع ییتنگنا ن خـود  یب

ـ   برطرف شود، جنگ خانمان یا اگر حضور خارجی یخارج يروهایخاطر حضور ن به ن سـردارها از  یبرانـداز ب
باشـد   یکیتراژ يها تین از همان موقعیدارم که ام یب. رساند یقدرت م شد که طالبان را بهسرگرفته خواهد 

. میاالت متحـد شاهدشـان هسـت   یا ي نهالمسوور یغ يها استیخاطر س به از جهان ییها که امروز در بخش
ـ بااالت متحد ین است که ایز واضح اینظر من تنها چ اما به. مشکل است یهر راه حل مثبت ي هیاار ـ د از ای ن ی

ـ    چیه در کشورشان بمانند، به یخارج يروهایمردم افغان بخواهند ناگر . دیایرون بیکشور ب  یوجـه بـه معن
ـ ا ا بهیست ین ییکایامر يروهایحضور ن ـ ی ردسـت  ینـاتو ز  ینـدگ یسـت کـه بخواهنـد تحـت نما    ین ین معن

  .ستیبزرگ، ن يها قدرت گریاز د ییروهایحضور ن یمعن ا به قول نوآم بهیها بمانند  ییکایامر

  ۲۰۰۳االت متحد و عراق، يا
  عراق را اشغال کرد؟ 2003االت متحد در سال یم، چرا ایبه عراق برگرد :شالوم

  .ام مردم بغداد موافق ي دهیمن با عق :یچامسک
ر قبالً بـه  یبجلـ کرد  ] 15[ یدمکراس یمل ي در موقوفه یغیبل یرانجمهور سخن سییر 2003در نوامبر 

رد یگ یم یپانه یبه خاورم یانتقال دمکراس يش را برایت مذهبیمأمور چگونهکه نیا ي اشاره کرد ـ درباره  آن
ـ یاز  یپاچگ با دستخ ین جنگ تاریتر فین شریا يبراات ینشر .ن خاطر عراق را اشغال کردهیهم و به گر یدک

ـ در بغداد منتشر کـرد کـه    یی ینظرسنج 1گالوپ ي دو روز بعد مؤسسه. گرفتند یسبقت م از آن  بعـد  یکم
رفتند که یپذ یم یکسان» ؟هاالت متحد عراق را اشغال کردید چرا ایکن یفکر م«: مطرح شد یپاسخ یب سؤال

اسـت؛   یدمکراس يدرصد مردم بغداد گفتند جنگ برا کی. درصد کی: بوده یحیمس یدگاهیعلت، وجود د
ـ   يهـا  کردنِ سـالح  رانیو يدرصد گفتند برا 4ها؛  یکمک به عراق يدرصد گفتند برا 5 امـا   یکشـتار جمع

. بـاً درسـت اسـت   یکنم تقر یمفکر ]. 16[» دن نفت عراق استیزه دزدیانگ«درصد گفتند  43 یعنیت یاکثر
 شود ین زده میتخماما عمدتاً . اند اند چون کشف نشده دارد که عمالً ناشناخته يشمار یب يعراق منابع انرژ

ـ در االوصول  سهلشدت ارزان و  و به ياز عربستان سعود م جهان بعدیعظن منابع یکه دوم ن کشـور قـرار   ی
کار ن لوله یزم يم، فقط تویباش داشته يراندود کاریق يها ا با شنیبسته حفر شود  خی نِیست زمیقرار ن. دارد

                                                                                                                        
1. Gallup 
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ب یقدرت را مه ن است کهیمنطقه ا يگذاران از کنترلِ منابعِ انرژ استیم که درك سیکردبحث . میگذار یم
. نسبت به رقبـا از آن اسـم بـرد   » قدرت وتو«نام  ش بهیکه جرج کنان شصت سال پ يزیچ کند ـ همان  یم

هـا را   ه فقط لولـه یاگر روس. نه استین زمین و مشکل اروپا در ایه به اکرایگاز روسصدور ش قطع یمثال عمل
 يهـا بـرا   ه وجود ندارد چون آنیاز طرف روس يادید زیگر تهدیحاال د .کشاند یبحران م هبست اروپا را ب یم
مت یق« م کهییگو یمفقط  میکن ینم يکار(: است ياالت متحد جدید ایستند اما تهدین يقو یلیکار خ نیا

است  ین معنیا در ضمن به. اندشک یم يمندشدت قدرت ت بهیبه موقعرا که واشنگتن  )»میبر یمنفت را باال 
ـ  یا روسی يفرانسو يها شرکت تر ازشیب ،یسیو انگل ییکایامر يها که شرکت ـ  یکه معامالت نفت بـا   یمهم

 ینظـام  يهـا  گاهیپا يبرا يمحشر يعراق هم جاو . کنند یدا میبه منابع عراق پ یداخل يها بغداد دارند، راه
ـ  یگر امریکه بر اساس اعتراف پنتاگون، دنیا کاست با توجه بهیرام ش را در ینظـام  يهـا  گـاه یپاتوانـد   یکـا نم

  .حفظ کند يعربستان سعود
آسان  یلیخ. ند بر جهان مسلط شوندخواست یژه اگر میو به شتاشغال وجود دا يل برایدال ي همه پس

ـ  ها به عد آند و بیسال طول خواهدکش ن بود که جنگ حدود سهیحدس من ا. دیرس ینظر م هم به  یراحت
خ یتـار  یع نظامین فجایاز بدتر یکیخ بود اما به ین فتح تاریتر آسانه یشب. بزنند يتوانند دست به بازساز یم

 يعـراق را بـا چسـب نـوار    . خواهد بود یراحت یلیخ يروزین بود که پیا ینظرم برآورد منطق به. ل شدیتبد
ـ تانیکا و بریم که امریدان یحاال م یموقع معلوم نبود ول آن. ش کردندرانیها و میچسباندند؛ تحر کـم   ا دسـت ی

فکـر  . سـت یممکن ن یچ دفاعیاران کردند تا مطمئن شوند که هشدت عراق را بمب از حمله به سال قبل کی
ـ کو ینظام ي بودجه ي عراق به اندازه ینظام ي کنم بودجه یم ـ ت بـود کـه جمع  ی درصـد   تـر از ده ش کمتی

. کنـد  ياقدام به بازساز یراحت توانست به یبود که م یتیاالت متحد در موقعیعالوه ا به. ت عراق استیجمع
ـ ران کـرده بودنـد پا  یها که کشور را و میگرفت به تحر یانجام م يمنداگر با هوش حمله ـ ی داد و باعـث   یان م
از  یکالسان یدانشجوتوانستند  یم. ت قاطع مردم بودیه اکثرب یکه کمک شد ین میاز شر صدام حس یخالص
ـ  یمهندس ي کدهدانش ـ  يگاه ام آبرق دانش بفرسـتند؛  آنجـا   سـتم بـرق بـه   یکـردنِ س  درسـت  يبـرا را  یت

وجـود   یچ شورشیاز ه یت خارجیحماچ یه. کنند يگذار هیسرما يبازساز يتوانستند هر مقدار پول برا یم
 مثـلِ درسـت  . شانیها ها و رذالت يگر یدند با وحشید یتدارك م ید از هر نظر عمالً شورشیباپس  .نداشت

توانند  یند مرداست که فکر ک یعینظرم طب پس به. است یمت پر ارزشیسابقه بود، البته غنمبدون  يروزیپ
. کننده یتوج نکه بخواهند آن رای، نه ااشغال وجود داشت يبرا یی یاساس یلیخ لیدالآنجا  .ش آورندبه چنگ

  .باشد یرفتنیل ساکنان بغداد کامالً پذیکنم تحل یاما فکر م. اشغال غرب اروپا داشت يبرا یلیآلمان دال
به عراق حملـه کـرد و نـه     2003االت متحد در سال یچرا ا. هم جالب است مسألهگر ید ي جنبه :راشق

مـا   یماً به بحث قبلینظر من مستق ن پرسش بهیکار را نکرد؟ ا نیا 1991ژه چرا در سال یو و به از آن؟ قبل
را االت متحد مشتاق بود عـراق  ینظر من، ا به. ت ارتباط داردیعراق به کو ي کا و حملهیاست امریس ي درباره

بـاً دوپـنجم   ین دو کشور تقریا. قرار دهد يسعود یپادشاهتحت کنترلِ تام خود در کنار  يعنوان کشور به
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ـ  یرسم يدرصد طبق آمارها 25عربستان : ار دارندیجهان را در اخت ینفت بعمنا . درصـد  12از  شیو عراق ب
 یوخ نفتیگر شیکشورها و د نیبا کنترل ا. درصد 8ت با یبعد کو. است یلیدرصد که خ 37در مجموع  یعنی

 ـپس  ار خواهدداشت یجهان را در اخت یر نفتیاز ذخا یمیاالت متحد کنترل نیران، ایر از ایغ ج فارس بهیخل
ن دانست که بدو یخوب م یلیاما واشنگتن خ. است یمهم یلیمت خیطور که نوآم گفت ـ غن  درست همان

ـ  نیا يبرا ی، راهینظامم با حضور یمستق نظارتاشغال عراق و بدون اعمال  ه یشـب  یکه در بغداد دولـت رام
ش کـه  در خاطرات(طور که بوشِ پدر گفت  همان 1991در سال . داشته باشد، وجود ندارد يعربستان سعود

مورد بشود بهش اعتمـاد   نیکنم در ا یـ و فکر م) اند هم نوشته با 1وکرافتکش، برنت اسیت ملیبا مشاور امن
ـ صورت  به«صورت  چون در آن برودتوانست به بغداد  ینماالت متحد یان بود که یکرد ـ مشکل ا  طرفـه   کی

ـ م که در ژانویباش اد داشتهی به]. 17[» کرد ین سازمان ملل را نقض میقوان دولـت بـوش    ي، بـرا 1991 ي هی
هـا از   یکردن عراق خارج هدف محدود يرد حتا برایجنگ از کنگره چراغ سبز بگ يمشکل بود که برا یلیخ

در  يرأ 3بـود   یفقط کاف. )تنام بودندیاز سندروم جنگ و أثرتشدت م موقع هنوز به کا آنیمردم امر(ت یکو
نداشت کـه کـل عـراق را     یی چ اجازهیبوش هدولت . رد بشودجنگ  ي نامهعقطنطرف آنطرف شود تا یا سنا

به مجوز سازمان ملـل   ردیدخالت در عراق بگ يبرا ید داخلییکه تأنیا يژه که بوشِ پدر برایو اشغال کند به
ـ جـه در غ یدرنت. ت صادر شدندیکو يآزادساز ي سازمان ملل هم فقط درباره يها نامهاز داشت و قطعین ابِ ی

هـا   ن خاطر گذاشتند شورشیا و به. ن در قدرت بماندیح داد صدام حسیامکانِ اشغال کشور، واشنگتن ترج
ـ کوپتر استفاده کنـد، گرچـه ارتـش ا    یهلگذاشتند صدام از . هم بکوبد شمال عراق را در ودر جنوب  االت ی

، سـتون  يگـارد جمهـور   يانجام داد که راه را بـرا  یشیرزماار داشت یآسمان را در اختمتحد کنترل کامل 
ه یمردم جنوب کل قض .هم بکوبد ن باز کرد تا به جنوب برود و شورش را دریم صدام حسیرژ ي فقرات نخبه

  .کا اعتماد ندارندیوجه به دولت امر چیه طر بهن خایا آورند و به یاد می کامل و درست بهرا 
هـا   ن وجود ندارد که به منـافع آن یصدام حس يبرا يل معتبریچ بدیدولت بوشِ پدر حساب کرد که ه

الزم نند و هر اقدام یچ یش را مدم .شده است فینِ ضعیداشتن صدام حس ن انتخاب نگهیبهتر. خدمت کند
ـ هـا تحل  میکـه بـا تحـر   ف را ینِ ضعیصدام حس. دهند یگر رشد نکند انجام میکه دنیا يرا برا نگـه  ل رفتـه  ی

 ي سرسـپرده  رند کـه دولـت  یقرار بگ یتیدر موقع ا شود ویحمله و اشغال کشور مه يط برایتا شرادارند  یم
ـ  یـی متحد اتفـاق آرا  االتیدر محافل حاکم ا. بودند ین فرصتیچندنبال . س کنندیخودشان را تأس ن دو یب

دند چـرا  ینتون پرسیاز کل یوقت. گرفتنِ عراق در دست تیاهم. مت وجود داشتیت غنیاهم ي حزب درباره
ـ یا قانونی یخاطر موارد اخالق ؟ هرگز نگفت که بهيعراق را اشغال نکرد ـ ح داد کـه در موقع ی؛ فقط توض ت ی

سازمان ملل در  يها یوحوش بازرس ـ حول 1998سال  همان زمان، 2ینسکیلو ي هیقض. کار نبوده نیانجام ا
کـه   يل بود، پس کـل کـار  یاو در صدر مسا يداشت براوجود اشغال  يبرا یواقع یاسیعراق ـ که فرصت س 

  .فراتر از آن يزیانداختن بود نه چ توانست بکند، بمب یم
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اشـغال عـراق را داشـتند ـ مثـل آن       ي بود که دغدغه ییها حتا دولت بوشِ پسر گرچه از آغاز پر از آدم
ـ رژ یه عراق و سـرنگون یعل ینتون که او را به اقدام نظامیبه کل 1998سال  معروف ي نامهامضاءکنندگانِ  م ی

گرچه خود بوشِ پسر در و ـ ] 18[ کاید امریجد ي سده ي گردآمده دور پروژه ،کرد یق مین تشویصدام حس
ـ از  کرده، قبل ید تمام راه را به بغداد صاف میپدرش اشتباه کرده و با گفت که 2000 یکارزار انتخابات ازده ی

 يها ن واکنش پدرخواندهیم که اولیدان یاز منابع م ياریاز بسامروز . کار نبود نیت انجام ایسپتامبر در موقع
ـ له به عـراق پ باالخره فرصت حم! به به«: طور خالصه کرد نیا توان یازده سپتامبر را میاز  دولت بوش بعد ا دی

ـ یاولو يارابود که پاول حمله به افغانستان را د یهرچند درون دولت اختالف» !شد دانسـت و رامسـفلد    یت م
ازده سپتامبر بـه  یاالت متحد به لطف یم اییم بگویتوان یر میک تعبی پس به. ماجرا ي هیحمله به عراق را و بق

ورك و واشـنگتن  یویحمله به ن. ازده سپتامبر وجود نداردین عراق و یب یچ ارتباطیعراق حمله کرد گرچه ه
  .اد تا دولت بوش به عراق حمله کنددست د ک بهیدئولوژیپوشش ا

ـ   یاند که فکر م گذارانِ دولت بوشِ پدر گفته استیس :شالوم ـ یکردند صـدام حس شـود از درون   ین را م
  .به حمله نبود يازیپس ن. سرنگون کرد

ـ  يسعود يها یبا پادشاه يکارا در همیسکردند  یفکر م یعنی :راشق از  ییهـا  توانـد جنـاح   یو اردن م
ـ مومـت ا یانـواعِ ق  يشده را با کودتا براندازد که راه را بـرا  فینِ ضعیارتش را سازمان داده و صدام حس االت ی

  .دیمتحد بر کشور بگشا
م، همـان  یفزایب يزیچ ر گفتیجلبچه بتوانم به آناگر . ، بارها تالش کردند1990 ي در دهه :یچامسک

ـ وین. اعـالم شـد   1991واضح در سال  یلیاست که خ ـ نیرا بب مزیورك تـا ی داشـتند، خبرنگـار    یموضـع . دی
ـ موقـع تـامس فر   آنوزارت امور خارجه است  ي ندهیگر نمایکه اسم د یک اصلیپلماتید ـ یخبـود،   دمنی  یل

ن بر عراق حکم یآهن مشت يونتان خواهد بود که خیاالت متحد ایا يبرا 1انتخاب نیبهترصادقانه گفت که 
د یم بایکار را بکن نیم ایاگر نتوان. دردسر است ي هیچون او ما اون اما نه با یتر از روش صدام حس براند، محکم

  ]19. [مین را انتخاب کنیصدام حس یعنین راه یدوم
هـا   متیغنبه عراق  یشورش يها ژنرالاجازه نداد االت متحد حتا یر گفت ایچه جلببر آن عالوه در ضمن

متحد االت یا. خواستند یرا م ها متیغنبه  یرست نبودند فقط دستیها خواستار حما آن. دا کنندیپ یرسدست
ـ یچه رخ داد خها ـ آن  یکش آدماز  بعد. ها کشته شدند یرفت و شورشینپذ روشـن بـود ـ آلـن کـوول کـه        یل

م امـا  یستین یوجود دارد و ما از آن راض یتینارضا یاست نوشت که نوعانه یدر خاورم مزیتا یمیخبرنگار قد
ن نسـبت بـه   یصدام حسکه ه، وجود دارد که بر آن است یو بق يسعود ش،کا و متحدانین امریب ییاتفاق آرا

ـ به تعب] 20. [است بهترثبات منطقه  يش کنند براکوشند سرنگون یکه م یکسان ـ  یر دی نـد اگـر   یگو یگـر م

                                                                                                                        
ي الیـب   در هجـو فلسـفه   کاندیـد کارش ي ممکن، عبارتی که ولتر در شاه، به معنیِ بهترین دنیاthe best of all worldsاشاره به . 1

ي  ، ترجمه)دل ساده(کاندید نک ولتر، . رود چنان تا امروز فراگیر است و به کار مینیتس به کار برد و به سرعت اقبال عام یافت و هم
  .م. 1386رضا اسپیلی، نشر نگاه، تهران، چاپ دوم 
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امـا اگـر   . کاسـت یرمز عبورِ تسلط امر» ثبات«. م کردیف خواهیثبات را تضع ها مستقل شوند، یم عراقیبگذار
ـ یم بر منطقه حاکم باشیوانت یم و میبه ثبات دار يترشید بیم امینگه دارآنجا  صدام را خـاطر   بـه  يتا حد م 

ـ   یفکر م .گرانید يش براید ظاهریتهد ـ  90 ي در سراسـر دهـه  . رخ دادهـم  ن یکنم درسـت هم دند یکوش
ـ  ینظامن یآهن مشت يونتاخن باشد ـ  یبهترا یسازمان دهند که در دن ییکودتا  ين رویبدون نام صدام حس

گر کم برآورد کرده بودند ید یتیامن يروهای، استخبارات و نیکنترل او را بر دستگاه جاسوس ي آن ـ اما درجه
ـ   . قصدش را داشتنداما . ندیایتوانستند از پسِ آن برب یو نم ـ کـنم   یبله مـن فکـر م ازده سـپتامبر پوشـش   ی

  .قاً درست استینظرم دق به. ها داد به آنک یدئولوژیا
داشت که بخواهد  ی، نگاه متفاوت2003سه با سال یدر مقا 1991در سال  يسعود یا پادشاهیآ :شالوم

  قدرت باشد؟از رون یا بیصدام درون 
خالص شوند  مخواستند از صدا یالبته م: را داشت که بوشِ پدر» يدید«همان  يسعود یپادشاه :راشق

خواستند مطمئن شـوند   یم. کار را بکنند نیا یی نهیخواستند به هر هز یا نمام. بود یشان دردسر واقعیـ برا
ـ یدار انتخاب بوشِ پـدر ـ   دارند و طرف ین مناسبیگزیکه جا کـه   یحـال  دربودنـد  ـ   ینیم و بـازب یتحـر  یعن

  .صدام را براندازند یبا ابزار داخل دندیکوش یم
توانستند  یت؟ مداش یدرك خوبداد  یچه درون عراق رخ ماز آن يسعود یدستگاه جاسوس :یچامسک

  قدرت دارد؟ چقدرم یحدس بزنند که رژ
که ال است یبدخ يکتاتورید و صدام مند استقدرت یلیخ ینظامن نظام، یادانستند که  یهمه م :اشقر

  .ندا گر گرفتهیدکی ي کننده مرکزِ کنترل دورش را محافل هم
  د کودتا موفق شود؟یکردند که شا یها فکر م يا سعودیآ :یچامسک

 يدو تـالش مختلـف بـرا    1990 ي در سراسـر دهـه  . از حمله تالش کردند آخر قبل ي تا لحظه :اشقر
ـ ی. يعالو يویو سنار یچلب يویسنار: نامم یو میها را دو سنار آنمن . م وجود داشتیرژ يبرانداز را کـه   یک

کرد، اساساً به  یم يداران و طرفیب ،کاران ق نومحافظهیو رفدر پنتاگون ک رامسفلد یکار نزد، همیاحمد چلب
ـ ام یبعث دستگاه رونِیگرانه از بشورش يها کنش کـردن آن دسـتگاه    د بسـته بـود و خـود را وقـف خـراب     ی
ـ   ي ههمواج کرد به یش میان و هواداریب ياد عالویگر که اید يویسنار. بود کرده ث بـا صـدام بـا    دسـتگاه بع

ـ . بود از آن دل بسته یی آوردن بخش عمده دست و به یدرون يها استفاده از اختالف دانسـتند کـه    یالبته م
از  یـی  عمـده  يها کم بخش دوار بودند دستید اما امنشکنک به صدام را بیانست محفل نزدد تونهنخوا واقعاً

 سختو ر همان کنترلِ سفتیهرگز ز یر سنتآورند چون ارتش از نظدست  خصوص ارتش را به هدستگاه و ب
  .دستگاه نبود گرِید ياجزا

  ؟چطور يجمهوراست یرگارد  :یچامسک
جاد شکاف در یاو  بودند میرژ يپرتور يهااردگر در ارتش، گید ي ژهیو يروهایو ن يگارد جمهور :اشقر

. دیبخش یم آن به یداشت که استقالل نسب ییها تارتش منظم سناما . گرچه ناممکن نبودمشکل بود ها  آن
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قت در ارتش نبود و و چیصدام که ه. دند و کودتا کردندیرسقدرت  ت بهیعنوان حزبِ کوچک اقل ها به یبعث
. بود یمتکش، یش، دستگاه جاسوسان حزب و استخباراتینظام ، اساساً بر شبهتسینگر یتش مرد به ایبا ترد

ـ یها خ یها و اردن يسعود. کردند یارتش حساب م يرو یلیها خ ينظرم سعود به ـ تمام یل  يویل بـه سـنار  ی
کار ها هم سابق، سال ی، بعثيکردند؛ عالو یش متیا در دولت بوش حمایبودند که وزارت خارجه و س يعالو

 ییکودتابا چند افسر ارتش عراق تالش کرد تا  1996در سال او . است ا بودهیا و سیتانیبر یدستگاه جاسوس
  .دهد که شکست خورد بیترت

  گرفتند؟ یم يرا جد یها چلب یها و اردن يسعود :یچامسک
ـ یدولت بوش آشـکارا روابـط خ   نودر شکاف در يسعود یمورد پادشاه نیدر ا. نه :اشقر بـا   يبهتـر  یل

 کاران است و د پنتاگون محل تمرکز نومحافظهیدان یکه م طور همان. وزارت امور خارجه داشت تا با پنتاگون
ها  يسعود يبرا یلید که قبالً گفتم و خنعربستان دار ي ز دربارهیآم گفتمان خصومت یکاران نوع نومحافظه

اسـت  یبـه ر  1یدفاع یأت خط مشید که هیآ یادتان میرا  2002معروف سال  ي آن حادثه. آزاردهنده است
ب یدر عربستان ترت یی ها یرانسخنسلسله ، 3پرل چاردیر ،»2اهیس ي زادهشاه«نام  به يکار موقعِ نومحافظه آن

ـ   يگـذار  ف اهـداف بمـب  یگو به سمت تعرک سخنیآن  یداد که ط هـا   يسـعود . ش رفـت یدر آن کشـور پ
و کـل   ياخراج شود ـ خـود بـوش بـه احتمـال قـو       4ن مرد از شرکت رندین شدند و باعث شدند ایخشمگ
 يعـالو  يویدار سنارها حتماً طرف يسعودپس ! د بودیبع یلیشدند ـ واقعاً خ  یعصبان یلیبوش خ ي خانواده

هنوز  لن جدیاز حمله، ا دو ماه آخرِ قبلدر که  ]21[گزارش داده ـ   مزیورك تایوینم ـ  یدان یو حاال م. بودند
هـا   آن دبا ارتش عراق داشتن یکه معامالتا بودند ی، وزارت خارجه و سيطرف عالو کیاز . بود فروکش نکرده

ن یبا ا ،ییکایامر يروهایورود ن هنگام انواع کودتاها به یده سامان يگرفتند برا ییها ر دفاع عراق تماسیبا وز
از  ،خواهـد شـد  طرف صـحبت   کی ،با اوست يکارکه خواستار هم یبا قدرت يکارن همیاز که به پاس ایامت

بر رامسـفلد داشـت و سـپس بـر      يادیر زیکردند و تأث یش متیکاران حما بود که محافظه یگر چلبیطرف د
ـ برچ يبـرا  یاصل ي نقشهبا  یو بعد بر بوش؛ چلب یک چنیجمهور، د سییمعاون ر دن کـل ارتـش عـراق و    ی

دسـت  ن بحـث  یل دوست خواهدبود، در اییطرف که حتا با اسرا یب یل عراق به دولتیو تبد یاسیدستگاه س
به آن  يکشور يبرا یطرز مضحک بودند که به ينفر چهل هزاربا ارتش  یعراق يایها در رو آن. باال را داشت

ـ الحما جه تحتیکا وابسته و در نتیت امریبه حما يکه از نظر ساختار یاندازه کوچک بود، ارتش ـ یدا ي هی  یم
  .شدباکا یامر

ق او از حزب بعث بـود  یک بعد قطعاً تنفر عمیچرا؟  .بود دن دستگاه حزب بعثیبرچ یچلب یتوجه اصل
 یانـد، پـس عامـل مـذهب     عهیش یو هم چلب يهم عالو. (یاسیل سیتر به دالشیببلکه  یی فرقه لیدال نه به
ـ ن باور یهم خورد، واشنگتن به ا ز بهیچ همه یوقت). ستیشان نف تفاوتیتوص ـ  د یرس خـاطر   بـه  یکـه چلب
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4. Rand Corporation 
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است که او متهم بـه   ین همان زمانیا ن کند،سرنگورا  یمشتاق است دولت بعث یلیخران یش با ایها ارتباط
ـ یشـدن، خ  از مغضوبِ واشنگتن ژه پسیو درست است که او به. ران شدیدادن اطالعات به ا درز ـ  یل د یکوش

ـ واقعن یا. نگرفت ياو را جد یعمل کند اما کس یعیش ي از فرقه یی مانند چهره از  مانـد کـه قبـل    یت بـاق ی
ـ یدال نظـرم بـه   بـود و بـه  دن دستگاه حزب بعث یکوب هم در دارِت طرفشد حمله، او به ـ  یل ـ  یم د کـه  یترس

درز دادنـد کـه   ها  به رسانهرا  خبرن یااز حمله  قبل يها کاران در ماه نومحافظه. روز شودیپ يعالو يویسنار
ـ   یاش را با بخش االت متحد در نظر دارد رابطهیا ـ ه ااز دستگاه حزب بعث قطع کند و هشدار دادنـد ک  ن بـه ی
  .دیخواهد انجام» سم بدون نام صدامیصدام«

  .1»خوب ممکن ياین دنیدوم« گفتند یمن یا ، به1991در سال  :یچامسک
کامـل و اشـغال،    ي حملـه : روز شدیپ یچلب يویم سناریدان یطور که م ب همانین ترتیبله و به ا :اشقر

چـه از دسـتگاه حـزب بعـث     ، هـر آن 2رماالت متحد، پل بریا گرِد و سپس رأس مقامات اشغالیارتش فروپاش
ـ یامن ي هیکه از زاو ید، عملیرا برچ يس مرزیو حتا پل یتیس امنیمسلح، سرو يروهایبود، حزب، ن مانده  یت

  .افتندی یخود را در مرداب فعل! احمقانه بود یلیخ

  گر در عراقيد یاصل یروهاين
ـ  یفرانسو يها االت متحد، شرابیدار جنگ در اطرف يروهاین یوقت 2003 ي هیدر فور :شالوم ن یشـان را زم

ـ امن يند چون فرانسه در شوراداد يگرید  اسم 3زشانیفرا فرنچ ي کرده سرخ ینیزم بیبه سختند و یر بـا   تی
ـ    در جنبش ضد جنگ يادیز يها ، آدمکرد ینم يکارکا همیامر  يهـا  ه و دولـت یبه فرانسـه و آلمـان و روس

 قابـل اعتنـا   چقـدر ها در موضع ضـد جنگشـان    ن دولتیا .د بستندیکه با جنگ مخالفت کردند، ام يگرید
  هستند؟

در . شوند یها متحد نم فعاالنِ آگاه ضد جنگ با دولت. باً صفر استیها تقر آن يت اعتنایقابل :یچامسک
ها  قدر از آن آن ییکایکه نخبگان امر ن موضع بودیهمل یدلبه  ،مهم وجود داشت يزیچ ها دولتن یا  مواضع

ناب ـ به  ینیل ـ در واقع بدبیهر دل ، بهکردند یت میرا رعا یدمکراس یحداقل يها اریمعها  آن: دمآ یبدشان م
  شـان ت قـاطع مردم یاکثر يخالصه، به آرزو. رود یدولت دمکرات انتظار م کیکردند که از  یعمل م یروش

توجـه   شـان مردمل بـه  یها به هر دل دولت بوده که اگر یمن یاد یباموضع جنبش ضد جنگ . دادند یپاسخ م
  .میها ندار به آن يا اعتمادیم یشو یها متحد نم کنند خوب است اما ما با آن

ـ . ر بود امـا اساسـاً فرامـوش شـد    یگچشم یلیافتاد خ جا اتفاق نیآنچه ا ـ ش تنفـر و ب یچ نمـا یه از  يزاری
ـ کل ط ها در ن ماهین حد که در ایا به یدمکراس ـ یف سی ـ ا در یاس ـ  االت متحـد رخ داده بـه  ی ـ ی . آورم یاد نم
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ز یگر متمـا یدکیق از یدق ياریبا مع ،ن دویف او ایتعربا . گفت یم» نو ياروپا«و » میقد ياروپا«مسفلد به آن را
 يشان را دارنـد؛ اروپـا  ت مردمیها همان موضع اکثر است که دولت ییشامل کشورها میدق ياروپا: شوند یم

ش ین کمابیاز ا یبخش. ندارند یشان توجهمردمتر شیاند که حتا به ب ییها ـ دولت» ید دمکراسیام«د ـ  یجد
ـ ام ي نـده یعنـوان نما  د ـ به یبه کاخ سف 1یو برلوسکونیلویا، سیتالیر ایوز مثل دعوت نخست. مضحک بود د ی

. ا بـود یر اسـپان یوز ، نخست2ا آزنارین مورد خوزه ماریاما بدتر. دیه کنیا گرید ید بخندید بایدان ینم .یدمکراس
رفـت،   3هـا در آزور  بار او کردند کـه بـه اجـالس سـران آن     ید دمکراسی، امید دمکراسیوش و بلر چنان امب

هـا در   ینظرسنج ي جهیکه نتاز آن درست بعدآزنار . اعالم کردندرا از حمله عمالً جنگ  که دو روز قبل ییجا
د بزرگ یاو ام وست، پسیپ یجنگ ي هیانین بیا  اند به درصد مردم با جنگ موافق 2ا نشان داد که فقط یاسپان

ـ دستور بگ 4کرافورد تگزاس ش ازدرصد مردم 2 یبانیخواست با پشت یاو م]. 22[است  یدمکراس ـ ا. ردی ن ی
   دهد؟ یبه ما م یچه درس یها به دمکراس نگرش ي درباره

گان و از جمله خود من، هم یه در کمال شگفتیدولت ترک یوقت. ش رفتیپ یر واقعیغ يحد تا لیمسا
 يخودداراز خاك کشورش  ییکایامر يروهایتهاجم به ن ي ش از دادن اجازهمردم يدرصد 95 گام با باورهم

رفت ـ متهم شـد چـون بـه      یکار م روزها به که آن یک ـ عبارت یت دمکراتیصالح نداشتن  شدت به کرد، به
اعالم کرد کـه   ين پاول فوریر امور خارجه کالیطلب بزرگ، وز صلح. عمل کرده بود شدرصد مردم 95باور 

او . ز بودتیر دفاع پل ولفوویسابق وزتر از همه معاون  یافراط]. 23[د یه تدارك دیه ترکیعل ییها د مجازاتیبا
است  یج دمکراسیترو ي عمده يرویشده به ن شناخته یدانم اروپا شخص یکه مآنجا  کا و تایامر يها در رسانه

ـ او ارتـش ترک ]. 24[است » هااگر آرمان سِییر«هم که  نگتن پستیواشر یبه تعبـ  ه را سـرزنش کـرد کـه    ی
ها زمان داد که از  الً به آنصش رفتار کند؛ او ادرصد مردم 95 يخالف رأ نتوانسته دولت را متقاعد کند تا بر

د واقع یها مف ییکایامر يحد ممکن برا م تایتوان یم چطورنم ید ببییایب«: ندیاالت متحد عذر بخواهند و بگویا
از  گر بتوان بعـد یکه دنیا. ش رفتیکه بدون شرح پن مضحیو ا. دانستند یم یرا دمکراس  نیو ا] 25[» میشو

  .آور است رتیسخن گفت، ح یج دمکراسیاز ترو ،شین نمایا
ـ دال باشـند کـه بـه    ییهـا  و اگر دولـت . د کندیآن تأک برد یاست که جنبش ضد جنگ با يزین چیا ل ی

ـ چچـه بهتـر؛    خُـب رند، یبگ یت مردم موافق باشند و موضع درستیخودشان بخواهند با اکثر ي نانهیبدب ز ی
نـاب عمـل    ینیبـدب  يحـال از رو  هـر  فردا مخالف خواهندشد چون بـه . شود گفت یشان نم درباره يگرید
  .کنند ـ منافع قدرت یم

ـ جر يهـا  در سطح رسـانه . دیگو یدورانِ ما کامالً درست م یژگیون یت ایاهم ي نوآم درباره :رشقا نِ ای
هـا رفتـار    یگرفتن نظرسنج نظر را که بدون در یمداران حاکماستیسآن  عام وجود دارد که یشیغالب گرا

انه وجـود  یگرا ار نخبهیبس یی دهیش ااما پشت. وردایبشمار  هبزرگ ب یلتیکار را فض نیکنند، عمده کند و ا یم
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نده انتخاب شـد  یک نمایکه  نید همیگو یتجسم دارد که م »یگندینما یدمکراس« دارد که در همان مفهومِ
ن یچناما هم. شزبان موکالن کیدل و  کیگر آزاد است که هرچه بخواهد انجام دهد حتا برخالف خواست ید
ـ    یشان بـرد که نام یم که در مورد سه دولتید بگویبا وجـه بـه   ت يه ـ قطعـاً از رو  یم ـ فرانسـه، آلمـان و روس

اما حتـا  . شود داده یحیه توضیدولت روس ي ست دربارهین يازین. الفت کردندنبود که با جنگ مخ یدمکراس
 يآوردها ورش به دستیبرال و ینول یر مردمیشدت غ به يها استیدر س يدیفرانسه و آلمان ترد يها دولت

ـ در مورد عراق انگ. اند نداشته یاجتماع ـ    زهی ـ یچ اصـل دمکرات یشـان آشـکارا ه ـ  : نبـود  یک ار یمالحظـات بس
  .در کار بود یی نانهیب واقع

، ياقتصاد ییابتدا یلیر خیان است، به تعبیم منافع در آن در جریاست که برخورد مستق يعراق کشور
اتحـاد  . گـر ید ين را افـزود ـ از سـو   یشود چ یه ـ و م یو روسسو و فرانسه  کیا از یتانیاالت متحد و برین ایب

ران یدر جنگ با اژه فرانسه یو به. دادند یصدام بودند که به او سالح م یاصل يشرکا ها سالو فرانسه  يشورو
، صـدام  1991ه و مشارکت فرانسه در جنـگ  یوپاخت روس اخترغم س بهو . او بود ینظام ي بان عمدهیپشت
تعـادل   ي وزنـه  ي مثابـه  به ،سازمان ملل مِیتحر يها ن دو کشور در سالیش را با اید تا مشارکت سنتیکوش

ده یبه شرط ناد یو روس يفرانسو يها شرکت. ت، حفظ کندیامن يا در شورایتانیرباالت متحد و یا يارویرو
ـ  ین خاطر است که پاریا به. دست آوردند به یمهم ینفت يازهایامت ها، میگرفتنِ تحر  یس و مسـکو در برخ

ـ  يبـرا  ییها دند که راهیر دادند و کوشییشان را تغنگرش ها، يریگ موضع ـ م پیبـردنِ تحـر   نیاز ب دا کننـد و  ی
ـ یم ـ  یا به برداشـتن تحـر  یتانیاالت متحد و بریندادن ا تن. شان را بستندواشنگتن و لندن راه  ي اجـازه  یعن

از  یدرسـت  ص دادند که عراق خلع سـالح شـده ـ بـه    یکه بازرسان سازمان ملل تشخ یم وقتیبرداشتن تحر
ـ  يازهـا یاز امت يبرخـوردار  يها برا اجازه به آندن از ز تن ي مثابه س بهیمسکو و پار يسو  دسـت  بـه  ینفت

مت از دست خـود  یغن دنِیاقِ قاپیاشت حمله به عراق، ين و لندن را براتمرکز واشنگتها  و آن. شان بود آمده
با صدام فسخ و  ين بود که تمام قراردادهایاز حمله به عراق ا بعد يها هیاز اعالم یکیعمالً . ندد کر یمر یتفس
ر از یگچشم یی اگر دولت بوش تکه. س و مسکو با جنگ بودیمخالفت پار یل اصلین دلیپس ا .ده شوندیبرچ

 يزیقدر متکبر بود که نخواست چ اما دولت بوش آن. وستندیپ یام که به آن م داد، مطمئن یها م ک به آنیک
  .ماندند یجنگ باقها تا به آخر مخالف  ن خاطر آنیا و به. ها بدهد به آن

ر به صدر اعظـم آلمـان،   ن حالت اگیبهتر در. در خطر نبود يم اقتصادیچ منافع مستقیدر مورد آلمان ه
ک برتر را به او نسبت داد یتیمالحظات ژئوپول ي درباره ییها توان دغدغه یم مین باشیبخوش 1رگرهارد شرود

ه یرا عل اه د تمام اهرمیاالت متحد نبایت داشت که ایواقعن یا ي درباره ییها م که او دغدغهییمثال بگو يـ برا
ـ  اروپا به  ي خـط لولـه   ي ن نسـبت داد و معاملـه  یپـوت  اک او بینزد یلیخ ي را به رابطه نیتوان ا یم کار ببرد 

تـر  اگـر کم . است ردشرو يها زهیبا اغماض از انگ یابین ارزیااما . کیبالت يایه به آلمان از دریروسگاز د یجد
ـ  از فرصـت بلکه  ینه از دمکراس يادید کرد که مقدار زیتوان تأک یم فقط میکن یپوش چشم  یانتخابـات  یطلب
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را در انتخابات اتفاق افتاد که صدر اعظم آلمان  یحمله زمان يشدن برا چون آماده او بود يریگ پشت موضع
گـان   دهنـد  يش که باعث شد رأبرالینول یاجتماع ي خاطر برنامه  کرد، به یبازنده برآورد م وشِ ریپ یپارلمان

ـ   یـی  یجه تنها مورد مردمیت او تن بزنند و در نتیاز حما یال دمکراسیسوس یسنت ـ یب توانسـت  یکـه م د، اب
با جنـگ   مردم آلمان عت قاطیداد که اکثر یها نشان م یکه در واقع نظرسنج یبا جنگ بود در زمان مخالفت
  .اند مخالف

عنوان متحدانِ جنبش ضد جنگ قلمداد شـوند چـون    د بهیشرودر نباا ین یراك، پوتیمثل ش یحاکمان
  هروس جنـگ شـب   يروهـا ین. انـد  يقهـار  يافروزهـا  فتـد جنـگ  یشان در خطـر ب افعمن یکه خودشان وقت

شناسـد   یم يقا خود را قدرت استعماریچنان در افردولت فرانسه هم. اند در چچن راه انداخته یی کُشانه نسل
ـ  دو در افغانسـتان بـه   ت که فرانسه و آلمان هرین واقعیتازه از ا. س استن اسایو رفتارش بر ا ـ راه اهم االت ی

ـ از حملـه بـه عـراق حما   ن یس و برلیگرچه پارافزود که د یبا. مبر ینم یمتحد حضور دارند نام ـ یست ی  یاس
کل  يط برایشرا کردن فراهمژه با یو ها به آلمان. ل آن انجام دادندیتسه يبرا يهر کار ینکردند، از نظر حقوق

ـ دست بـه عمل  شانخاکدر ن منظور یا يکه براکا یامر یسات نظامیتأس هـا بـا    يو فرانسـو ] 26[ ات بزننـد ی
هـا خـود را بـه آن راه     ن دولتیا ي د دربارهیپس نبا. ییکایامر يها جنگنده يشان براآسمان يبازکردن فضا

دارد و به  یبا جنبش عدالت جهان یکیآن ارتباط نزد يها ن بخشیاتریکم پو جنبش ضد جنگ دست. میبزن
 يهـا  با جنـگ  تمخالف: اند تیک واقعی ي سکه يها دو رو نیاست چون ا یخوب یلیب خیمن ترک ي دهیعق

  .سمیبرالیو نول یستیالیامپر
ـ کنم فقط تکبـر باشـد؛ ا   یفکر نم. بدهم یکا نظر مشابهینگرش امر ي درباره متوان یم :یچامسک االت ی

. پا هسـتند ارو یو مال ي، تجاریها مراکز صنعت دارد، چون آن یفرانسه و آلمان منافع واقعف یمتحد در تضع
ن دغدغه را داشته که اروپـا  یا 1940 ي متحد در سراسر دههاالت یا. ندیآ یشمار م رامون بهینوع پ کیه یبق

 ییشارل دوگل به اروپا جمهور فرانسه، سییها فراخوان ر آن يها یاز نگران یکی. رود یمستقل م یراه دارد به
» میقـد  ياروپـا «برند  یسو م که امروز اروپا را به آن ییروهاین. است اورال بوده ي انوس اطلس تا منطقهیاز اق

است چـون  سابق  يسمت اقمار شورو اروپا به ي هیکا به بسط اتحادید امریشد ي ل عالقهین از دالیا. هستند
ه یوستن ترکیکا از پیمداران امراستیاد سیت زیل حمایو از دال. کندش تواند کنترل یپندارد که م یمعقوالنه م

ـ ترک يوابـرو  خاطر عاشقِ چشم ه است ـ نه به ین اتحادیا به ف یگـر تضـع  یکـه راه د نیخـاطر ا  بـودن، بـه    هی
 یکا باقیدوارانه ـ تحت نظارت امر ین امر است که اروپا ـ ام ین ایمند اروپا و تضمقدرت يکشورها یربخشیتأث

  .نداشت یگرفتند، فرق یدر قبال جنگ عراق م یآلمان و فرانسه هر موضع. دبمان
 پارچه شود اوضـاع بـه  کی، اجازه داد که آلمان 1ل گورباچفییخای، ميهم که رهبر شورو 1990در سال 

ـ یامن يهـا  کـا دغدغـه  یخالف امر ه بریروس. د بودیشد يدیه تهدیاز منظر روس و آلمانن منوال بود یهم  یت
ـ  یب ي اول سده ي مهیعمالً دوبار در ن ییبه تنهاآلمان . دارد یواقع ـ ه را ویسـتم، روس  پـس آلمـانِ  . ران کـرد ی
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گورباچف با اتحاد آلمان موافقت کـرد امـا   . بار بود مرگ يدیغرب، تهد یشده به اتحاد نظام وارد ي پارچهکی
اما در عـرض  . دابیشرق گسترش نو به که از بوشِ پدر قول محکم گرفت که ناتنیهم ا و آن ک شرطی تنها به

ه طبق انتظار، شروع یروس. ه گسترش دادیروس ينتون خلف وعده کرد و ناتو را درست تا مرزهایدو سال، کل
بـوده و اعـالم    یـی  هسـته  يهـا  محـو سـالح   خواسـتار شدت  ه بهیروس. شیت تهاجمیش ظرفیبه افزاکرد 
 بعد. ستفاده خواهدکردا یی او نخواهدبود که از سالح هسته اولاند ـ   کا و ناتو اعالم نکردهیامر امااست ـ   کرده

تـر و   یسـمت ژسـت نظـام    بـه هم خلـف وعـده کـرد و    ه ی، روسعمل نکرد ناتو ي نتون به وعدهیلک کهنیااز 
از  یاند که بخش واقعاًً مهم يها رفتشیها پ نیا. تر هم شده حرکت کردشیتر که در زمان بوشِ پسر ب یهجوم

ـ  کا بهیامر ينو برا ياروپا. ندده یل مینو را تشک يم و اروپایقد يبه اروپا يستریه ي نهیزم پس  یعنوان راه
  .ت داردیف استقالل اروپا اهمیتضع يبرا

ـ نو قاطعانه عل يدر اروپا ید کرد که افکار عمومیت هم تأکین واقعیا د بهیبااما . ام کامالً موافق :اشقر ه ی
  !میقد يتر از اروپاشیجنگ بود حتا ب

  ].27[بود  ید رومانیدرصد رس  هاز جنگ به د يدارکه طرف ییتنها جا :یچامسک
  .کردندتر اعتنا کمشان مردم يبه باورها ند کهنو بود ياروپا يها ن دولتیپس ا :اشقر

  .کنند یف میاستقالل اروپا را تضع یاالت متحدند وقتیبر ااما فرمان :یچامسک

  عراق یت کنونيوضع
  شود؟ یچه مو است؟  چطورعراق  یفعل یاسیت سیوضع :شالوم

ـ  یعز ي نقطه. است که قبالً گفتم يزیچ م آنیمستق ي ادامه یک معنیدر  :اشقر  یمت، درك طـرح کل
ـ  شد اما به هرج یظر من آن صرفچند ماه از از  د بعدیکامل بود و با یاست که شکست یچلب  یومرج و فروپاش

اده کرد که بر اساس یت عراق پیوضع  به یرا اول پل برمر با نگاه یکل ي نقشه. دیانجام یکامل دستگاه دولت
ـ یحماا کنترل کشور یکردن  هیالحما تحت يبرا یمثل چلب يق افرادید از طریاالت متحد بایآن ا  یت مردم

اما از همان اولِ اشغال معلـوم شـد   . مردم برخوردار است یت واقعیاز حما یکردند چلب یفکر م. کرد یدا میپ
ط یشـدن شـرا   فـراهم  يزمـان الزم را بـرا   دیم گرفت و کوشیو برمر تصم. ستیطورها هم ن نیکه موضوع ا

از سـال   کا در آلمان و ژاپن بعـد یاز رفتار امر یی د کامالً احمقانهیکه تقل یحال جاد کند، دریا یتین حمایچن
ـ یس ي نـده یبـه آ  یقفل یدادن هر انتخابات بیاز ترت خواست قبل یم. کرد یم 1945 ـ  یاس و  ی، قـانون اساس

ـ   یشـروع کـرد بـه صـدور احکـام      یاتار مستعمریپس به روش بس .اقتصاد کشور بزند ـ ش تحمدفکـه ه ل ی
ضـمن خواسـت    در. کشاند یرانیبود و هم کشور را به و یبرال به اقتصاد عراق بود که هم واهیالحات نولصا

و  یسـتان یس یعل االعظم اهللا تیآ: رو شد ر منتظره روبهیغ یس کند اما با مانعینو شیکشور را پ یقانون اساس
در آن  ید عراق سروکار داشت که چلبیونِ در تبعیسیاز حمله با اپوز متحد قبلاالت یا. عهیش یقدرت مذهب
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 يروهـا یگر نیردها بودند و از طرف دطرف کُ کید از یمهم در تبع يرویتنها ن. کرد یم يرا باز یجانینقش م
 واشـنگتن  يبـرا . دعـوه  یدر عراق و حـزب اسـالم   یانقالب اسالم يمجلس اعال: عهیش یاسالم يادگرایبن

ـ یز دیو نه چ است یموقت ین وصلتیروشن بود که ا ـ دند بایبه هدف رس که نیهم گر  چشـم   د از متحـدان ی
  .دیپوش

 يرو. بودنـد  آن شرط بسته ياست ـ رو  ها آندست هم یستانیکرد که س یاالت متحد در عمل فکر میا
سال  یگبوده و در بازداشت خان یستانیکه معلم س ماالعظ اهللا تیهم شرط بستند ـ پسر آ  یید خویعبدالمج

 يکـار  ي ن ضربهین اولیا. شد ا به عراق برگشت کشتهیتانیاز بر یمرد ـ اما پسر، همان اولِ اشغال وقت  1992
  .داشتن در قتل متهم کردند ا صدر را به دستها مقتد آن. ش کردندندن در عراق تحمللبود که واشنگتن و 

  را در کشور؟ یاسیرا داشت؟ همان نوع نقش س یستانیهمان نقش س یینظر تو خو به :یچامسک
منـدتر بـه    تر و عالقه کینکرده، نزد یکه هرگز در غرب زندگ یستانیکنم نسبت به س یمنه، فکر  :اشقر
ـ      ییها ش از اول، طبق گزارشروانیبه پ یستانیس يدستورها. اشغال بود  ي عهیکـه همـان موقـع دوسـت ش

نظر او از . دید، فقط صبر کنیش هم نباشد، موافقیدر برابر حمله مقاومت نکن: ها بودند نیا ،به من داد یمطلع
ـ ینـاراحت  1991 ي تجربـه  چنـان از م، همییگـو  یآمد نم ما بهشان خوش: خردمندانه بود ـ  یم و م م چـه  یدان

خواهنـد   یا واقعاً میم آینیصدام را سرنگون کنند و بعد بببگذار . میکن یم بعث هم دفاع نمیکنند اما از رژ یم
  .ا نهیبه ما کمک کنند 

بـه عـراق   عراق هوادار حملـه   یانقالب اسالم يمجلس اعالر غالب، یتصو مهم است اشاره کنم که برعکسِ
 يبـرا  يبهتـر گر و ید داشت که ابزار دین نظر تأکیش بر ایم، از پیز حکی، عبدالعز حزبن یا یکنونس ییر. نبود

ـ انیا خواست تا فقـط ب یتانیکا و بریامراز . از شر صدام وجود دارد یخالص  يشـورا ] 28[ 1991سـالِ   688 ي هی
ـ ا از طریتانیا و برکیامر یکنند که از وقت ییت را اجرایامن ـ کنتـرل کا  ،ییق تسـلط هـوا  ی بـر کشـور    یلِ نظـام م

ـ  بدون چراغ سبز آنصدام . داشت یم از استفاده از ابزار سرکوب باز م رایاند، رژ داشته ـ واسـت حتـا   ت یها نم ک ی
ـ آزاد را به او تحمن برحذر دارند و انتخابات یسنگ يها پس او را از استفاده از سالح. تانک را تکان دهد ل کننـد  ی

  .عام، شورش کرد ود بدون قتلد آورند که بشیپد یطیا شرای
  بود؟ ن حزبیا یموضع رسمن یا :یچامسک

ـ   دو مـاه قبـل   1مزیتهـران تـا  در  یطـوالن  یی مثالً در مصاحبه :اشقر ]. 29[شـد   ح دادهیاز حملـه توض
ـ  یکس نم چیه. ن موضع را داشتندید همیون در تبعیسیگر اپوزید يها جناح هـا   یتواند وانمود کند که عراق

ها قطعـاً ابـزار    آن. شدند یبه حمله به کشورشان م یداشتند راض يکتاتورید یسرنگون يبرا يگریاگر ابزار د
ـ ا، کـه  انـه یخاورم کم در دوست ندارد، دست یدادند چون کس یح میگر را ترجید کشـورش را  االت متحـد  ی

م و بـر  یدان یمان م شدت مورد تنفر است که همه ل مختلف بهیاالت متحد به دالید مخصوصاً که ااشغال کن
  .میا سرش بحث کرده

                                                                                                                        
1. Tehran Times 
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 يسـاز  زمام امور را در دست گرفـت، شـروع کـرد بـه آمـاده      2003 یم که برمر در ماهاز آن ماه بعد کی
از آن  یسـتان یکه س نیهم. 1945از  در ژاپن بعد 1آرتور  ـ مثل ژنرال داگلس مک  یس قانون اساسینو شیپ

بـر  » نظـارت  ي تـه یکم«م یظبرمر را که شامل تن ي صادر کرد که کل برنامه یرسم یلیخ ییمطلع شد فتوا
در عوض خواستار انتخابات شد ـ   یستانیس. دانست یگر بود، نادرست ممقامات اشغال ياز سو یقانون اساس

 ـ  ینو شیپ يبرا رشیعنوان تنها راه قابل پذ ـ به يگذار مجلسِ قانونانتخابات  یسـتادگ یا. یس قـانون اساس
نند اعتماد ندارد اما یگز ها بر که آن یا هر مجلسیها  بود که به آن ین معنیبرمر اساساً به ا يارویرو یستانیس

ـ  .ن مـاه ادامـه داشـت   یچنـد  ییاروین رویق انتخابات است و ایاز طر يگذار خواهان مجلس قانون وامبر در ن
ـ یکـه پ نیبکند ـ با گفـتن ا   یستانیمه با سین نصفه یبرمر تالش کرد تا سازش 2003 نهادش فقـط قـانون   ش

او . ابلـه نبـود   یسـتان یامـا س . برگزار خواهدشد میدا یقانون اساس يبرا ینتخاباتموقت است و بعداً ا یاساس
فشـار را   نیبنابرا. سخت خواهد بود یلیش خکردن خرابزد که یرا بر یی هیخواست پا ید که برمر میفهم یم

ن یو اداد  یعموم فراخوان تظاهرات. است يضرور یی کنش توده متوسل شدن به متقاعد شد کهادامه داد و 
موقع تـا   واشنگتن آن. االت متحد انجام شدیگر اه مقامات اشغالیعل 2004 ي هیم در ژانویتظاهرات واقعاً عظ

ـ  حالت بود که سیواقعن یاشدن  یها رسم از آن یکیخرخره در مشکالت فرورفته بود که  در  یکشتار جمع
اسـت کـه بـوش در سـال      ین همان زمـان یا. گرفت یها م حمله را از آن یاصل ي عراق وجود نداشت و بهانه

 به آن اشارهانجام داد که قبالً  یدمکراس بردن غلظت با باال یدمکراس یمل ي ش را در موقوفهیرانسخن 2003
 ،زمـان بـا آن   هـم . ن بهانـه شـد  یتـر  مانـده و مهـم   یبـاق  ي ل به تنها بهانهیحمله تبد یفرع ي بهانه :میکرد

 یتیدولـت بـوش در مـوقع   پس . آمدند يگریاز د پس یکیکه  يادیب بود و مشکالت زیابوغُرَ يها شکنجه
ـ آم تـر از هـر کـنش خشـونت     نیار سـهمگ یبس یارو شود، جنبشیعه رویش یی نبود که با جنبش توده ـ ز ی ا ی

  .يگریهر گروه د ي مسلحانه
  .بودز یآم ر خشونتیمقاومت غ یواقع يروزین پیشود که ا يد پافشاریبا :یچامسک

  .البته :اشقر
ضد جنگ غرب که متعهد به عدم خشونت  يها آور است که حتا گروه شگفت ییجورها کی :یچامسک

عدم خشونت است کـه بـه    يآوردها تدس نیتر از بزرگ یکین یا. نداند به داستان توجه نکرد ییگرا و صلح
ـ  ي ند، اجازهیگر را مجبور کردند که عقب بنشاشغالارتش . رسد یم مذهن هـا   یانتخابات بدهد و بگذارد عراق

  .آورد کامل است ک دستین یا. سندیشان را بنویخودشان قانون اساس
در حـد   یـی  ن جنبش تـوده یا ها به ن بود که توجه رسانهیها را جلب نکرد ا که توجهنیعلت ابله و  :اشقر
 عاشـق گـزارش   ينحـو بـارز   که بـه  یاتییها و آن جز یزن ها با گردن آن) درست است :یچامسک(صفر بود 

ش داد هـم  که مقتدا صدر سـازمان  2005ل یآور 9تظاهرات  ي شود درباره یم. ش باشند، مواجه نشدنددادن
ـ ش و بلر و صـدام را آتـش زدنـد ـ     بو يها در بغداد که عروسک یمیتظاهرات عظ. ن را گفتیهم ـ ب رازاب ان ی

                                                                                                                        
1. Douglas MacArthur  
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  .دار یمعن یلیخ
 يهـا  رسـانه امـا  . اعتنا باشـند  یتوانند به آن ب ین را مشاهده کردند و نمیزان ایر قطعاً برنامه :یچامسک

  .شه کنندیاش سکوت پ توانند درباره یجا منیا
ـ شان بـر ا  و توجه ددنیندرا  آن شامل بخش چپ آن، یاما افکار عموم ،البته :اشقر  ن جنبـه از مسـاله  ی

مقاومت  یمعن فقط به یه اشغال خارجیعل کال ظاهراً باور دارد که مقاومتیدژه که چپ رایو متمرکز نشد به
  .مسلحانه است

د کـار خـود را   یکوش یوجود م نین کرد اما با ایسازش دروغ یستانیبرمر با س :میحاال به داستان برگرد
جـه انتخابـات تـا    ینتدر . انـداخت  ریانتخابات را به تأخ گوناگون یواه يها ممکن با بهانه يتا جا. ش ببردیپ

برمر قانون و . از همان آغاز اشغال بود يخواهان انتخابات فور یستانیق افتاد گرچه سیبه تعو 2005 ي هیژانو
داشت که بازگشت را مشـکل   يادیز يموقت که سازوکارها ییموقت را رسماً اعالم کرد، قانون اجرا یاساس

ـ ود اگر دو سوم اکثرب شید تصوینده نبایآ یکرد که قانون اساس یم نایکرد و ب یم  18از  الـت یت در سـه ا ی
دنِ قدرت یبخش یدن قدرت وتو به کُردها بود که عمالً به معنیبخش ین به معنیا. بدهند يه آن رأیالت علیا

  .اش نشانده دست يرویعنوانِ ن االت متحد بود با استفاده از ائتالف کُرد بهیوتو به ا
 يهـا  ، ائتالف سازمانمتحد برگزار شد و ائتالف عراق 2005 ي هیانتخابات در ژانوحال، سرانجام  هر در

الـدعوه در   حزب عراق و یانقالب اسالم يمجلس اعالان در آن تسلط داشتند، یعیکه ش یاسالم يادگرایبن
 افتـاد، و شان از چشم ینکه چلبیاز ا واشنگتن بعد ي آلت دست تازه ياد عالویا. دندیت رسیمجلس به اکثر

 يهـا  ت و دخالـت یحما مرغ عراق قرار داد نتوانست به یسموقت ااو را در رأس دولت م 2004در ژوئن  برمر
ش یبود به نمـا او  اریاختدر  س دولت موقتییعنوان ر به که یمنابع ش و تمامعرب يها  نشانده دستو کا یامر
 يعـالو گرچـه  . بود یو شکست اساس یگسرخورداالت متحد یا ين برایا. در انتخابات برسد یی کننده رهیخ

ـ را در دولـت جد  یاصل يها خانه د وزارتیدست آورد، واشنگتن کوش آرا را به درصد 15تر از کم او  يد بـرا ی
ـ  زمـان  یـی ف چرایتوص. رفتینپذمتحد اما ائتالف عراق . ن کندیتضم ـ دو لِیردنِ تشـک ب ـ جد تل از  د بعـد ی

قِ ائتالف کُردها از یحد از طراالت متیسو و ا کیاز متحد ن ائتالف عراق ین هفته بیچند. ن استیانتخابات ا
از ائتالف عراق  يم جعفریاست ابراهیبه ر يبدون عالو یسرانجام دولت. ان بودیدر جر یگر کشمکشید يسو

  .و دعوه شکل گرفتمتحد 
ـ  یاسیس یجدول زمان ي هیبق ـ  کـه بـر سـرش توافـق وجـود داشـت اجـرا        2005 یو قانون اساس . دش

ـ خابات جدتو سرانجام ان 2005اکتبر  15در  یقانون اساس ي درباره ی، رفراندومیس قانون اساسینو شیپ د ی
ـ یحـدود ن متحـد  ر، ائـتالف عـراق   ین انتخابات اخیدر ا. 2005دسامبر  15در  یپارلمان ـ  یم  يهـا  یاز کرس
 هارمغـان آورد  یگمتحد سـرخورد االت یا يبرا يگر عالوید که بار دیرس ینظر م به. را تصاحب کرد یپارلمان
د نه از یداشت، مطمئن باش یشخص يمایبرخوردار شد ـ حتا هواپ يادیز یت مالیگر از حمایبار د کیگرچه 

دوبـاره   یش هم شکستدوم یتالش انتخاباتاما . عرب یجمع يها رسانه يقو یبانیب خودش ـ و از پشت یج
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  .بود
ـ  يگر عـالو یبار د کید یمتحد ـ کوش  االتیا یعنیال چون ائتالف کُردها ـ  ح نیا با ش را وارد ا گـروه ی

 يدیشـد  يهـا  جدل ،ا دفاعیچون وزارت کشور » يمندقدرت يدیکلوزارت « يژه برایو به ،د کندیدولت جد
ـ یکم بس دستمتحد ائتالف عراق . رخ داد ـ طصـدر ـ    اندارار اکراه داشت و طرف داران مقتـدا صـدر درون   رف

ن خط یگفتند که ا یمشود ـ   یتر مشیروز ب کشور و در ائتالف متحد روزبه که نفوذش درمتحد ائتالف عراق 
اسـت   بوده یمانعن ید و ایکش يخط قرمز يه عالویران علین است که ایا نشد آنچه گفتهاما . هاست قرمز آن

: میـی رو روبـه  تسـلیحاتی  يها گرفتن یشتن کُیما با تمام اپس . دادن او لجلو ه تالش واشنگتن در به يبرا
ـ    يروهاین نیکه ب ییو زدوبندها رآزمون زو  گر بـه دهـد از جملـه مقامـات اشـغال     یمختلـف در عـراق رخ م

  .است یعراق يمداراستیس ییگو توکند  یزاد که چنان رفتار م لیخل یاالت متحد زلمیر ایسف یگندینما
 يسـاز  و سرنوشـت  سختار یاحتماالً سال بس 2006سال ود که ش یمختم جه ینتن یا ز بهیچ اما همه

 يبـرا  یـی  نـده یفشار فزابا اد یاالت متحد چون واشنگتن به احتمال زیا يکم برا عراق خواهدبود، دست يبرا
ن یآن آخـر  گواه .یراقع يها عرب یی ف فرقهیبار از جانبِ کل ط نیرو خواهدبود و ا از عراق روبه شدن خارج

ـ یحضـور ن  مدت زمان دیمدت ياست برا تیامن ياز شورا 2005در نوامبر  يدرخواست دولت جعفر  ياروه
 د دریکوش يدولت جعفر .گر در عراقاشغال يروهایحضور ن ياست برا یذباک یسازمان ملل که پوشش قانون

کـه   بشـود ح یمقرر کـرده، تصـر   2006ان سال یگر را تا پااشغال يروهایسازمان ملل که حضور ن ي نامهقطع
جه ائتالف عـراق  یدر نت]. 30[را هر لحظه که بخواهد دارد ها  آنحضور  ي دولت عراق حق درخواست خاتمه

  .است ن کردهیخود تضم يبرارا  ییکایامر يروهایبر خروج ن يپافشار حقکه متحد مطمئن شد 
. منـدتر شـدند  قدرت ین قبلرلماد نسبت به پایان جدمها در پارل يت را هم افزود که صدرین واقعید ایبا

مجلـس  ها وجود دارد اما  يعراق و صدر یانقالب اسالم يمجلس اعالن یب یی گرچه خصومت قابل مالحظه
افت که اگر یشه دوانده و درین مردم ریها در ب يان صدریت چشم بپوشد که جرین واقعیتوانست از ا ینم اعال

ـ   مردم را به ياز رأ یی ها هستند که بخش عمده ين صدریند، انک يها را وارد باز يصدر آورنـد و   یدسـت م
ـ ا در انتخابات ضربه خواهنـد د یها با مشکل مواجه خواهندشد  آن تـر از  هـا کم  چـون اقبـال عـام بـه آن    . دی

 يعرب باز ییگرا یها و مل یکه صدر با ورق عراق یحال دانند در یران میان در ایدیها را تبع آن: هاست يصدر
هـا   ابـان یخدر صدر  يها اهرم ازحاال اگر  هجیدر نت. عرب عراق متوسل شود يها یتواند به سن یکند و م یم

: ب کردنـد یهم ترک ز را بایها دو چ يصدر. دارد يترشیار بیبس يها مختلف اهرم يم، در نهادهاییسخن نگو
ها چنـدان بازتـاب    تظاهرات گسترده را ادامه دادند که در رسانه یده انتخابات شدند و سازمان ي  وارد حوزه

  .افتین
  ؟هبغداد هم رخ دادرون ین تظاهرات بیا :یچامسک

ـ هجت لاند کـه شـام   ب دادهیها چند تظاهرات ترت یتازگ. خصوص در جنوب آه بله، به :اشقر ز حـدود  ی
  .داند یگران را مقصر ماست و اشغال و برق یراض به فقدانِ خدمات عمومدر اعت نفر کصد هزاری
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  کجا؟ :شالوم
ا فالن روز ین جمعه یا«: ندیگو یها م يصدر یوقت. جا ، همهبون شهر، در بغداد، در جنیدر چند :اشقر

ـ بیباشـند تـرت   کشـور  يهر کجا» میکن یتظاهرات برگزار م ـ دال بـه  احتمـاال . دهنـد  یش را م ـ یل امنی و  یت
ـ آور 9انـد کـه در    در مرکز داشـته  یک تظاهرات ملیحال  ک فقط تابهیستیلج بـوده و  د بغـدا در  2005ل ی

نفر  هزار صدها ، تعدادن برآوردهایا ي متفاوت بود اما در همه یلیخ کننده برآورد نفرات شرکت. بوده آسا غول
 يفـاحش بـرا   یخـود شکسـت   يخودبه شود و  یارتر مرگذیان هرچه تأثیعین شیان بیجرن یا. مشترك بود

 ییکـا یگران امرن دشـمنِ اشـغال  یآورتـر  ن و هـراس یل بـه بـدتر  یها تبـد  يان صدریجر: االت متحد استیا
  .است شده

مـردم   يرو يریتـأث ] 31[صدر  كها در شهر يبازساز يها برا ن کوششیکه ا یکن یفکر م :یچامسک
  م؟یگو یگر را ممقامات اشغال ين کوششِ بازسازیداشته ـ کل ا

ـ . کرده کیتحرمردم را  یگسرخوردحس نه، چون فقط  :اشقر ـ ارامـردم سـرعت    یوقت خـدمات   ي هی
ن اشغال واقعـاً بـه   یرند که ایگ یجه میکنند، نت یسه میبا امروز مقا 1991از سال  دولت بعث را پس ي هیاول

  .ش مهم استیندارد و فقط نفت برا یشان توجهیاساس يازهاین
  کنند؟ یمسرزنش ن يبازساز يخاطر کُند مقاومت و شورش را به يروهاین :شالوم
 شود در جنوب شورش را سرزنش کرد چـون در آن  ینم: ستیها ن ن حرفیبدهکار امردم گوش  :اشقر

ـ کم در چپ  دست یغرب يمردم در کشورها یوقت. ندارد یکشور حضور چندان شبخ ضـد   يهـا  ا جنـبش ی
. رنـد یگ یده میت مردم نادیاست متعلق به اقل ین مطلب را که شورشیکنند، ا ید میتمج» شورش«جنگ از 

ـ یت را تشکیست درصد جمعیاند که حدود ب عرب يها ین شورش سنیل در اینها مردمِ دخت ـ   یل م  دهنـد 
که البته بـا رفتـار    یلیکا مخالف باشند، دالیدارند که با اشغال امر يو آزاد یل خوب، عرق ملیکه دال یمردم
عـراق را   ي هـر کـس کـه جامعـه     يبرا. کند یدا میشدت رشد پ به ییکایامر يروهاین ي انه و ناپختهیوحش

ـ  ینیچ ي غازهمدر  یلیرفتن ف ن کشور درست مثل راهیدر ا ییکایمسلح امر يروهاین بشناسد رفتـار   یفروش
ت هم متنفرنـد کـه   ین واقعیعرب عراق از ا يها یاز سن یحق، بخش مهم ن انزجارِ بهیاما جدا از ا. کنند یم
همـان  چـون   دچارش هسـتند ها  از آن یلیخکه  است یتوهم نیستند ـ گرچه ا ین يمندت قدرتیگر اقلید

ـ  ین واقعیاما ا. نبودندبرخوردار  یت واقعیچ مزیاز هموقع هم  عـرب در   يهـا  یه سـن ت هم وجود داشـت ک
 یتیاقلعنوان  ره بهیارتش و غ يافسر يها عراق، در پارلمان و دسته یحاکم بعث یاسیو س یالت نظامیتشک

اساساً به بلکه  بود ل نشدهیعرب تشک يها یحاکم فقط اکثراً از سن ي البته جرگه. ت بودندیاکثر يدارا ممتاز
ـ ز ي عـراق اسـتفاده   ي جامعه يها ن محدود بود که از آن بخشیصدام حس یو قوم یگخانواد ي حلقه  يادی

  .شیجا نابه یلیو خ يظاهر» یستیمدرن«ر یرغم تصو برد به یم
 ن امریا کرد یاحساس م يدیتنفرِ شد ،ه اشغالیعل متفاوت يها درجه ل و بایدلن دو یا به یت سنیجمع

ـ د یها را بخوان آن يها هیانیات و بیادب یافته که وقتیبازتاب  ت همین واقعیدر ا ـ  ی ـ چ یا از منـابع شورش  يزی
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ـ  ها الزامـاً  هیانیب. اند ییکایعه و ضد امریزان ضد شیک می د اغلب بهیبخوان ـ  «نـد کـه   یگو ینم هـا   عهیمـا از ش
که  یی اشاره به سلسله(است  ناسزا یکنند که نوع یاستفاده م» يصفو ي عهیش«مثل  یاما از عبارات» میمتنفر

ـ ا اگر بنی) ل کردندین پارس تحمیشانزدهم در سرزم ي را در سده يگر عهیش ین شکلیتر انهیبه وحش ادگرا ی
کـه  ) کردندمشروع را انکار  خالفتکه  ی، کسان»منکر« یمعن به(کنند  یاستفاده م» یرافض«باشند از عبارت 

  .یرانیگر او اشغال ییکایامر گراشغال: رزمند یگر مو خواهند گفت که با دو اشغال. ز استیرآمیتحق
  ؟کرد یعمل مران یتش ااز ار یبخشبه مثابه ران و عراق یدر در جنگ اسپاه با یآ :یچامسک

لِ ین از دالیدند از راه کردستان وارد شوند و ایاما کوش. ران ادغام نشدندیاز قرار معلوم در ارتش ا :اشقر
، 1991گـر از  ید ياز سـو . کُـرد اسـت   يروهـا یعراق بـا ن  یانقالب اسالم يمجلس اعال ي دوستانه ي رابطه
ران شناخته یک با اینزد یطرواب يعنوان گروه دارا ، بهیجالل طالبان يرهبر کردستان، به یهنیم ي هیاتحاد
  .است شده

  ه؟یو با سور :یچامسک
ـ   ي جهینتدر و عنوان پناهنده  به ،ه دارندیبا سور یکُرد روابط يها تمام گروه. بله، البته :اشقر ن ینـزاع ب
  .داشتند یاسیس یگپناهنده و بعث عراق یبعث سور

ـ  .اسـت  مواجه کـرده  یرا با مشکل بزرگاالت متحد ی، ایت فعلیکه وضع میدر خاتمه بگو کوشـد تـا    یم
 يهـا  یسـن  یپارلمـان  يروهایراه نهم ل دهد بهیو ائتالف کُرد تشک يمتشکل از عالو یی سدکننده يروهاین

ـ  يروزیواشنگتن، پ ید اصلیو ام يعالو یاصل ي دغدغه. عرب  دسـت  يسـابق، کوشـش بـرا    يهـا  یبر بعث
شـان را دوبـاره بـا    یازهایتواننـد امت  ین است که میشان به اکردن به صدام و متقاعد يها از وفادار دن آنیشک

  .ن کار استیسابق، مرد هم یبعث يعالو. دست آورند  گران بهبا اشغال يکارهم

  در عراق یشورش یروهاين
  ستیترور یی دستهها  یا شورشیآست؟ یچ آن یگژیم، ویشورش تمرکز کن ي مسأله  تر بهشیب یکم :شالوم

  ؟ یبخش مل ییرها  جنبش ایهستند 
امـا نظـر   . مورد صحبت کنـد  نیدر ا بهترتواند  یکه از من دارد م يترشیر با اطالعات بیجلب :یچامسک

 یت مردمیاز حما اوجود دارد که آشکار یلیاص یجنبش مقاومت مل. ناهمگون است یلین است که خیمن ا
ن کشـور درز کـرد   یات ایکه به نشر ایتانیبه سفارش وزرات دفاع بر یمخف ینظرسنج. برخوردار است ییباال

. هستند» ائتالف« يروهایرفتن ن رونیدرصد مردم خواهان ب 82ن داد که اکا گزارش شد نشیو در امر] 32[
ـ  درصد معتقدند کـه حملـه   45راه آورده و هم ت بهیکنند که اشغال امن یدرصد گمان م کیتر از کم بـه   اه

ـ گو یم. ابهام داشت یکم ییایتانیات بریگزارش در نشر. اند جهگر مواشغال يروهاین کـل  درصـد   45د کـه  ی
. ستندیا موافق نباشد چون کُرده یعراق يها عربکنم احتماالً منظور  یست؛ فکر مین یرفتنیاما پذ ها یعراق
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گر در اشـغال  يروهاین است که نینش م عراق عربی، همان بخش عظها یها از کل عراق منظور آنکه نیا یعنی
ـ    هر به. ستندین مستقر نیکُردنش یروها در نواحین نیآن مستقرند؛ ا ـ ظـاهراً از حما  یحـال مقاومـت مل ت ی

ـ جنـازه و غ  عییوجود دارد که مراسم تش یستیگر گروه ترورید ياز سو. برخوردار است ییباال یمردم ره را ی
ـ ا ي کنم بشـود همـه   یفکر نم. وجود دارند یمتفاوت يروهاینحال  هر به. کند یمنفجر م هـم   هـا را کنـار   نی

  .یبه ما نشان بده يتر ر روشنیتصو یتوان یام م ر مطمئنیجلب. یگذاشت و بهشان گفت شورش
 20کُردهـا را   ،عـام  طبـق بـاور  اگر . ها ت عمده نه قاطع عربیاکثر: درصد عمالً ممکن است 45 :اشقر

ـ از مقاومـت مسـلحانه عل   يچ کُردیش هیم که کمابیریو بپذ میریظر بگت عراق در نیدرصد جمع ه اشـغال  ی
 دهیپرس سؤالِ. کنند یم از آن حمایتر کُرد یغ يدرصد 56ت یاست که اکثر ین معنیا کند، به یت نمیحما

ـ ا يروهـا ین هیعلات مسلحانه یا عملیآ«: دشبا دهن بوید ایظاهراً با یشده در نظرسنج ـ تانیاالت متحـد و بر ی ا ی
احتماالً بخـش  و . خواهند گفت بله یسن ياه ت قاطع عربید که اکثرید مطمئن باشیتوان یم» موجه است؟

ـ نها به  حمله تیلمسوو ییها گرچه چون گروه. ان هم خواهند گفت بلهیعیاز ش یمهم و  ییکـا یامر يهـا  روی
شود با  یم. شود یقلمداد م یان منفیعیت شی، شورش در کل توسط اکثررندیپذ یان را میعیش یکشتار جمع

 يزیره چیو غ BBCو  ABC يها شبکه يپژوهش آکسفورد برا یالملل نیب ین نظرسنجینظرگرفتن آخر در
 يروهاین«درصد، با حضور  65ها،  یت قاطع عراقیدهد که اکثر ینشان م ین نظرسنجیا]. 33[ دست آورد به

مثل  ين مشکالت در مورد کشوریدارند و ا یها در کل مشکالت یم که نظرسنجیدان یم. اند فمخال» ائتالف
 یخارج يروهایخواهند که ن یدرصد م 47دهد که  ینشان م یوجود نظرسنج نیا  با. تر هم هستشیعراق ب

خواهند  یدرصد که م 26سه با یدر مقا. ت را برقرار کند کشور را ترك کنندیدولت عراق بتواند امنکه  نیهم
 یخـارج  يروهـا یخواهند ن یرا که م يصددر 19اگر اما . را ترك کنندآنجا  تر عیهرچه سر یخارج يروهاین

م، ییفـزا یآن ب زود است ـ به  یلیکشور را ترك کنند ـ که در نظرشان خ  ،يل دولت بعدیاز تشک درست پس
ند در صـورت رفـتن   یگو یاست که م یرقم کسان يش مساوید که کمابیآ یدست م درصد به 45 يباالرقم 

نان فرض کرد کـه اجمـاع   یبا اطمبشود ن آمار یدر پرتو افکر کنم . شود ین میت تأمیامن ییکایامر يروهاین
ـ ا. اسـت  یخارج يروهایرفتن ن رونیدنبال ب وجود دارد که به یی برنامه يدر کشور برا ییباال ـ ی از  ین بخش

 ي ن از برنامهیداشت که ااز یاالت متحد نیا. بود 2005 ي هیاز انتخابات ژانو قبلمتحد ائتالف عراق  ي برنامه
بـه  متحـد  قرارداد با ائتالف عـراق   یبا نوع یاز داشت وقتین نیهم کُردها هم بهائتالف . دیایرون بیب ها دولت
  .دیرس یدولتتوافق 

  ؟گردد یبرم 2005ن توافق به سال یا :شالوم
 و از آن به. باشد يس دولت جعفرییکه ر دیجه انجامین نتیا که مذاکرات به یوقت ،لیبله، ماه آور :اشقر
انـد کـه    دولت بوش بارها گفته يها با استفاده از همان بحث يو خود جعفرمتحد ائتالف عراق  يبعد، رهبر

کنم از  یفکر م يمورد جعفردر . و خطرناك خواهدبود یم چون مصنوعیباش داشته یزمان ي برنامهم یتوان ینم
م، زمـام  یکه بتوان نیهمگفت  یم يجعفر. تداوم اشغال يآرزو پنهان کردنِ يباور خوب او بود نه از بهانه برا
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ـ یباش باور داشته یگرفت و وقت میدر دست خواه يگریاز د پس یکیامور را در مناطق  ه م که خودمان قادر ب
ـ زمتحـد  بعد، ائـتالف عـراق    اما از حاال به .خواست که بروند میخواه یخارج يم از گروهایت هستیریمد ر ی

ـ  ها  يصدر. ها خواهدبود يصدر ي هیاز ناح يادیفشار ز انـد موافقـت    شِ رو موفـق شـده  یقبل از انتخابـات پ
ائتالف عـراق  مختلف  ي، از جمله اجزاداشتخواهندحضور که احتماالً در دولت بعد را  یمختلف يها انیجر

  .اورندیبه دست ب یخارج يروهایرفتن ن رونیب يبرا یزمان ي برنامه نیینسبت به تع ،متحد
  است؟ يجد چقدرنظرت  بهمتحد تعهد ائتالف عراق  :یچامسک

 متوجـه  شود یمگران، ی، مقامات و دمتحد ائتالف عراق يها مختلف چهره يها از حرف. دید دیبا :اشقر
ـ  یاز پا قبل یعنیاشغال خواهدبود ـ   رسال آخ 2006که معتقدند سال  ه شدیقضن یا تواننـد   یان آن سـال م

ت سازمان یامن يشورا يها نامهدر قطعخواهند  یکه م ین در شروطیو ا. ت کنندیریکا مدیامر بدون حضور
تواند  یاند و حتا مقتدا صدر م متقاعد شده. داردبگنجد بازتاب  یاشغال يروهایگسترش حضور ن ي درباره ملل

  .ط را کنترل کنندیتوانند شرا یماز دارند مطمئن شوند یکه ن درك کند
  ؟یکنترل در برابر چه کس :یچامسک

ن یسـازمان القاعـده در سـرزم   «، يابومصعب الزرقـاو  ي القاعده ي ها و شاخه یاساساً در برابر بعث :اشقر
  .دانند یم یدو را دشمنان خطرناک نیهم اها  يصدر. »نیالنهر نیب

  دارند؟ یده ن مقطع چه جور سازمانیها در ا یاما بعث :یچامسک
  .میرس یشورش م ي مسألهجا به نیا :اشقر

ـ ل بـه پد یشورش مسلحانه داشت تبد یاول اشغال وقت ي رسد که در دوره ینظر م اول از همه، به  ي دهی
منزجـر از رفتـار    یمحل يها گروه یمحل يها ، کنشیمقاومت يها تر کنششی، بشد یم یی عمده مهم و بعد

ـ یکردند و ب یه اشغال عمل میشدت عل به یمحل يها ن گروهیا. و متنفر از اشغال بود ییکایامر يروهاین تر ش
ـ   یی فرقه يها کنشبه . دینیب یعه میندرت ش که به یها در مناطق آن ـ  یمتوسـل نم بعـد قتـل و   امـا  . نددش

ـ هبـا ما  يانتحار يها ا حملهیها  نیدر ماش  يگذار ق بمبیاز طر یجمع يکشتارهاا یها  غارت  یـی  ت فرقـه ی
عراق که  یاسالمب نقالا يسِ مجلسِ اعالییر ،میاهللا محمدباقر حک تیآ 2003شروع شد از جمله قتلِ اوت 

خـودش   يبرا يزرقاو کار را نیکه انیعهده گرفت اما ا به يقتل را زرقاو. ش را گرفتیز جایبرادرش عبدالعز
ن القاعده و یازده سپتامبر بیاز  ا قبلیاز اشغال  وند قبلیست چون گرچه پیها معلوم ن یبعث يبرا ایباشد  کرده

شکل  ینیرزمیمسلح ز يها ن شبکهیب يدیشود مطمئن بود که روابط جد یبعث عراق جعل محض است م
ـ   1991سـال   ي با تجربه یدستگاه بعث. است گرفته  یخـوب  داشـت، بـه   2003برابـر سـال    سـه  یکـه ارتش

قدر احمق نبودند که آن جنگ را فرامـوش کننـد و    آن. نخواهدشد ییکایامر يروهایف نیدانست که حر یم
ـ ینظـرم خ  سـه کـرد کـه بـه    یها مقا يها را با ناز جا آننیشود ا یم. اشغال کردند ي خود را آمادهن یبنابرا  یل

ـ بـود ـ ترد   یسـت یفاش شبه یامر صدام در واقع دولتم بعث تحت یست چون رژینز یآم مبالغه نـدارم و اگـر    يدی
برخـوردار   یسمِ سـنت یفاش یمردم ي ت گستردهین خاطر است که از همان حمایا به» ستیفاش شبه«م یگو یم
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ها  يد که نازیتدارك د، »آدمـ گرگ  « يروهایهمان نه به یشب يزیچ ین جهت که دستگاه بعثیاس از ایق. نبود
هـا اسـتفاده    از آنند، ددا یشان را از دست ماز آلمان که مواضع یی یدر نواح 1945در سال ن یجنگ با متفق در
از و پنهـان کردنـد ـ منـابع     انـد  پول نقد و سالح پـس  يادیر زیها مقاد يها مثل ناز یطور بعث نیهم. کردند یم

  .اما بعدش شروع به عمل کردند کنند یده سازماندوباره خود را د تا یطول کش یمدتاز اشغال  البته بعد. میعظ
  ؟یده یها نسبت م را به آن یی فرقه يکشتارها :یچامسک

ها نسبت داد  توان به آن یرا م یاسیس يریگ ا جهتب یی فرقه يتر کشتارهاشیمعتقدم که ب. البته :اشقر
  .سیپلا به ی يریگ سیا پلی يریمراکز سربازگ هم بیرمستقیغ یی فرقه يها مثل حمله

  ها و مساجد؟ جنازه عییمشخص چه؟ مثل تش یمدن يها هدف :یچامسک
ـ نظرم به احتمال ز مشخص به یمدن يها به هدف يانتحار يها تر حملهشیکور، ب يها حمله :اشقر اد ی

 ییها را مرتدها عهیاست که ش) ها یقول خودشان سلَف ا بهی(ها  یوهاب ،یوسخت اسالم  تسف يادگراهایکار بن
 ان با لحـن و عبـارات بـه   یعیبا اعالن جنگ به ش يمعروف زرقاو یسخنران. دیها جنگ د با آنیدانند که با یم

  .راه بودهم یخشن یلیخآور و اصطالحات  شدت هراس
ـ       پس همه نوع کـنش و گـروه    یرفت کـه بخـش اصـل   یکـنم بشـود پـذ    یهـا وجـود دارنـد امـا فکـر م

ـ ا انه مبادرت بهیگرا یاحساسات ملتر با شیات مسلحانه بیر عملکنندگان د شرکت ـ  ی کننـد تـا بـا     ین کـار م
ـ یدهنـد چـون پوشـش خ    یه میارا یی شده فیر تحریدر عمل تصو یجمع يها رسانه. یی احساسات فرقه  یل

سـاز و   دست يل انفجاریساروزانه، و يها دهند تا به حمله یانه میارگ فرقه ي انهیوحش يبه کشتارها يترشیب
  .اند ن عرب گستردهینش ینس یافتند و در تمام نواح یکه عموماً اتفاق م يگرید يها کنش

انتخابات و  2005اکتبر  15 مرفراندو: است دست آمده روها بهین یاسیر انتخابات توازن سیدر دو دور اخ
 ي هیم انتخابات ژانویاعالم کردند که تحر یات نظامیعمل یمدع یاصل يها گروه زا یبعض. 2005دسامبر  15

 ي گفتـه  بودنـد اشـتباه بـود چـون بـه      ش کـرده لین عرب دستور داده و تحمینش یسن یکه در نواح 2005
ـ ا. نـد از دسـت دادنـد   یکشور از آن سـود بجو  یاسیس ي ندهیتوانستند در آ یرا که م یخودشان اهرم را  نی

ـ    يانتخابات را بـا رأ  ندیفرام گرفتند که مشارکت در یجه تصمیدند و در نتیفهم قـانون   سینـو  شینـه بـه پ
  .کنند نیمان تأملدر انتخابات پار یعرب سن يبه نامزدها يرآ ياکتبر و رأ 15در  یاساس

  کرد؟ یت نمیا حماه حزب بعث از آن :یچامسک
ش نداشتند و ندارند، کنترل يبرا ینیل داده بودند، تضمیتشک یی ن صدام شبکهانه، گرچه هوادار :اشقر
 ینِ بعثیشیاز دستگاه پ یروشن است که بخش بزرگپس . اند هداد قدرت را از دست يدیکل يها چون اهرم

نـان  چهم» وفادار به صدام«اما جناح . ستین» وفادار به صدام«گر یکند و د یخود کار م وجود دارد که خودبه
ـ شدت عل کننده به ل قانعیدال موضعشان به. تیسا د مثل چند وبدار يادیوجود دارد و منابع ز هرگونـه  ه ی

دوباره بر کشور از راه انتخابات  یرانحکم يبرا یچ شانسیدانستند که ه یم. انتخابات بود ندیفرادر  یمشارکت
ها از قدرت، انتخابات  حال فهم آن هر و به. شود ب دادهیچه بلدند ترتمثل آن یابات تقلبکه انتخندارند مگر آن
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که  يروشن داشتند مانند زرقاو یلیخ یانتخابات برداشته هرگونه مشارکت در یپس عل. ستیا آزاد نی یواقع
خوب  یلیعراق خ يهاددارنم که دو انتخابات با استایدیود دوج نیا با .کند یرا رد م یخاباتتان ي دهیهرگونه ا

ـ خـاطر تغ  بـه  ،گران نبوداشغال خاطر اقدامات ن قطعاً بهیا. و در آرامش برگزار شد  يهـا  ر برداشـت گـروه  یی
ـ یم که نشان داد بیطور بگو نیروها وجود داشت چون ایحسِ توازن ن. بود یشورش ي عمده  يهـا   تر جنـاح ش

ج انتخابات که یالبته امروز در پرتو نتا. ن کنندیامن را تأم یطیتوانند انجامِ انتخابات در مح یم یمهم شورش
شـدار  به شما ه«: دیگو یماند که  ن کردهیتدو یی هیانیها ب یدکننده بود، بعثینوم یلیخ یسن يها عرب يبرا
هـا   تان به آنید و با رأیا گران خدمت کردهکار به اشغال نیاست و شما با ا یمعن ین انتخابات بیم که ایده یم

  .»دیا دهیت بخشیمشروع
  اند؟ مطرح یت بعثیسا عنوان وب م؟ بهینیب یها را م نیها ا یت بعثیسا در وب :یچامسک

ـ  یرسـم  یلیت خیچند سا. ن وجود داردیاز صدام حس ییها با عکس ییها تیسا وب. البته :اشقر  یبعث
بعث که هنوز  یدهعضو ارشد فرمان، يروم الدیابراه عزت يها هیانیحزب بعث و ب یرسم يها هیانیم که بیدار

  ).راً گزارش شد که مرده، بعد گزارش اشتباه از آب درآمدیاخ. (است دهآمها  آزاد است در آن
را  یی و فرقه یو قوم یاسیس ي، توازن قوایفیمردم عراق از هر ط ي مشارکت گستردهن انتخابات با یآخر
تر از شیب یلیشان ختیجمعن افسانه باور دارند که یا عراق به یسن يها از عرب ياریبس. نشان داد یبه روشن

وجود  2005 ي هیدر انتخابات ژانو يدرصد 58ت که مشارکت ین واقعیا. شود یم گفتهاست که  يدرصد 20
ـ ا هـا را بـه   نش کردنـد، آ میتحر یی طور گسترده ها و کُردها ـ به  عهیها ـ برخالف ش  نداشت که آ جـه  ین نتی

ها  عهیسنگ ش ها را هم عراق آن يها ان عربیدهند و در م یل میت را تشکیدرصد جمع 40رساند که حدود 
درصـد   60ادعا کردند که  یسن يها هم هستند، عرب یها کُرد هستند که سن  یدرصد عراق 20رد و چون کَ

ـ ن ادعا را تأیر ایانتخابات اخ داد جه چون برونینتدر . اند تیدر عراق وجود دارد که در اکثر یسن د نکـرد،  یی
کـه   یحـال  در. متقاعدکننده نبـود  یلیند که خدانست یج را تقلبیها به شمارش آراء اعتراض کردند و نتا آن
کامـل نبـود امـا     یاز همه نوع در انتخابات وجود داشت که قطعاً انتخابـات  یرادها و مشکالتیا یعیطور طب به

عرب  ینگرچه رهبران س. توازن قوا در کشور است ین بازتابِ واقعیان شاهدان وجود داشت که ایم یاجماع
هـا   آن. باشند مان داشتهیشان، اموکالن ي ستند که به افسانهیقدر ابله ن نظر من آن ر سؤال بردند بهیج را زینتا
عنوان برگ برنده استفاده کننـد تـا در سـطح     ج انتخابات بهیبردن نتا ر سؤالین اعتراض و زیکوشند از ا یم

، اجازه بـه  ای دیت به مجلس جدیکنند که از دادنِ مشروع ید میواهند برسند وگرنه تهدخ یچه مدولت به آن
  .زنند ید تن میلِ دولت جدیتشک

  ؟ه بودها از انتخابات چ يبرداشت سعود :یچامسک
  .ت کردندیدر انتخابات حما یسن يها ها از مشارکت عرب يسعود :اشقر

  رفتند؟یجه را هم پذینت :یچامسک
ـ نـد، حما ر سـؤال برد یکه انتخابات را ز یعرب سن ي عمده يروهایها از ن يسعود :اشقر ـ ی کننـد   یت م
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ـ  چگونـه هـا   يامـا سـعود  . ن استیالمسلم اخوان یعراق ي که شاخه یژه حزب اسالمیو به توانسـتند بـه    یم
  ک پارلمان هم ندارند؟یخودشان  یرند وقتیراد بگیانتخابات ا

  ا سکوت؟یکردند  یم يت قویحما :یچامسک
  .در انتخابات دخالت نکردند :اشقر

  .نگران بودند یلینظرم خ به :یچامسک
ـ شـان اظهـارات وز  نیتر وتـاب  کـه پـر آب   یاظهارات عمومدر . البته که هنوز هم هستند :اشقر ر امـور  ی

ـ  یگر بود گفتند که اید يورك و جاهایویصل در نیالف سعودشان،  خارجه ـ یاالت متحـد ناش ان را در یعیانه ش
  .ت کردیران را تقویقدرت رساند و ا عراق به

  ؟یرسم :یچامسک
 يهـا  واکـنش  که به] 34[ن حرف را زد یورك ایویدر ن یروابط خارج يشورا ي جلسهبله، او در  :اشقر

 يمجلـس اعـال   ي کشور عراق، رهبر برجستهر یوز. دیانِ عراق در مخالفت با دخالت او انجامیعیناك شبغض
آل سعود استفاده کرد و گفـت کـه    ي و خانواده ير سعودیه وزیعل یی زننده کلمات عراق، از یقالب اسالمنا

  .ن دو کشور شدیاد بیش زن باعث تنیا .ستدن یاز ا ییزهایاند و چ يشتربانانِ متحجر ها آن
  از دسامبر بود؟ ها بعد نیا :شالوم
هـا   ينبـود کـه سـعود    يبـار  نیاول .از رفراندوم ماه اکتبر بود، قبل 2005ش، سپتامبر قبل یلیخ :اشقر

ها آشـکارا اعـالم کـرده     ن بود که آنیآور ا کردند، تعجب یان میعراق ب ي شان را دربارهیروشن و واضح نگران
  .است کا اشتباه کردهیبودند که امر

ر سؤال نبردند، یانتخابات را ز یسن عربِ يها د اشاره کنم که فقط گروهیعراق با تانتخابا جِیدر مورد نتا
شدت از اعتـراض دفـاع    االت متحد بهیدهد ا یکه نشان م یتیهم به آن اعتراض داشت، واقع يائتالف عالو

 يریجلـوگ  هاو کُرد یسن عربِ يها ، گروهين عالویب یتا از هر ائتالف شدوک یممتحد ائتالف عراق . کرد یم
کوشند تا با  یاند، م انیعیان شیدر م یعرب ي انهیگرا یاحساسات مل ینوع ي ندهیداران صدر که نماطرف. کند
ـ یهرحـال خ  دانند و به یک مینزد یلیاالت متحد خیبکنند چون کُردها را به ا یی عرب معامله يها یسن  یل

  .ها ندارند از آن یدلِ خوش
ـ     یبعث ي عرب درباره یسن يروهایترِ نشیداران صدر با باما طرف دارنـد چـون    یهـا اخـتالف نظـر اساس

ـ    ، آتشطور که اشاره شد همان. اند یکال و ضد بعثیشدت راد ها به يصدر ن در یزدن عروسـک صـدام حس
ده اسـت چـون   یچیپ .داد یرا نشان م نیکامالً ا 2005ل یآور 9م یکنار عروسک بوش و بلر در تظاهرات عظ

ـ   یه اشغال ایشدت عل ها که به يصدر ـ    هـم  کننـد،  یاالت متحـد عمـل م ـ دار روزمـان کـامالً طرف ـ غ ي هی  ری
 ي داسـتان خـانواده  ! دن بعثیکوب هم است ـ در  یشان با چلبتوافق ي هین تنها ناحیاند و ا یکردنِ چلب یبعث

 بـه  یم بعثیش را رژوندانشایگرخویها کشتند و د یش را بعثیتا از برادرها دو پدرِ مقتدا و: میصدر را مرور کن
 يهـا  ش ـ بخـش  ن مطلب که چرا خود مقتدا صدر و البته مـوکالن یپس درك ا. شدت شکنجه داد و کشت
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ـ   یقین تنفر عمیدند ـ از چن یشدت رنج کش م صدام بهیمردم عراق که در رژ ي دهید ستم هـا   ینسبت بـه بعث
  .برخورداند، راحت است

کوشند تا اساسـاً روابـط    یم. گرند نشیشان گزیها در ائتالف سن ين مطلب، صدریجه با دانستن ایدر نت
ـ    یعرب که نم يها یبا آن سن یی دوستانه  ياساسـاً بـرا  . بـودن بـرد، برقـرار کننـد     یشود بهشـان ظـنِ بعث

. مسـلمان  يطـور انجمـن علمـا    نیدند و همیزمان صدام آزار دطور است که در  نین هم همیالمسلم اخوان
انقـالب   يمجلس اعـال ها هستند، و  نیداران صدر، که خواهان ائتالف با ان طرفیبمتحد ائتالف عراق ن درو

ـ امـا غ . وجـود دارد  يدارند، ناسـاز  یمیقد يوندهایمانه و پیکه با ائتالف کُردها روابط صم یاسالم رممکن ی
ا ین است که آیماند ا یم یچه باقآن. نباشد یائتالف سه حزب ي هیبر پال شود که یتشک يدیاست که دولت جد

ـ کـا، خل یر امریسـف . ا نهیآورد  یش را میباره فشارها نیاالت متحد در ایماند و ا یصحنه م يرو يعالو  زاد لی
و بعـد بـا    ياو بـا عـالو   .است شده یمحل يگریبازل به یخ مستعمرات تبدیدر تار 1الورنس .ش تمانند سلف

ـ  یه بقیعل یاسیس يروهایاز ن یمشترك دارد و با برخ يها ردها جلسهو ک يعالو کـامالً آشـکار    یه بـه روش
  .است  یسطح یلیها خ ها چون گزارش رسانه یخارج يها نه برا یعراق يند ـ آشکار برایچ یتوطئه م

  .برقرار کندکوشد صلح  ینند که مک یممعرفی  حنثا یی را چهره زاد لیخل :یچامسک
انـد   ت اشاره کـرده ین واقعیا بارها بهمتحد عراق ان ائتالف یگو سخن. ستیطور ن نیو البته اصالً ا :اشقر

ـ ا. ل کندیها تحم ش را بر آنیها نهیکوشد گز یاالت متحد میند ـ ا یگو یآشکار م یلیخـ که   ـ ن واقعی ت در ی
 1973تـا   1969تنـام از  یکـا در اوج جنـگ و  یامرر دفاع ین لرد، وزیملو. عموم مردم روشن است يعراق برا

داننـد دولـت    ینامند، نم یواشنگتن م» ي چهیباز«را ] يجعفر[د عراق یدولت جدکه  ییها آن«: نوشت یوقت
  !داند یخوب م یلیند، واقعاً خاد یم لرد. گفت یکامالً درست م]. 35[» ستیچ یواقع ي چهیباز

  کا در عراقياست امروز امريس
  ؟کند یم  االت متحد تا به امروز در عراق چهیم اما ایا ن مطلب اشاره کردهیالبته به ا :شالوم

کا یگذاران امر استیاز منظر س. اصول مشخص است يات از روییحتا بدون پرداختن به جز :یچامسک
نکننـد  کـار را   نیاگر ا. است يضرور یلیخ يمرکز يکایا اقمار امری یشرق يمثل اقمار اروپا يزیل چیتحم

ل کننـد  یرا تحم یی نشانده د دولت واقعاً دستیبا .بار است م فاجعهیاش صحبت کرد که قبالً درباره یلیدال به
ـ یو. ها يناز یاشغال ي حتا اروپامسکو و عمالً یشرق يمثلِ اقمار اروپا یاز استقالل درون ید با درجاتیشا  یش

ـ یامن يروهـا ین .داشت يادیز یت مردمیحما یشیو. کردند یها نم  يکرد، ناز یش را میخودش کارها راه  یت
ـ  تیفکران هـم حما از روشن یلیراه خودشان را و خ یاسیس يروهایرفتند، ن یخودشان را م کردنـد   یشـان م

ـ که ا نیهم: يمرکز يکایا در امری. شد يبند که بعداً سرهم ییها برخالف داستان ـ االت متحـد هـر ن  ی  يروی

                                                                                                                        
1. T. E. Lawrence 



 قدرت بسیار خطرناك    110

آلمـان و   ي ها درباره صحبتتمام عمالً . سپرد مرتبط با خود یگان سنتنخبرا به  د آنیکوب هم را در یمردم
 کلمه مقاومت را در اروپا و ژاپن در یواقع يمعنا االت متحد بهیا .است يپرداز داستان  از جنگ هم ژاپن بعد

در . ل کـرد یها تحم را دوباره به آن شستیفاش يها دست هم ي در بردارنده یسنت يشکست و ساختارها هم
 1946در بود کـه   1ند اما جرج کناناد ینم یکس. کار را کردند نیاآن نداشتند اما  يرو يادیظارت زآلمان ن

ـ گـذاران ا  اسـت یس]. 36[» وار بکشندید یوذ شرق در آلمان غربفدر برابر ن«درخواست کرد  االت متحـد از  ی
ـ ، اعتبـار ز یجهان از جنگ دوم بعدمقاومت . دندیترس یآلمان و از مقاومت م يجنبش کارگر . داشـت  يادی

ـ هـا و بق  سـت یها، کمون ستیالیکال، سوسیراد يها دمکرات ـ کـا با یعضـوش بودنـد و امر   هی هـم   را در د آنی
در آلمان، فرانسـه،   يگریمتنوع د يها ونان و به روشیا و یتالیدر ا ادیز يگر یکار را با وحش نیا. شکست یم

کم  ا دستیتالیا یدمکراس بار وحشت یدر سرنگون یدست به هم االت متحدیا. گر انجام دادید يک و جاهایبلژ
ـ   یندار یم چون مدرکیدان یش را نمآن از بعد. ادامه داد 1970 ي تا دهه کـنم هنـوز ادامـه     یم، مـن تصـور م
  .باشد داشته

 یمـات اجتمـاع  یبـود کـه در تعل   قـدر  هماناحتماالً  یش از دمکراسرتور که درکس مک آژاپن داگلدر 
ها  برالیل. ک بکندیدمکرات يساخت نهادها بود، ابتدا به ژاپن اجازه داد تا عمالً شروع به آموخته تمشه کالس

ـ نام» ان به عقبیجر«را که  يزین شدند و چیگدر واشنگتن خشم بنـا نهادنـد تـا     1947شـد در سـال   ده ی
بـه انجـام   . را حفـظ کننـد   یه به نظم سنتیشب يزیو اساساً چ یسنت گانف و نخبیرا تضع يجنبش کارگر

  ]. 37[است  کار يرو یبحز موقع دولت تک کار موفق شدند و از آن نیا
گـان  یدر دوران ر. د باشدیا بایم چون معروف است یست دنبال داستان بگردین الزم نیالت يکایو در امر

رخ  یشـرق  يچه در اقمار اروپـا بدتر از هرآن یلیخ یی النهیرذ يها يگر یاست، وحش یدولت فعل ي شهیکه ر
دولـت  «را کـه   ییها انجام گرفت، دولت یمحل یمردم يروهایکردن ن خرد که نیاما هم. داد، صورت گرفت

  .کار آوردند يدند روینام» مشروع
. فکرانِ باسواد به پارادوکس اشاره خواهندکردالبته روشن. بودهم زها در عراق ین چیتوان منتظر هم یم

نان یـ که بهمان اطم کایامر يها دولت ي افت همهیم که دریاشاره کردن یشیم پتر به تامس کاروترز، مقاشیپ
ج منـافع  یکننـد کـه بـه تـرو     یج میرا ترو یدمکراس یست ـ فقط وقت ید نیمحلِ ترد» شانصداقت«دهد،  یم

ـ یترو« ي دربارهخود  2004او در کتاب . االت متحد کمک کندیا يو اقتصاد يبردراه از  پـس » یج دمکراس
ـ یرغم صداقت دولت در عراق هم ترسد به ید که میگو یم] 38[جنگ سرد  ـ  ین خط مش . شـود  گرفتـه  یپ

ـ یکن یم عمل مییگو یچه ممخالف آن مدام یم؛ حتا وقتیصداقت دار بله،! الخالق جل مان در صـداقت  یم، خلل
ـ جلب ي ا طبـق گفتـه  یرند یانتخابات عراق را بگ يکوشند جلو یاالت متحد میمقامات ا بعد. دیآ ید نمیپد ر ی

ـ ا ي د بکنند ادامهیکه با يکار .ن استیهم همهنوز . ر دهندییرش را تغیمس و آن ، اسـتمرار  يخـط قـو  ن ی
ـ اامـا  . است به عـراق  یشیا نظام وی ير نظارت شورویا لهستانِ زیه به السالوادر یشب یمیل رژیتحم کـارِ   نی
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  .ستیست؛ عراق، السالوادر نین یراحت
ـ  دست یقیعم یلیق، خیمشکل عم يمتحد امروز در عراق تواالت یا. ام مالً موافقکا :اشقر . زنـد  یوپا م

ـ دال چه بهت آنیخاطر اهم د ـ به یبسنج» ستیشکست مطرح ن«مثل  ییها ت را با عبارتیاگر وضع  ل ذکـر ی
طـور کـه نـوآم     همـان . دیابی یواشنگتن درم يها ن عبارتیهم خودبا مشکل را  يژرفاده در خطر است ـ  ش

ـ تالیا ي دربـاره  يهـا  به طرح .رفتندآنجا  ژاپن و آلمان به يبرا 1945سال  يها همان طرحگفت درست با  ا ی
چـون در هـر دو کشـور     از جنـگ دارد  پس يایتالیبه ا يترشیط عراق شباهت بینداشتند گرچه شرا يکار

امـروز ـ کـه    متحـد  و ائـتالف عـراق    1945ا در یتالیست ایوجود دارد ـ حزب کمون  یی توده گاهیپابا  ییروین
بـود و در   يا، اتحاد شـورو یتالیمورد ادر . کاستیش با دولت دشمن امریوندهایکا بر آن نظارت ندارد و پیامر

. ا با آن مواجه بودندیتالیاست که در ا يزیچ بدتر از آن یلیپس توازن قوا در عراق خ. ران استیمورد عراق، ا
تر  مشکل یلیخمتحد ف عراق که کنار زدنِ ائتال یحال در ندیست برآیتوانستند از پسِ حزب کمون ایتالیادر 

تواند  ینم زاد  لیلخ. اند ناموفق بوده استفاده کرده يدر چند سال گذشته از هر ترفند ییکایرممقامات ا. است
ـ ن اسـت  یش برود مشکل واشنگتن ایطور پ نیز همیچ اگر همهس پ. معجزه کند در اکنـون  . ه چـه بکنـد  ک

ـ ت که این واقعیاز ا شود یان میب ییها یعراق نگرانمنتشر شده در  يها تیسا ها و وب مقاله  دراالت متحـد  ی
 ریوز :ا نهیجا هم گزارش شد نیدانم ا ینم ،وجود آمد در عراق به یی ییرسوا یتازگ. ک کودتاستی يفکر اجرا

دفاع عراق در دولـت  ر یوز. جمهور است سییند انگار که ریاز ارتش سان بب يجور يعالو داد تا یبیتتردفاع 
در  ـمتحـد    ائتالف. ن شدییالت متحد تعایال شد، توسط یتشک 2005 ي هیخابات ژانوتاز ان که بعد يجعفر

کـا و  یار بـا امر یبس يها از مشاجره ر کشور را بعدیچنان کرد که وز ـ یانقالب اسالم يمجلس اعالمورد  نیا
ـ کا اصرار داشتند وزیامر یو نظام یگرِ مدناما مقامات اشغال. خود نگه دارد يش براندگانینما ر دفـاع تحـت   ی

که ارتش را بـه کنتـرل خـود درآورنـد،      ددنیشان باشد ـ سکان نامزدشان را در دست داشتند ـ و کوش  فرمان
شروع  یکار از وقت نیشان برگرداندند، ایعراق را به سر جاها يها یاز بعث یلیخ. افسران را ي کم دسته دست

ـ لـک طلـق ا  کـه ارتـش م   تین واقعیا. حال ادامه دارد به رأس دولت موقت بود و تادر  يشد که عالو االت ی
  .کند یکودتا توسط ارتش عراق را ممکن م ي عهیمتحد است شا

مجلـس  عضو ائتالف متحـد و   ر کشورِیداشتن وز دست ي االت متحد دربارهیر ایاخ یغاتیکل کارزار تبل
ـ کـه اخ  يعالو. است یوقاحت واقع. کامالً دروغ است کوب و شکنجهدر سر یانقالب اسالم ياعال راً اعـالم  ی

صـدام   از زمـان » بدتر«ا را محدود به وزارت کشور کرده ـ امروز  ه ها از حقوق بشر ـ که آن  کرده سوءاستفاده
شگفت هم  ییاست، ادعا یواضح یلیکه اغراقِ خبر آن ن عالوهیا! استن کاره یاخودش ] 39[است،  نیحس

تا منابعِ ضد جنگ از نقـلِ   یان اصلیانواع مفسران، از مفسرانِ جر چطورنم یدم که ببیکش یمسرك . هست
االت متحد یت کامل ایمابا ح يعالو ید بدانند که وقتیاند؛ همه با حالسخنان او خوش ي بسته وگوش چشم

ـ  یکـه بعض  ییکـا یامر» مشاوران«بود که با کمک  یت موقت بود، تنها کسلدر رأس دو ـ الوادر شـان در الس ا ی
ت و در زمان او بود گذاش یمخف يها گاهژه در بازداشتیس ویپل يبودند، تکاورها دهیآموزش د یین جایچهم
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محـض اسـت کـه     ياکـار ین ریا. شروع شد ییکایدر حضور مشاوران امر یعراق يروهاین طکه شکنجه توس
کـا  یب و امرغـر  یافکـار عمـوم   ان بشوراند و بهیعیه شیعرب را عل يها یسن یی کوشد تا احساسات فرقه یم
د یاوریاد بیبه  .وندش یمه یتوج طور نیا ها ینگران. هستند» بد« چقدرعه یش يروهایم بقبوالند که نیرمستقیغ

 يران در عراق رویبه سبک ا یاالت متحد هرگز اجازه نخواهدداد دولتیگفته که ا 2003که رامسفلد از سال 
ـ مختار] 40: [اسـت  »محـدود  يخودمختـار «ن برژنف، یدکتر ییکایمعادلِ امرن یا. دیایکار ب د کـه هرچـه   ی

  .میریکه ما بپذ ید اما تا زمانید بکنیخواه یم
تواند  یدرست است که احتماالً م. ستینانه نیب واقع یانتخاب ،ن است که حتا کودتایمشکل دولت بوش ا

کُرد وارد ارتش  ي»همرگشیپ« يواحدهاا کُردند ـ کل یعه یاما اکثر سربازها ش ه کندیاز افسرها تک ياریبر بس
ه مردمِ خـود اجـرا   یاالت متحد را علیتحت امر ا یدهفرمان يعه دستورهایاست که سربازان شد یبع. اند شده
ـ اساسـاً نگـران حکم   يد چون ائتالف کُـرد یها نخواهند جنگ یکُردها دوشادوش سنو . کنند بـر شـهر    یران

  .ها هستند و ترکمن  یسن يها عرببلکه  ستندیها ن عهیشآنجا  شیکرکوك است که نفت دارد و رقبا
د که نظارت بـر  یاه و سفیت سیاالت متحد به موقعیا. ده استیچیپ یلیت خین وضعین خاطر کل ایا به
 يتر باهوش يها انه چنان است که به آدمیجوامع خاورم یگدیچیپاما . آسان است عادت کرده تنسب آن به
  .از داردین کاران سرگرم در منطقهاز تبه

هـا   آن دبـر سـت؟ راه یکـا اکنـون چ  یامر یاسیبرد سن است که راهیدارند و سؤال ا یها مشکل واقع آن
. ت کنندیت خود را تثبیکوشند موقع یدست دارند و م يل دولت بعدیتشک يدر زدوبند برا. مدت است کوتاه

. البته). هدف درازمدت دارند :یچامسک. (ن رفتهیز از بیچ د دارم چون همهیبرد بلندمدت دارند؟ تردراها یآ
دن یرس ين است که برایامشکل . منطقه را کنترل کنند يخواهند منابع انرژ یم میطورکه بحث کرد همان

 يک کارهایاز نزد یوقت. دارند یگنه آشفتین زمیکنم در ا یو فکر م برند؟ یسود م ين هدف از چه ابزاریا به
ـ ییهاشان تغ ید خط مشیکن ید، حس میکن یم يریگ یها را در منطقه پ آن ـ ابـد؛ از نظـر پراگمات  ی یر م ک ی

  .ندارند یبرد درازمدت مناسبن است که راهیت ایمات واکنش نشان دهند اما واقعیکوشند به نامال یم
 يهـا  عـراق نگـران برنامـه    یافکـار عمـوم  : کننده اسـت  ه واقعاً نگرانین قضیجاست که کل انیمشکل ا

  .خطرناك است یلیخ ،یچون غول زخم کاستیامر
  دانند؟ یم یعیضد ش یان عراق، اتهام شکنجه را حرکتیعیا شیآ :یچامسک

ن اتهامات را یا يشنوند عالو یم یدانند و وقت یشدت دروغ م ن را بهیان ایعیت قاطع شیبله، اکثر :راشق
ن یتـر  زمان سرسـخت  ها که هم يخصوص صدر به. شوند چون واقعاً از او متنفرند یم یعصبان یلیزند، خ یم

ـ که شکنجه شده  ییها کند که آن یادعا م مجلس اعالء. ها هستند ییکایمخالفان امر قـول خودشـان    ا بـه ی
 یدانند، چون درست همان راه ین عمل را کامالً مشروع میا: اند بوده» ستیترور«شده، » يبدرفتار«باهاشان 

م که متأسـفانه فرهنـگ   یکن یاز جهان صحبت م یبخش ي درباره. ها نشان داده کا به آنیاست که ارتش امر
ـ و ا. اسـت  يکـامالً عـاد  آنجـا   وجود ندارد و شکنجهآنجا  حقوق بشر در یواقع  ي نـده یبـوش نما ر دولـت  گ
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ـ ان عـراق  یعید شیچرا با داند، یم یقانون یط خاصیتمدن غرب، شکنجه را در شرا ي خودخوانده ا هـرکس  ی
بـار   بـه  ینـاراحت  ر کشوریوز هیلجه کارزار واشنگتن عیکرد؟ در نتکردن سرزنش  طور فکر نیا يگر را براید

ـ واقع. ائتالف متحد دانستند ي هیاالت متحد علیرا ترفند ا آورد و آن مسـلحِ وزارت   يروهـا یاسـت کـه ن  ت ی
ـ عمل« ي جـه یائتالف متحدند ـ اما نه در نت  مختلف يها جناح متشکلِ يها کیر از چر، پکشور » يات نفـوذ ی

کـه   مسـلح کردنـد   يروهایرا وارد ن شانانینظام روشن شبه یلیها خ آن. وجود ندارد يمورد راز نیچون در ا
وزارت کشـور را   يروهـا ین، ر نفـوذ باشـند  ینکه زیا يجا به و االت متحد بودیت ایمورد حما یاست رسمیس

درون هـا   يخصوص صـدر  و به یانقالب اسالم يمجلس اعال يها کیچرحضور . گرفتند تحت کنترل خود
ـ  يها نیماشترِ شیب يروند که یگو یها م گزارش. زند یم چشم يتو یلیروها خین نیا ر مقتـدا  یس تصـاو یپل

اوضـاع   دهـد  ینشان م واضح یلیخورد که حتا خ یبه چشم م یانقالب اسالم يمجلس اعالران یدبا یصدر 
  .است االت متحد دررفتهیاز کنترل ا چقدر

  د بخواهد؟يجنبش ضد جنگ چه با
  د بخواهد؟ی؟ چه بادریدر عراق بگ ید چه موضعیجنگ با جنبش ضد :شالوم

. ددار تیلمسـوو البته فقط دو  ییکایامر يهارویور مثل ن حمله يرویا نیگر ک ارتش اشغالی :یچامسک
د راه مردم عـراق را  یبا یعنی. شان را بروندکه بگذارد مردم راهنیا گریکه وارد آورده و د یخسارت جبران یکی

ـ از حما یی یچون مدرك اساس. ستیروشن است که نظر مردم چ یلیخ. هرچه باشد ،رفت از  گسـترده ت ی
ـ . جا هم موضع همه باشدنید در این بایرون بروند و اید بیها با وجود ندارد، آن یگران نظاماشغال شـود   یو نم

 يد از خطرهایمردم با. استچه در خطر کردن مردم از آن آگاه يانجام داد برا ید کوششیده گرفت که بایناد
 کی ت عمده و درجهیون اولیا. نشانده در عراق آگاه شوند م دستیرژ ینوع ياالت متحد در ابقایا يشِ رویپ

گـر در آن  یرا درك کننـد، د  نیضد جنگ ا يروهایکه ن نیهم. خواه است يات و جمهوررکهر دو حزب دم
  .کنند یممشارکت ن

ـ   . ام قمواف تیلمسووف یمن با نوآم در روش تعر :راشق دادن بـه   هشـدار در ایـن مـورد   کـنم   یامـا فکـر م
ـ   يکه اگر مردع وجود دارد یفج یقانونجوامع  یدر برخ. ها مهم باشد تیلمسووف یگر تعرید يها روش  یبـه زن

ـ از است کـه   يزین همان چیسه ایدر مقام مقا. د با او ازدواج کندید، بارمجرد تجاوز ک ـ محافـلِ ا از  یبرخ االت ی
ـ دار یتیلمسـوو آنجا  م،یبمانآنجا  دیبا«م، ید با او ازدواج کنیم و بایا ما به عراق تجاوز کرده :میشنو یمتحد م . »می

ت کشورشـان  یتثب يها برا ید روشن شود که اگر عراقیبا. وسخت مبارزه کرد ، سفتتیلمسوود به ین دیبا اد یبا
ـ ا ين منبع ممکـن بـرا  یند، بدترردا یاج به کمک نظامیشان احتیو ساختن نهادها ـ ن کمـک ا ی االت متحـد و  ی

هر کمک  ي هیم است و ارایاالت متحد اساساً ترمیا تیمسوولم که یگو یدر مورد عراق م. ش خواهندبودیروهاین
ش را یروهـا ین عـراق داشـت،   يو دغدغه برا يریپذ تیلمسوو با اشغال، اگر واشنگتن واقعاً حس از اما نهیمورد ن
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ـ سازمان ملـل   يها گروه يورد و براآ یم رونیب از عراق  ها قبل مدت ـ ی  تـدارکات الزم فـراهم   ییروهـا ین نیا چن
  .کردند یت مردم عراق درخواست میکه اکثر یتازه در صورت کرد یم

بـر اسـاس   . ن استیکا هم عمالً همیت مردم امرینظر اکثر: اضافه کنم يزیخواهم چ یاجازه م :یچامسک
ـ نیبب«: کا گفتندیت مردم امریاکثر 2003ل یدر آورها از زمان اشغال عراق  ینظرسنج ، يبازسـاز  تیلمسـوو د، ی

در واقـع در مـورد    .»د به سـازمان ملـل واگـذار شـود    یندارد با یره به ما ربطیو غ یاسیت، انتقال سین امنیتأم
 ي ن مطالعـه یگزارش نشـد گرچـه چنـد    ینظرسنج ن اطالعاتید که ایگو یرا به ما م نیا ییکایامر یدمکراس

ن موضـع را  یهم 2004هم در مارس  ییایدهندگان اسپان يرأ. شد ممعتبر انجا يها توسط مؤسسه ینیچن نیا
ـ روها را نکردند، گفتند که بایآمدن ن رونیب ها درخواست آن. بودن شدند دغدغه یگرفتند، هرچند متهم به ب د ی

ـ به . کا بودیهمان موضع مردم امرن یا. تحت نظارت سازمان ملل باشند ـ ا و این اسـپان یدو تفاوت ب الت متحـد  ای
دانسـتند افکـار    یش مکامل دانست، مردم یشود دمکراس یم یسخت ا را بهیکه گرچه اسپانآن یکی. دیتوجه کن

داد،  يل رأیشود به مسـا  یا میو دوم، در اسپان شود ینمدانند چون گزارش  یکا نمیدر امر. است چه بوده یعموم
 .اسـت ک یدمکرات يبودهاکم قاطعِ ي که نشانهشود  یگذاشته نم يبه رأ يزیچن یچن. ر استیجا تصورناپذنیا

بـه خودشـان بـاور عـام     . بکنند يکار توانند یم یمردم يها جا وجود دارد، آن است که جنبشنیکه ا يزیاما چ
 یافکار عمـوم  کم شود تا یاست عام و افکار عمومیس نید مردم را چنان سازمان داد که شکاف بیپس با. دارند
  .ر بگذاردیاست تأثیبر س

کنترل واشنگتن  ياالت متحد اگر بتواند حاال عراق را به سازمان ملل واگذارد با ابقایر من اظن به :شالوم
  .شود یحال مهم خوش یلیت، خیامن يق شورایاز طر

ـ امن يشورا. باشد یق مجمع عمومین کنترل از طرید ایبا. ن استیهم يبعد ي نکته :یچامسک ت را ی
 ي انـه یاز م. اسـت  االت متحد انجـام داده یباً تمام وتوها را ایها، تقر رغم صحبت و به]. 41[اعتبار کرده  یوتو ب
االت متحـد در وتـو بـا    ینظارت بر سازمان ملل را از دست داد، ا یمنفه یمواشنگتن بفه یوقت 1960 ي دهه

کـه   پـس بلـه مـادام   . ستیها هم ن نآ یکیتا در نزدح يگریچ کشور دیا دوم، هیتانیفاصله جلودار است و بر
 یاما در مجمع عمـوم . است یمعن یت اساساً بیامن يتوانند آزادنه وتو کنند، شورا یا میتانیبراالت متحد و یا

  .کار را کرد نیشود ا ینم
ـ  ددوست نـدار واشنگتن . دنگر هم حق وتو دارید يزمان کشورها درست است اما هم :راشق ه وارد یقض

  .ستیت شود چون انحصار وتو در دست او نیامن يشورا
کار  نیبزرگ ـ ا » اگر«ک یدولت بوش مهم بودند ـ   ياگر واقعاً مردم عراق برا. ر شدهید یلیگر خیهرچند د

هـا   آن يجـا به د و یکش یرون میبآنجا  را از ییکایامر يروهای، نیم بعثیکردن رژ از سرنگون بعد. کرد یرا آغاز م
شـدت مظنـون بـه     که بـه  ییکشورها يروهایطرف باشند ـ نه ن  یگذاشت که از نظر مردم عراق ب یم ییروهاین

ـ یاست که به وضـع  ییکایامر يروهاین حضور نیهم. اند در عراق و منطقه يرگذاریرقابت بر سر تأث در  یت فعل
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ـ ژنرال جرج ک طورکه همان. شود یتر م یت هرچه بحرانیبمانند، وضعآنجا  ترشیده و هرچه بیعراق انجام ، 1يزی
ـ   2سـنا  ي خدمات مسـلحانه  ي تهیکم ي االت متحد در عراق در جلسهیا ینظام دهفرمان ن حضـور  یگفـت، هم

          اسـت کـه آتـش شـورش را روشـن نگـه       يگر، از عناصـر اشـغال  يروهـا یعنـوان ن  بـه «االت متحد یا يروهاین
ـ باشد  در مورد عراق هرچه يها یدر نظرسنج آرات است چون تعداد یک واقعین یو ا]. 42[» دارد یم ـ ک چی ز ی

اند و درسـت در   نانه با اشغال مخالفی، خشمگیسن يها از مردم، عرب یت قاطعِ بخش مهمیاکثر: ست یقطع
 يروهـا یرفتن ن رونیدرخواست ب. شدکُ یشدت متمرکز شده و مردم را م هاست که اشغال به سکونت آن ینواح

ـ  بـه   يتوجه و بـار  یخودمدارانه، خودپسندانه، ب یدگاهید يمالحظات است، نه از رون یا ي هیبر پا ییکایرما  ره
ست ـ که به  یدنبال چ االت متحد در عراق بهیم ایدان یسرنوشت عراق است چون م يبرا یدرست ینگران. جهت

  .کند یت را متشنج میوضع ییکایامر يروهاین حضور نیم که همیدان یم یم ـ و از طرفیش دادل شرحیتفص
از دارنـد  ین ییها د به کمکیجد يساختن نهادها يکردند که برا یها فکر م یت عراقیالبته احتماالً اکثر

ـ ندشان کیتهد ندتوانست یبه سالح و منابع م یرسبا دست یقدرت قبل يها وگرنه شبکه در  ين نظـر یند؛ چن
ـ طور خاص ا به کهنیکردن ا است و باور يزیچن یا. ان وجود داشتیعیتر ششیان بیم ـ االت متحـد آن ن ی رو ی

 يبـرا  ی، از جدول زمـان یخارج يروهاین يفور رفتنِ رونیب يجا ها به از آن ياریاگر بس. يگریز دیباشد چ
ـ شان نبود تا یش رویپ يگرید ي نهیچ گزین خاطر است که هیا سخن گفتند، به روهاین نیارفتن  رونیب ر ش

بش ضد جنـگ  جاد جنیم ایکرد ید از آغاز میکه با يکار یمترق يها عنوان انسان ما به معتقدم. تر باشدکم
رامونِ درخواسـت  یجاد جنبش ضد جنگ پیا. د انجام شودیچنان باشد و هم ید انجام میبود که با يکار .بود

گان نـد ین درخواست روشن و واضـح توسـط نما  یا یآورد و وقت یبه واشنگتن فشار م» !ن حاالیهم ،رونیب«
ـ فشارِ جنـبش ضـد جنـگ در ا    ،آن از و قطعاً بعد. کننده خواهدبود نییان شود، تعیبت در عراق یاکثر االت ی

ق فشـار  یگر و چه از طرید يها م و تظاهرات و روشیق فشار مستقیکننده خواهدبود چه از طر نییمتحد تع
  .االت متحد هم به آن توجه دارندیگان اکه البته نخب یافکار عموم يها یمِ نظرسنجیر مستقیغ

  انجامد؟ یم یبه جنگ داخل روها از عراقيرون آوردن نيا بيآ
با ابعـاد لبنـان    یاز عراق به جنگ داخل ییکایامر يروهایآمدن ن رونین ادعا که بیا ي نظرتان درباره :شالوم
  ست؟ید چیانجامخواهد 

کـه    کسهـر . برجا بمانـد  یاهند اشغال نظامخو یاست که م یبا کسان  آن 3اثبات ي فهیوظ :یچامسک
ـ نبا. اثبات با اوسـت  ي فهیوظ یطیرو استفاده کند در هر شرایبخواهد از ن ـ د اثبـات کن ی د کـه شکسـت در   ی

ک یتر گفت ـ مثالً  کوچک یاجتماع يواحدها ي ن را دربارهیشود هم یم. بودروها فاجعه خواهدیاز ن استفاده

                                                                                                                        
1. George W. Casey 
2. Senate Armed Services Committee  
3. burden of proof 
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 .»دشـد نخواهك ام را کتک نزنم، خطرنا اگر زن و بچه«: دیک پدرِ پدرساالرِ بدزبان بگوید یفرض کن: خانواده
مسـأله   دهددارد که نشان   فهی، آن پدر وظستینن یا ست که اثبات کنند مسألهیمردم ن ي فهین وظیا خُب

زور و هـر شـکل خشـونت    ه در مورد هرگونه استفاده از ین قضیهم. ستیتر نشیبه بحث ب يازین. هستن یا
اثبـات آن بـر دوش    ي فـه یوظ. کاربرد خشونت اسـت، صـحت دارد   یافراط ي که گونه یامظشامل اشغال ن

اثبـات لـزوم    نِیسـنگ  ي فـه یاگر نتوانند از پسِ وظ. کنند استفاده از زور الزم است یاست که ادعا م یکسان
را کرد  يد همان رفتاریبا. ستین يگریدبحث . ش کنندد متوقفیند بایایاز خشونت و اشغال برب شان استفاده

  .که با آن پدر بدرزبان
کس  چیه. ندارد يبار است، کار انیگر زاشغال يروهایکه حضور ننیشود افزود که اتفاقاً اثبات ا یم :راشق

ـ یقطعچ یه. بمانند، خواه بروند ییکایامر يروهایعراق بدهد خواه ن ي ندهیآ يبرا ینیچ تضمیتواند ه ینم  یت
. ن وجود دارنـد یبهترن تا یاز بدتر یوها و امکانات مختلفیسنار. وجود نداردافتد  یچه بعد اتفاق مآن ي درباره

ـ یکشـانده و هرچـه ب   یت خطرنـاک یوضـع  اشغال، عراق را بـه : است یز قطعیک چیاما  تر طـول بکشـد،   ش
  .تر هم خواهدشد خظرناك

ـ  ] 43[در قاهره  2005عراق در نوامبر  یاسیس يروهاین  کنفرانس ـ یس يروهـا ین ینشان داد کـه وقت  یاس
ـ  یر امریتوانند به اجماع برسند ـ اگـر کـار سـف     یرند میف کنار هم قرار بگیک طیعراق در  ـ خل یکـا، زلم زاد  لی

ـ    یاتفـاق . و تقلب نباشد» یرانو حکم يانداز تفرقه« آمـده در کنفـرانس،    دسـت  از اجمـاع بـه   ینبـود کـه بخش
ـ قا یسـت یات تروریدر برابر اشغال و عمل ین مقاومت قانونیکه ب يزیاالت متحد بود با تمایه ایم علیمستقریغ ل ی

ـ  » مندانهمقاومـت شـرافت  «معموالً بـه  مردم . هاست یدگاه عموم عراقیشدند که بازتاب د کننـد کـه    یاشـاره م
ـ ا يروهـا یمنظورشان مقاومت مسلحانه در برابر ن گـر اسـت در تقابـل بـا     ید اشـغالگر  يروهـا یاالت متحـد و ن ی

ـ کمـال تعجـب ا   بـا . گر اسـت یر دیآم ات خشونتیکه تمام عمل» سمیترور« جـا گـزارش   نین خبرهـا معمـوالً ا  ی
ـ عراق برگز يت جمهوراسیر به 2005که در سال  ي، رهبر کُردینالباحتا جالل ط. شوند ینم ـ شـد، از ا  دهی  نی

جمهور عراق  سییر یعنی. مذاکره کند» مندانهمقاومت شرافت«است با  گفته که آماده هاباراو . ز استفاده کردیتما
بـه حملـه بـه     شـان منحصـر  اتیکـه عمل  ید که کسـان یگو یاالت متحد باشد میقدم ا د متحد ثابتیکه ظاهراً با

ـ در کشور وجـود    ییها امکان اجماع ـ تا درجه  يبرا یکاف يها نشانهپس . مندنداست شرافت ییکایامر يروهاین
  .دارد

ـ  شـورش را شـعله   ییکـا یامر يروهایکه حضور ن يزیژنرال ک ين ادعایا يکردن رو درنگ کنـد،   یور م
ـ  روین نینسبت به ا يدیبته تنفر شدطور باشد؟ ال نید ایچرا با. ارزش دارد ن یها وجود دارد اما در ضـمن هم

وجـود   رفتند، دو احتمـال  یرون میروها بیاگر ن. کند یم یرا قانون است که شورش ییکایامر يروهایحضور ن
ـ خـود را رو  یسن يها عربد و دوم، ش یم مسلحانه محوات یعمل يمندقانون یمنبع اصل ،کمی: داشت  ياروی
دن از یترس يرا برا لین دلیترشیهستند که ب یسن يها ن عربیدر واقع ا. دندید یم یجنگ داخل يدورنما

ـ و رسد به یها نم عهیش يدارند چون تعدادشان به پا یجنگ داخل ـ  ی ـ هـا را ا  عهیژه کـه ش ـ هـم حما ران ی ت ی
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ات مسلحانه را یها عمل عراق را ترك کنند، آن گراشغال يروهاید که اگر نیآ یوجود م ن باور بهیپس ا. کند یم
 يروهـا یاگـر ن : کرات گفتـه کـه   مسلمان به ي، انجمن علماین گروه سنیو عمالً متنفذتر. نندک یمتوقف م
ـ ب اشـغالگر  يروهـا ید ـ حتا نگفته اگر ن اعالم کنن یزمان ي خروج برنامه يبرا اشغالگر از تمـام   ـ  رون برونـد ی

  ].44. [ات مسلحانه را متوقف کنندیدخواست که عملها خواه گروه
 ي هیکنم قض یم، فکر میه کنسیقااشغال م يآمدها یها را با پ م و آنیریها را در نظر بگ نیر تمام اپس اگ

کس  چیگر تکرار کنم که هیبار د کید یاجازه بده. کننده باشد مجاب ییکایامر يروهاین يرفتنِ فور رونیب
 مثال به يبرا: دارد یگبست ياریبس يرهایبدهد چون به متغ یط نظر قطعیشرا یگونگ چه ي تواند درباره ینم

 يوین سـنار یاما چرا بدتر. ز ممکن استیچ همه. شانیاند ا خُشکیقدرت برسند  ها به دهیکه عقال و فهمنیا
 ییکـا یامر يروهـا یم که نیریگ یجه مینت م ویدان یو مین سناریتر حتملرا م م و آنیریگ یرا در نظر م یفرض

ـ توج يبرا ین البته کوششیم؟ ایریگ یده میحاصلِ اشغال را ناد یعمل يوین سناریبدترن یاد بمانند و یبا  هی
  .ندارد یه و اساسیچ پایاشغال است که ه

  کُردها در عراق
  ها برخورد شد؟ با آن چطورکُردها چه؟ در عراق  :شالوم

 سـال  عام انفال ناك بود ـ قتل ن وحشتیدر زمان صدام حس. آب چشم است داستانِ پر :یچامسک
ـ کـه گرچـه ا  شود  يادآوریالزم است  ]45... [و ییایمیش ي، گازها1988 ـ  ن سـنگ ی  ي جـه یهـا نت  یدل

ـ بـود، ا  یوحش ین جانین، ایصدام حس يراندازب يکوشش کُردها برا ـ تانیاالت متحـد و بر ی ا در زمـان  ی
کردن عراق  محکوم يبرا ییها االت متحد، در کنگره تالشیادر . نکردند يکارچ یها ه ن قساوتیوقوع ا

اجـازه  . شـان را گرفـت  یگـان جلو یشد امـا دولـت ر   ییایمیش يها بمب ها و استفاده از عام در زمان قتل
 یحات نظـام یگان و بوشِ پدر به تـدارك تسـل  یر يها ازآن دولت تازه بعد. دادند عراق محکوم شود ینم
هـا،   ـ موشـک   یکشتار جمع ي رفتهشیپ يها سالح مانند یحاتیعراق ادامه دادند، تسل يم برامه یلیخ

به کُردها گـاز  ن نبوده که ین صدام حسیساخت که ا یون داستانپنتاگ .]46[ره یو غ یستیز يها سالح
ـ وز دولت نخسـت ]. 47[ ها بودند یرانیا کهزده بل ییایمیش ـ تانیر تـاچر در بر ی ـ   ی  را بـه ه یا کـه اصـالً قض
وجود داشت امـا جالـب    یپارلمان يها اعتراض. باشد گفته یی  هچند کلم د حداکثریسپرد ـ شا  یاموشفر

ـ ] 48[ه یو بق 2ونه ، جف1بلر، جک استراو یشود ـ تون  یده مینام» حزب کارگر نو«چه آن ي که هستهنیا
هرچه  یتفاوت ین بیا. ت نداشتیشان اهمیبرا یلیه کُردها خیت صدام علیوستند، چون جنایپنها  به اعتراض

ـ ر خارجـه شـود، وز  ر امـو یکه وزآناز  قبل 2001استراو در سال جک . افتیتر ادامه  شگفت ر کشـور بـود و   ی

                                                                                                                        
1. Jack Straw 
2. Geoff Hoon 



 قدرت بسیار خطرناك    118

بود  صدام شکنجه شده يها که در زندان یک عراقی؛ یاسیس یگپناهند يها به درخواست یگدیل رسمسوو
 ییقضـا  ي تواننـد در قـوه   یم«ها  ین بهانه که عراقیا کرد اما او به یاسیس یگزمان درخواست پناهند در آن

ا که رخ ن ماجریا]. 49[درخواست او را رد کرد » شنده برخوردار باصالح يها از دادگاه یمستقل و کامالً قانون
هـم   د مـن یدیشن يزیاما اگر شما چ. کند ی، فکر کردم که دولت قطعاً فردا سقوط مداد اتفاقاً در لندن بودم

  .بودم را کم برآورد کرده یسیانگل ي کرده لیطبقات تحص ي، وفاداریی طرز قابل مالحظه بهمن . دمیشن
ـ  یا اصـالً برا یتانیاالت متحد و بریم، مقامات ایاما به کُردها بازگرد اوج . کُردهـا مهـم نبـود    ي هیشـان قض

  .ددارخ ین بیتر از اشیه بیشقاوت بود اما قض
 دخالـت در  يبـرا  کُردهااز  يابزار يبردار االت متحد با بهرهیا م کهیبازگرد 1970 ي د به دههیاجازه ده

ـ از شورش کُردها عل 1974واشنگتن در سال . ها سود جست ران و عراق از آنیا  نیامور ب ـ ه عـراق حما ی ت ی
کُردها دست  یکرد که بر اساس آن توانست آزادانه به کشتار جمع یی ران معاملهیاما عراق سالِ بعد با ا. کرد

ـ ا ي ر امور خارجـه یهمان زمان وز .قدم عقب نشست کیکا هم یبزند و امر ـ یک يمتحـد، هنـر  االت ی نجر یس
ـ باات پنهـان را ن یعمل«ـ راد کرد  یاها  در پاسخ به انتقادش را راظهارات مشهو ـ ید بـا کـار م  ی ونرها اشـتباه  یس

باشند، دست به خطـر   اتکا کرده يگریبزرگ دا هر قدرت یاالت متحد یو اگر کُردها امروز به ا]. 50[» گرفت
ها  اهداف خود از آن يبزرگ برا يها قدرت. شانخیانت شده در سراسر تاریها خ به آنشه یهم. اند زده یبزرگ

ـ  یر پایم را از زیند، گلیها از درِ مخالفت درآ اما اگر کُردها با اهداف آن استفاده خواهندکرد کشـند و   یشـان م
  .است یخطرناک یلیخ انِین جریا. دیآ یسرشان م به یدوباره کشتار جمع

بود کـه شـاه    ينجرش خیها نیاز بدتر یکی. ییها ن قساوتیخ کُردها پر است از چنیتار !ها واقعاً :راشق
شـان  یشـاه تنها . دسـت آورد  خواست، از صدام به یچه را که مها زد تا آن از پشت به آن 1975ران در سال یا

 يمـردم معمـوالً بـه گازهـا    . شـد  یاالت متحد هم تماشـاچ یشان بکوبد و اصدام درهمگذاشت و اجازه داد 
بـود   ییایمیش يها سالح یکه هدف اصل يکنند؛ شهر حلبچه، شهر یکه نوآم اشاره کرد، اشاره م ییایمیش

ـ د بهـش گفـت ـ امـا نبا    وش یجنبش کُرد م يکایل به نماد شد ـ گرن یتبد را هـم   1991سـال   ي عـه د فاجی
ـ یاالت متحد چراغ سـبز خ ی، افارس جیاز جنگ خل بعد 1991در سال ) قطعاً :یچامسک. (فراموش کرد  یل

دادن بـه   دانیاز م هم بشکند، بعد ان دریعیاز شورش ش پسرا به صدام نشان داد تا شورش کُردها  يآشکار
  .ها آن يهر دو

  .باشند فراموش کردهها را  نیکنم که کُردها ا یباور نم :یچامسک
 ي اجـازه بـه صـدام    1991در سال  کهاز آن پس یاالت متحد کمیباشند اما ا توانند فراموش کرده ینم :راشق

ـ ثیح ي اعادهخود از «داد،  ینیسرکوب خون گان کُـرد در  وضـع اسـفناك پناهنـد    ي بـاره ردر غـرب د . »کـرد  تی
 يدوستانه بود اما برا ل انسانیدال و اعتراض بهین غریمردم ا يبرا. پا شد و اعتراض بریه غریترک يمرز يها اردوگاه

 :یچامسـک ( اعطاي پناهندگی سیاسـی عنوان مهاجر بود و  ها به ن پناهندهیرش ایاز پذ ،ترشیب ْیها نگران دولت
نگران  ییاروپا يها ه و دولتیسپس دولت ترک. ر به اروپا آمدندیاست و ناگزدرست ). شانخواست یه نمیچون ترک
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تنهـا راه بازگردانـدن   امـا  . »ید به عراق بازشان گردانی، بایبکن يد کاریبا«: به واشنگتن گفتند یاز مهاجرت جنگ
ـ  نوع   يها به عراق همان کار پناهنده هـا دادن، کردسـتانِ عـراق را     امن به آن ي منطقه یبود که بعد انجام دادند

  .امن کردن ي ل به منطقهیتبد
ن مردم عراق از یرا ب ن منفعتیترشینسبتاً ب 1991از  د که کُردها پسیت انجامیواقعن یا ها همه به نیو ا

از  يتجـار  ينـوع کـاال   ت همهیدند ـ حتا از ترانز یب ندیآس يم اقتصادیتحر يدهاآم یاند ـ از پ  ط بردهیشرا
اسـت کـه   معـروف  . انـد  نفت سود بـرده  یرقانونیمثل فروش غ و از عراق، شان و قاچاق به عراقیها نیسرزم
س حزب دمکرات کردستان وارد معامله با پسران صدام یی، ریژه مسعود بارزانیو کُردها، به ياز رهبر یبخش

ـ یو قاچاق در کشور بودند ـ ا » اهیبازار س«گان بزرگ دهند شد که سازمان ـ ا ي دهنـده  حین در ضمن توض ن ی
  .کردنِ اوضاع است یر بعثیخواستار غ ترعه کمیش يکُرد نسبت به رهبر يمطلب است که چرا رهبر

  ؟اند هسابق را حفظ کرد یبعث يها با شبکه یمیقد يها ن ائتالفیکُردها ا :یچامسک
ـ  نسبت بهطور خاص،  به یطور کل و بارزان کُرد به يکنم، اما رهبر یفکر نم :راشق عه موضـع  یرهبران ش
ـ یل است که خیدلن یهم به. کردنِ عراق دارند یر بعثیغدر قبال  يتر متعادل ـ آسـان بـا چـرخ    یل  یش فعل

ـ مشـکل  . رنـد یگ یسابق گرم م يها یاز جمله بعث یسن يها ند و با عربیآ یواشنگتن کنار م بـا آن   یاساس
ـ و انـد بـه   عهیش یکردن اصرار دارند، رهبرانِ اسالم یر بعثیبه غ یلیکه خ یکسان. ندارند مقتـدا صـدر و    ژهی

  .عراق یانقالب اسالم يمجلس اعال
ن بـود کـه   یانداختم و نظرم ا یم یون نگاهیزیبه اخبار تلو 1991عام  ان قتلیداشتم در جر :یچامسک

ـ  یکش نظرم نسل به. راندن کُردها تفاوت وجود داشت رونیان و بیعیعام ش قتل ين پوشش خبریب ان یعیش
ـ زیتلو يهـا  د به گزارشیآ یادم می. ن نبودیگذشت اما در مورد کُردها چن یر میبدون شرح و تفس نگـاه   یونی

ن بـال  یشود ا یم چطوراند،  یآب د، درست مثلِ ما چشمیها نگاه کن ن بچهیبه ا« :گفت یکردم و خبرنگار م یم
  .ها و کُردها عهین شید بمآ ينژادم یمستق يزگذاریتما جور کین ینظرم ا به» د؟یایسرشان ب
امـا  . زدند ینژادپرستانه م يها هم واقعاً حرف یمسلمانان بوسن ي بود ـ درباره  ين مواردیبله، چن :راشق

ـ    يدرد حال آماده بودند که با کُردها هم هر ها در رسانه دانسـتند امـا    یکنند چون کُردها را متحـد غـرب م
ها  یرا که بعث ییدر غرب همان ادعاها. شد یران معرفیشورشِ جنوب عراق ملهم از ا. رانیان را متحد ایعیش

ن نبود چـه برسـد   یکه چن یحال در ،دیدید یم کردند یان میعیران در شورش شین اداشت در رابطه با دست
  .ش کندتیران بخواهد هدایکه ا

ـ مـدت در ترک  یرفتار با کُردها در طوالن ،رهیز مثل انفال و غیبرانگ ع نفرتین وقایجدا از ا :یچامسک ه ی
  ؟یتو با من موافق ریجلبدانم  ینم .بدتر از عراق بوده
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  هيترکردها در کُ
ـ  از . م، بلهیریسخت جنگ را در نظر نگ یلیخ يها اگر دوره :راشق ـ و موقع ینظر حقـوق فرهنگ ، یت قـانون ی
 ها هستند، بـه  ركتر از تُ عراق دمکرات يها نه چون عرب. است بهتره یت به ترکط کُردها در عراق نسبیشرا

به تناسبِ  تر از همه به سود کُردهاست؛شیاست که توازن قوا در آن ب يعراق کشور. توازن قوا ي خاطر مسأله
ـ     بوده بهترشان در طول زمان طیشرا. ت کشوریتعدادشان نسبت به کل جمع  ، بـه یاسـت و حتـا دولـت بعث

 يهـا حقـوق خودمختـار    ه داشـتند بـه آن  یچه در ترکجلوتر از هرآن یلی، خ1970در سال  یکیل تاکتیدال
در آن کُردهـا   داشـتن  از وجـود  یشـد اسـم   یاواخر حتا نمن یه که تا همیطور نسبت به ترک نیهم. دیبخش

ـ  کوه يها ترك«ها  کشور آورد ـ به آن  ـ » نینش ـ     یم ـ یب یو زبـان  یگفتنـد ـ از حقـوق فرهنگ در عـراق   يترش
ـ وز ن حرف نخستیه با کُردها مثل ایرفتار ترک. اند برخوردار بوده در مـورد   1ریل، گلـدا مـا  ییر سـابق اسـرا  ی

 یدر رفتار عملپس ]. 51[ن وجود ندارد یبه نام فلسط يزیگفت چ یاست که م 1969ها در سال  ینیفلسط
ـ     یگاهم وجود داشته و رفتار گهیستم و سرکوب دا هیکتر ط در یشـرا  ییهـا  در دوره همثـل عـراق نبـوده ک

وجـود  آنجـا   يدیجنگ و سرکوب شد يها باشد و دوره آورتر ر مناطق کشور خفقانیت به ساکردستان نسب
ـ اکردنـد،   یقـات اروپـا، تواف  ي هین اواخر که دولت و ارتش تحت فشار اتحادیه تا همیباشد ـ در ترک  داشته ن ی
ـ   یلیخ يط آزادیاست و البته هنوز از شرا بوده یگشیهم يرفتاررفتار،  ن یـی حـق تع  هدور است چه برسـد ب

  .سرنوشت
ـ در د 2002سال  .دارم یشخص ي ش تجربهیاز چند سال پ :یچامسک ـ تخـت غ یاربکر ـ پا ی  یر رسـم ی

ـ یترک کُردها در جنوب شرقِ  پشـت هـم  جا بودنـد و    کارا همهه آشیترک یتیامن يروهاین. داشتم ینارسخن ه 
 يترورهـا  يهـا  ش امـا بازمانـده  ناك بود، نه مثل دو سال قـبل وحشت یلیط هنوز خیشرا. گرفتند یعکس م

 يروهـا ین يآمدنـد و درسـت جلـو رو   ، سه جوان بـاال  یراناز سخن بعد. شد یهنوز احساس م 1990 ي دهه
ـ آم من دادند که عمل جسارت به یسیـ انگل  يک فرهنگ لغت کُردیه یترک یتیامن . بـود  یـی  یز بـاورنکردن ی

شان را با زبان یها شهیآرزومندند بتوانند اند چقدرباره بود که  نیدهنده بود، در ا تکان یلیکتاب خ ي اهدانامه
 ییموقع عمـالً بـازجو   همان يکشور یتیامن يروهایرا ن  خود من. بود یسیواقعاً پلجو . ان کنندیخودشان ب
بول آمده بودم که به من و تازه از استان. شد یم ییل به جدایت میم باعث تقویرانکه سخننیخاطر ا کردند به

از کتـاب مـرا چـاپ     یـی  او ترجمـه . ک جرم او حاضـر شـوم  یعنوانِ شر تُرك به ياصرار شد در دادگاه ناشر
ـ بـا حما  1990 ي ها در دهـه  ركتُ يها آن از شقاوت يبود که اتفاقاً در دو جا کرده ـ کـا عل یت امری ه کُردهـا  ی

ـ کردند، وک یه محاکمه میراد تهمت به دولت ترکیا يجه داشتند او را برایبود، در نت ان آمدهیم صحبت به ل ی
 رسـی هـا باعـث توقـف داد    نظر آن ک جرم هستم که بهیگر از من خواستند اصرار کنم که شرید ياو و وکال

  .ن اتهام دوباره به دادگاه فراخوانده شدیهم  ن هم شد اگرچه او بعداً بهیشد که در عمل چن یم

                                                                                                                        
1. Golda Meir 
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سطح سرکوب  يبرا یخوبشاخص . نبود 1990 ي اما مثل دهه. د بودیهنوز شد 2002سرکوب در سال 
ـ مقبـا   یمیارتبـاط مسـتق   ییکایامرحات یتسل. هیشده به ترک منتقل ییکایامر يها سالح زانیم: هست اس ی

ه یبه ترک ییکایامر يها ل سالحیکارزار ضد شورش، تحو ي جه در دورهیدر نت. ه داردیسرکوب کُردها در ترک
 بـه  1997درواقع فقط در سـال  . تر بودشی، ب1984جنگ سرد تا آغاز شورش در سال  ي نسبت به کل دوره

ـ یحات بیسال، تسل کیدر همان  فقطنتون یکل. بودنتون یکل  تیها و حما اوج شقاوت ییتنها از کـل   يترش
نتون یدر دوران کل]. 52[به آن کشور فرستاد  1983تا  1950 يها ه از سالیشده به ترک فرستاده حاتیتسل
ل و مصـر بـود کـه در    ییاز اسـرا  کـا بعـد  یامر ینظام يها کمک یاصل ي کننده افتیه دریترک 1997سال تا 

ـ سال ارتـش ترک  نیدر ا. ا را گرفتیکلمب يه جایترک 1999تا . دنگنج یم يگرید ي مقوله ه شـورش را در  ی
امـا دولـت   . تر نداشـت شیحات بیلبه تس يازیر نگیسرکوب کرد پس د خوب یلیکشورش خ یجنوب شرق

ا در ه بود پس آن دل و قاتل است هنوز شورش را در کشورش سرکوب نکرده مخوف، سنگ یا که دولتیکلمب
ل ییاز اسرا دوباره بعد(ا شدند یکا در دنیامر یتیامن يها کمک ي کننده افتین دریل به سومیتبد 1999سال 

  ]53). [و مصر
کـرد و   ین مین را تأمیسنگ زاتیه شامل تجهیحات ترکیدرصد تسل 80االت متحد، یا 1990 ي در دهه

نابود  و ستیه نیترک یدر جنوب شرق یمناطق بزرگ. داد یرخ م یباورنکردن يها بود که شقاوت یحال رن دیا
حساب  ها به نیکدام ا چیشدند؛ عمالً ه رون انداختهیشان ب، ساکنانندسان شدکیشدند، هزاران روستا با خاك 

که  یشخص. ون پناهنده حاصل آن بودیلیم 3د تا یاند شا قیهم دق یلیکه خ يامد اما بر اساس منابع کُردین
نفـر را   هـزار  پنجـاه کند  یبوده که برآورد م يک گروه حقوق بشر کُردیس ییاربکر است، ریاکنون شهردار د

ـ یها حدس و گمان است؛ مثـل سربرن  نیا ي آورند همه یحساب نم خود را که به يها قساوت. اند کشته  1اتس
را بـه  هـا   آنمرتکـب شـده،    يگـر یهـا را د  دا کنند و چون قتلیپرا  یاستخوانتکه کوشند هر  یست که مین

  .بسپارند یقانون یپزشک
ه از استفن یق راجع به سرکوب کُردها در ترکیدق یلیدم خید یی مقاله 2و آو بوکزیویورك ریویندر  یتازگ به

ـ  موقع اما آنبود آنجا  در مزیرك تاویوینداد خبرنگار  یه رخ میع در ترکین فجایا یاو وقت ]54[ .نزریک چ یعمالً ه
ـ  دهید یگاهگه يها گزارشآنجا  نجا ویا. چاپ نکرد ات راین جنایاز ا یگزارش ـ  ي مقالـه  دیشـد شـا   یم از  3یاول

کـه قـبالً    یخیاز تـار  اما بعد. وجود نداشت يشد اما اساساً پوشش خبر ی، چاپ می، کسيبانِ حقوق بشر دهید
نکـرد، بـه    يرویکا در اشغال عراق پیه از دستورات امریکه ترکاز آن بعد: ر کردییز تغیچ م همهیصحبت کردازش 

 ناك کُردها بهسرکوب وحشت ي ره دربارهیو غ مزیك تارویوینو  4بوستون گالبدر  یی ها مقاله ي سروکلهناگهان 
هـا را پرداخـت و    نـه ینتون، کـه هز یل کلین عمل، بیبردن از قهرمان ا دا شد البته نه با نامیپه یدست دولت ترک

                                                                                                                        
1. Srebrenica  
2. New York Review of Books 

3. op-edم. شود ي سرمقاله چاپ می روي صفحه اولین مقاله در مجالت، روبهعنوان  بهیی که  ، به معنی مقاله.  
4. Boston Globe  
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 هـا بـه   ركکردنِ تُ گر محکومیحاال د. ها را گزارش نکردند ش آنیگرهاکرد و گزارش ها  ک از آنیپلماتیت دیحما
  .بودآور  شرم. بود ه کُردها مناسب شدهیها عل یرحم ین بیخاطر ا
شـنوم   یدر اروپا هستم و م یرد وقتیگ یام م خنده. جسورند یلیمخالف خ يها ركد اشاره کنم که تُیبا

ـ فکران تُروشن. ستندیمتمدن ن یقدر کاف اروپا به ي  هیوستن به اتحادیپ يها برا ركند تُیگو یکه مردم م  رك 
ـ گاه، ناشران و غنگاران، استادان دانش ، هنرمندان، روزنامهیاصل يها سندهینوبلکه  نه، شانها یی هیحاش ره ـ  ی

ـ ا هد معتـرض بـود  ین شـد یات وارده بر کُردها و قـوان ین دوران، نه تنها به جنایدر تمام ا همـواره در  بلکـه   دن
رفـتن خـوش     ه به زندانیترکدر . اند کت داشتهشان داشته، شریابر یکه عواقب خطرناک یمدن يها ینافرمان

  .اند ها هم رفته یلیگذرد که خ ینم
آنجـا   مهاجر يهاددر استانبول بردند که کُر ییها ستان مرا به زاغهود یم، بعضیت کُردها برگردیبه وضع

ـ را د یی وادهنخا. کردشود تصورش را  ینمواقعاً . کردند یم یزندگ  یزنـدگ  يبـار  ط اسـف یم کـه در شـرا  یدی
برگشت  ي خواهند اجازه یبود اگر م ه گفتهیبودند، دولت ترک شده رون انداختهیها از روستاشان ب کرد، آن یم

. پ(کُـرد   اند حزب کارگریگو یرا امضاء کند که م یی هیانید پدرِ خانواده بیشود با هها داد به روستاشان به آن
ـ ه ایکرد چون ارتش ترک ینم او هم امضاء. زدن روستا است ل آتشمسووکُرد،  یکی، جنبش چر.)ك .ك  نی

کـه   ییهـا د که مردم در غارینیب ید، میاربکر برویاگر به د. بودند ر افتادهیگآنجا  اش و خانواده. بود کار را کرده
 یبود که در مناطق یزمان. شده بهتررکوب وضع س به زبان. کنند یم یاند، زندگ ندهشهر ک یوار باستانید يتو

سبز رنگ پرچم کُردهاست که قدغن /  یارنجن/ ر دادند چون قرمز ییرا تغ ییمانراه يها  ه رنگ چراغیاز ترک
د اما هنوز در مـدارسِ  یصحبت کن يبه زبان کُرد شدن د بدون مجازاتیتوان یاست که م 1991سال از . بود

مجـاز   یخصوص یونیزیو و تلویراد يها گاهستیا ها و ها، روزنامه یتازگن یهم. آموخترا  شود آن ینم یعموم
ـ ی، هنوز خیگانهم يویون و رادیزیاستفاده کنند اما در تلو ياند از زبان کُرد شده ـ محـدود اسـت چ   یل  يزی

  .در هفته یقیساعت موس میحدود ن
ـ اروپا به ي هیرفتار با فشار اتحادن یا. شود یبرخورد م یناکوحشت زطر ه بهیبا کُردها در ترک افتـه و  یود ب

نظر نرسـند   خشن به یلیشان بدهند و خبه رفتار یواهد سروسامانخ یها م االت متحد هم از آنید گفت ایبا
امـا چـون اروپـا از    . اروپا کند ي هیطلبانه وارد اتحاد ل نفعیدال ها را به مشتاق است آن یلیچون واشنگتن خ

ط را یهـا در واکـنش بـه آن شـرا     ركن است که تُیکند، نظر من ا یت نمیاروپا حما ي هیه به اتحادیورود ترک
م پس یاروپا شو ي هیاگر به ما اجازه ندهند که وارد اتحاد خُبند یگو ین معنا که با خود میا کنند به یمبدتر 

ها  ییاروپان حس را دارند که یها ا ركتُ یکنم بعض یم؟ و فکر میها بده حقوقِ بشرِ آن يد تن به بازیچرا ما با
 ، مخـالف یخاطر نژادپرسـت  بهبلکه  ت حقوق بشریخاطر وضع اروپا نه به ي  هیتحادوستن کشورشان به ایبا پ
وجـود   ییدر چند کشور اروپـا  ینژادپرست یواقععنصر . شان راه بروندیها ابانیها در خ ركخواهند تُ ینم. اند

ـ ب يبرا یی عنوان بهانه حقوق بشر به پسندد و از یش نمیها ابانیها را در خ تُرك راه رفتندارد که   نگـه  رونی
  .کند یشان استفاده مداشتن
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چـه در عـراق رخ   شـدت از آن  ن کشور اسـت کـه بـه   یشدت تحت کنترل ارتش ا ه بهیدولت ترک :راشق
ط یشـرا خـاطر   کردسـتانِ عـراق، کـه بـه     يناراحت است که خودمختار یلیو البته خ. دهد نگران است یم

ـ یل بـه واقع یشـد، اکنـون تبـد    یم یتلق ییت گذرای، موقع2003تا  1991 يها سال ییاستثنا نـه  ینهاد یت
االت متحد یه است و ایارتش و دولت ترک ینگران ي ن منبع عمدهیا. یاساسقانون ر د یتیاست، حتا واقع شده

  .کند یم یه توجه خاصیترک يها یبه نگران
کـه   هسـتند  یـی  یط قـانون یتقالل فراتر از شرادار اسباً مطلق مردم طرفیت تقریدر کردستان عراق اکثر

است چون  مسوالنهنان هدف یا يریگ یند پیگو یشان ماما رهبران کُرد به موکالن. اند دست آورده تاکنون به
ـ . ن مـورد ممکـن اسـت   یبهتـر نِ دولـت عـراق   رواز اسـتقالل د  ياست که برخوردار يط جوریمح  یو وقت

و  یمل يآروزها ين است که اگر برایقت ایاما حق. ه استیز ترکیچ از هر شیورشان بظمن ،طیند محیگو یم
ـ  یتیاالت متحد حماین سرنوشت از جانب اییحقِ مشروع تع ـ   یاحساس م  يتوانسـتند بـه آرزو   یکردنـد، م

ـ گر باید مانند هر ملت دملت کُر. عمل بپوشانند ي شان جامهمردم ن یـی باشـد تـا حـقِ تع    د اجـازه داشـته  ی
ـ راق و ترکشدن از ع باشد ـ جدا  ل دولت خود را داشتهیشدن و تشک سرنوشت، شامل حقِ جدا ـ ه و ای ران و ی

 25حـدود   :یچامسـک . (کُردهاسـت  ين آرزویتـر  کُرد کـه ژرف  ي پارچهکی یش دولت ملنیره و آفیسور
  .تر بزرگ يده درون کشورهاید ستم يها تیپاره با اقل است پاره یملت). ون انسانیلیم

ـ ه دفاع کند چـون دولـت ترک  یخواهد از کُردها در برابر ترک یاشنگتن نمت که البته وسجانیمشکل ا ه ی
ـ بـرد ا راه یسـرد و امـروز بخـش اصـل     زمانِ جنـگ  ي ناتو، متحد عمده يها  از ستون یکی االت متحـد در  ی

م که رهبـران کُـرد   یگرد یبرمم یقبالً ذکر کرد هن امر کیا ن بهیبنابرا. خزر است يایدر ي انه و حوزهیخاورم
 ییقابل اتکـا  ریمنبع غ یروشن االت متحد بهیبندند و ا یتکا شرط مقابل ا ریکامالً غ ییروهاین يچنان روهم
  .کُردهاست يبرا

ـ   . ن استیه هم همیترک يمتأسفانه در مورد کُردها :یچامسک ـ   یبـا تمـام تلخ ـ  يگـر  یهـا، وحش ا و ه
 اند تا به ن کشور دل بستهیا سرشان آمده، به االت متحد بهیا ي پشتوانه دانند به یکه م یخشن يها سرکوب

گرچـه   انـد،  را از دست داده د به آنی، اميهم نه خودمختار روز شوند ـ آن یها کمک کند که پ به آن یقیطر
  .شان راشناختن حقوق تیرسم به یفقط نوعبلکه  ،خواهندش یهنوز احتماالً م

  ؟ندارند يدیامچندان تر بهشان توجه دارد، شیاما به اروپا که ب :راشق
ن کشور را فراتـر از اروپـا   یر است و ایجاگ االت متحد همهیدانند که قدرت ا ینگرترها م واقع :یچامسک

  ]55. [اوردیه بیبه ترک ییحقوق بشر فشارها ي کپنهاگ درباره يارهایپا با معودوارند که اریاما ام. است برده

  و عدالت ن سرنوشتيي، تعیيحق جدا
خـاص   ي ک منطقهیکه تنها گروه موجود درون باشد  یتیاگر صحبت از مل ییحق جدا ي مسأله در :شالوم
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 مناطق نیاقوام در دوران صدام حس کردنِ جا جابه علت به ياما آشکارا تاحد. ساده است یلی، بحث خاست
  .از اقوام مختلف در آن کشور وجود دارد یبا مردم ياریبس زیبرانگ چالش

  .ن مناطق استینِ ایتر کرکوك از مهم :یچامسک
  ست؟ین مشکل چیا ي  حل عادالنه راه. بله :شالوم

ـ یستم امنیمت سکه خصو يزیم حس خود من و چیصادقانه بگو :یچامسک ـ ترک یت ـ ا خـت یبرانگه را ی ن ی
. شدن همـان  ریگفتنش همان و تکف. است یعثمان ياز عناصر امپراتور یبرخ استفاده ازحل  ن راهیبهتراست که 

ـ  وحش  يرا بازساز یعثمان يخواهد امپراتور ینم یالبته امروز کس  ي دربارهاما . دییبود و فاسد و هرچه بگو یکند
 يبـرا  یعثمـان  يدر امپراتـور . بـود  هتاشمردم را به حال خود گذ :درست داشت یی دهیمنطقه ا رفتار در یگونگچ

ـ یرفتن از قاهره به استانبول  ـ  يمـرز چ یا بغداد از ه ـ  یونـان ی یهـا در شـهر از نـواح    یونـان ی. دیگذشـت  ینم ن ینش
حـال خـود    د که اساساً مردم را بـه یدید یده میچیپ یبیجا ترک همه. نینش یارمن یها از نواح یگذشتند، ارمن یم

ـ  فاسدتر از آن یلی؛ خبودن بود که فاسد یهم ا یکی یعثمان يامپراتور يها یاز خوب. کرد یرها م چـه  د از آنکـه بتوان
امـا   کرد یوقت قساوت م یب و و وقت بود یجه گرچه وحشیدر نت. ش بکندیبرا يورد و کارایبدهد سر در یم يرو

 یجـوامع  يحلِ درسـت بـرا   ن راهیا. بود حال خود گذاشته مردم را به ینفهم یداد، بفهم یها جواب م وقت ترِشیب
ـ   حـل درسـت   هنظرم را بههم اروپا در . ده از مردمیچیپ یبیترک يها  است با گروه ـ تحم. ن اسـت یمسـأله هم  لی

ـ یاسـت خ  یسـتم یس. از داشـت ین سده خشونت مفرط نیستم دولتـ  ملت به اروپا به چند یس ـ یرطبیغ یل . یع
ـ ش نبـود کـه مردمـان ز   یپ یلیخ. دیریرا در نظر بگا فرانسه یا یتالید؟ آلمان، ایکش یمرزها را کجا م ـ در ا يادی ن ی

اسـت  ن اواخر یهم. ندداد یها آموزش م را در مدارس به آن ید زبان ملیبادانستند و  یرا نمشان یکشورها زبان مل
ـ تحم يامـا کوشـش بـرا   . است د آمدهوجو به تفاهم عمومیمتفاوت  يها اسیدر مق مختلف يکه در کشورها لِ ی

ـ و درگ ی، مـذهب ی، قـوم یی ، منطقهیمحل يرینوع درگ ده که همهیچیبه جوامع پ یستمِ دولت ملیس  يهـا  يری
 صـد  نیبودن اروپـا در طـول چنـد    یلِ وحشیاز دال یکین یا. است انه بودهیوحش یی دهیدارند، پد گرید یفرهنگ

ـ از منظـر مـردم     ستم راین سیدند همیا را فتح کردند، کوشیدن ي هیها بق ییاروپا یوقت. خ جهان استیال از تارس
  .ل کنندیها تحم به آن راـ  یگوانیجاها، دآن

ـ ها در اکناف دن ن تناقضیاز دردآورتر ياریبس ـ ا، بازتـاب تحم ی سـتم دولـت ـ ملـت بـه جوامـع       یل سی
کشور قـرار   کیبه هم ندارند در  یربطکه ا ر یاگر مردم. ندیآ  یستم جور درنمیاست که با آن س یی دهیچیپ

. عام کننـد  را قتل گرانید حاکمان،، ممکن است باشند ل به کسب قدرت داشتهیتماها  از آن یو بعض دیبده
کرد  یشان مکنترل ییا به تنهایتانیبر يوجود آمدند که امپراتور به یی ین منازعات در نواحیتر از عمده یبعض

دولـت ـ    ي خورده ستمِ تَرَكیل سیتحم يکوشش برا يایها عمدتاً بقا نیا. نیا فلسطیـ مثل هند، پاکستان 
  .ندیآ یجور درنماند که با آن  یی دهیچیپ یبیملت بر جوامع ترک

ـ    یخوب يزهایاز چ یکی ـ دهـد ا  یکه امـروز دارد در اروپـا رخ م ـ  ن اسـت کـه بـه   ی  يهـا  شیراه گـرا هم
ـ ز يهـا  یـی اروپا، تمرکززدا ي هیاتحاد ي انهیتمرکزگرا  یاز سـرنگون  چنـد سـال بعـد   . هـم وجـود دارد   يادی
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شد  یمن. شد یده نمیکاتاالن شن یی زدم، کلمه یها که پرسه م ابانیدر خ .فرانکو به بارسلونا رفتم يکتاتورید
اما چند سـال  . بودات یباد ي دانستم به خاطر مطالعه یاگر من هم مجاست، د که کاتاالن زبان مردم آنیفهم

، و حاال معلوم نبود از کجا آمدهبود،  يجا جار همه. د به زبان کاتاالن بودیدیشن یچه مبعدش برگشتم و هرآن
ا یسیگالدر . اس همیآستور يحد طور و تا نیک هم همس، باوجود داردکاتاالن  در یقابل توجه يخودمختار

سـمت ولـز و    بـه  يدمحدو ییا هم تمرکززدایتانیا در برحت .رهیوجود دارد و غ يخودمختار يبرا ییفشارها
ـ نظـرم چ  است که به يریگ حال شکل اسکاتلند در ـ احتمـاالً در سراسـر اروپـا وضـع با    . اسـت  یز خـوب ی د ی

ـ کنم چ یاست؟ فکر م یستمیکردستان چه س يستم برایس نیبهترد، یپس اگر بپرس. طور باشد نیهم  يزی
ـ شیب يخودمختار ي ـ ملت و اجازه  ستم دولتیسدن کامل یبرچ: نیه به ایشب دادن  یـی  و منطقـه  یترِ محل

ـ یب یلیز هم جواب خواهدداد، خیآم مسالمت یخواهدداد و به روشجواب . حتا درون شهرها سـتم  یس تر ازش
  .دولت ـ ملت

سـت و  ین یآرمـان  یط فعلیراالبته شهرچند . ام انه نظر بدهم با نوآم موافقیگرا مانراگر بخواهم آ :راشق
 یـی وزن علـت کـه آر  یتر به اشیم، بیستم دولت ـ ملت را کامالً مشروع بدان یجاد سیا يکُردها برا يوزد آریبا

ـ یک تعبی اما به. گرید يها دولتن یشده ب میتقس یملت ي اتحاد دوباره ياست برا حـق   یر رهبران کُرد عراق
 ين بسـط خودمختـار  ینه همین گزیبهتر، یط کنونیکردستان عراق در شرا يباشند برا دارند که باور داشته

. خواهدبود یت خارجیحما وابسته به هداشت ک میخواه يکُرد یی رهیوگرنه جز. فدرال است یدرون دولتدر 
ار یعراق بس يکُردها ين برایو ا. استدرست  ).ببه آ یرساست بدون دست يمحصورن یسرزم :یچامسک(

  .نه نخواهدبودین گزیبهترخطرناك است و قطعاً 
ـ  کم به دستو کرکوك احتماالً  ي مسأله همـه بـر   . ن مسـأله در عـراق اسـت   یتـر  یصورت بالقوه، بحران

ثبات  یب یلیکرکوك که خ ي مسأله نسبت به مسألهن یاند اما برخورد با ا عه تمرکز کردهیـ ش  یسن ي مساله
ـ قبل د ي است که چند دهه يکرکوك شهر. تر است ده است، راحتیچیشدت پ و به اقـوام  از  یگ جوشـان ی

ه یهاست که ترک خاطر آن به. اند تیدر اکثر یبرخ ي گفته ها بود که به گ ترکمنزرب ي و جامعه و کُرد  عرب
ـ  ي هیالحما تحت ي مانند منطقهآنجا  کند و با یالت در کرکوك مخد به دیتهد امـا   .کنـد  یخودش برخورد م

به  یکوهستان یکارگران کرد از نواح ي ست که گسترش صنعت نفت منجر به مهاجرت گسترده ا درست آن
ـ شد با اکثر يل به شهریدن شهر از آن پس تبیکرکوك شد و ا ـ   ب. ت کُـرد ی ـ د ایعـد صـدام کوش ن نسـبت  ی

آن شهر را مثلِ  تیجمع ،کان مجددسو ا یقوم يساز مثل پاك يمتعددر دهد و با اقدامات ییرا تغ یتیجمع
ترس . میي ارو روبه یی دهیچیپ یلیت خیپس ما با وضع. کند» نینش  عرب«ن عراق، یکُردنش يها تمام قسمت

کنتـرلِ   گرفتن دست به يکنند و در تالش براعمل  یکُرد در مورد کرکوك تهاجمن است که رهبران یاز ا
اگـر بکوشـند   : نانه خواهدبودیب کوته یند که عملیسود بجو یعراق يها قوم گریشان بر دینظام يشهر از برتر

ـ ا پـس بـه  . بار مواجه خواهنـدبود  سوزان و کامالً فاجعه یها با مشکل حل کنند تا دهه با زور ن مسأله رایا ن ی
کـار   ه بـه کرکـوك بـه   یشب ییجا يکم برا د دستیاکه نوآم بهش اشاره کرد ب یی انهیگرا حل آرمان معنا، راه
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ـ  یتوافق بر سر سهم درست ي نهید در زمیبا. شود گرفته ـ   يعـراق بـرا   یاز کل درآمد نفت  یکردسـتان سازش
بـه  «ح شده که درآمـد نفـت   یتصر: وجود دارد 2005مصوب اکتبر  ین اصل در قانون اساسیا. ردیصورت بگ

که ] 56) [109بند (خواهدشد  میتقس» کشور يها ت در تمام بخشیع جمعیتوز و متناسب با عادالنه یروش
  .مناسب است یاصل

  است، درست است؟ میقدن درآمد نفت یاما ا :شالوم
د ین اصل که درآمد نفت بایا. وجود دارد ین بند قانون اساسیاز ا يمتعدد يرهایابهام دارد؛ تفس :راشق

گـر  ید ياما از سو. است» یفعل ینفت يها حوزه«مربوط به ت در کشور پخش شود در واقع یمتناسب با جمع
» هاست التیو ا یتمام مردم عراق در تمام نواح یینفت و گاز دارا«کند که  یان میکامالً مبهم ب یقانون اساس

هـا   ر آنگا. نفت عراق در جنوب است ي چون بخش عمده است عراق يسود کُردها  عمالً بهن یا). 108بند (
ـ ن توازن را به سـود خـود تغ  یدشان شود، ایعا یاز درآمد نفت یسهم مناسب شـان از  یر خواهنـدداد کـه برا  یی
ـ  کـردن راه  دایپ يد برایپس با. است بهترگزاف  ییگرفتن کنترل کرکوك به بها دست به يکوشش برا  یحل

ـ ا طور شده که نیاما ا. باشد وجود داشته ی، راهپر دردسر ي ن مسألهیا يبرا یدار و سازش یمعن االت متحـد  ی
در  ين مشکل اسـتفاده کنـد، جـداً کـار    یحل ا يش برابامکانات مناستواند از  یاست که م یتیکه در موقع

نداز یفرقه بت«برد از راه یعنوان بخش ن مشکل را بهیدهد که ا یح میچون واشنگتن ترج. کند یمورد نم نیا
کـارش گرفتـه،    ار در عراق بهیبس يها ربهاز تحمل ض ن چاره و بعدیعنوان آخر که اکنون به» و حکومت کن

گـر مـوارد   ین مورد مثـل د یر شود و در ایمنطق در عراق فراگ عقل وم که یدوار باشیامد ییایب. دارد زنده نگه
  .برسند زیآم مسالت يها به سازش مورد اختالف

  هيسور
ـ ه و ایانـه، سـور  یگـر در خاورم یه دو دولـت د یکا علیامر یات نظامیاز امکان عمل ییها صحبت :شالوم  ،رانی

  د؟یکن یم یابیگونه ارزه را چیکا در قبال سوریاست امریس. است شده
ه و یسـور . اسـت  طلبانـه بـوده   شدت فرصت شه بهیه همیاالت متحد در قبال سوریموضع ا :یچامسک

 یحیتلوطور  که به طور ه به لبنان ـ همان یاز ورود سور 1976االت متحد در سال یا: دیریلبنان را در نظر بگ
ها بود که خوب بـود و   ینیعام فلسط زمان قتل ه در آنیسور ي فهیچون وظ. ل ـ استقبال کرد ییاز ورود اسرا

ها در  يمشتاقِ ماندن سور یلیخ 1990بوشِ پدر در سال . وجود نداشتآنجا  شان دربا بودن یمخالفت خاص
هـا واشـنگتن موضـع     از سـال  امـا پـس   .خواست دمشق را وارد ائتالف ضد عـراق کنـد   یلبنان بود چون م

ـ . کنـد  ینم يرویاالت متحد پیا يه از دستورهایسور. است گرفته يتر یعیطب ـ ی ربسـتان  ه صیشـب  یک کم
جنگ کوزوو و  یرفت که علت اصلینتون پذیدولت کل يها گنده از کله 1استروب تالبوت. است 1990 ي دهه

                                                                                                                        
1. Strobe Talbot  
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بود کـه بـه    ییگاه اروپاین پایکه صربستان آخر هبودن یا ،هدوستانه نبود ربستان البته انسانبه ص یافکن بمب
ـ ها از دستورات پ ن است که آنیحرف او ا یمعن]. 57[شد  یستم بازار ملحق نمیس ـ  يروی کردنـد و بـه    ینم

تر کشـورها  شیدر ب. ده استیدندانِ پوس .است يزین چیچک همیهم ه یسور. وستندیپ یبرال نمیاجماع نول
نوع کارِ  است که همه یمخوف يالبته رهبر. کند یه نمیسور يکنند، رهبر یم میتعظاالت متحد یرهبران به ا

  .ستیل مخالفت واشنگتن با آن نین دلیزده اما ا ناك ازش سروحشت
 يجد تا چه حد هیت حقوق بشر در سوریعاالت متحد از وضیا د نقدیشود فهم یخ میکردن به تار با نگاه

است  ییها  دولت یمعن ن فهرست بهیکنند؛ ا یت میکه از ترور حما ییها تاز دولوجود دارد  یهرستف. است
ه را اگـر طـرح   ینهاد داد کـه سـور  شینتون پیکل 1994در سال . شان ندارددوست یلیدال االت متحد بهیکه ا
رد از فهرسـت  یش کرد، بپـذ اشغال 1967ل در جنگ ییجوالن که اسرا يها يبلند ي ل دربارهییکا ـ اسرا یامر

رفت و یش به کشورش برگردد و طرح را نپذنیخواست سرزم یه میسور. اورندیسم دربیرترو یحام يها دولت
  .دیگو یما م به دانستد یچه را که باآن ي همه  نیا. ماند یترور باق یحام يها جه در فهرست دولتیدر نت

راه هم به ییکایامرمقامات . دست آمد ده بهین دندانِ پوسیاز شر ا یخالص يبرا ی، فرصت2004در سال 
از لبنـان   يسـور  يروهـا یکه ننیبر ا یب رساندند مبنیتصو در سازمان ملل به یی نامهقطع يمقامات فرانسو

است اما نه به  یخوب ي دهیرا براندازند ـ که ا يم سوریآورند که رژ یشدت فشار م به مرون بروند و اکنون هیب
   .ستندیبردار نفرمان: است صربستان يانداختن رو ل بمبیهمان دل ،ل آنیدل. لیآن دال
ـ یه خین است که احتمال حمله به سوریخواهدکرد؟ حس من ا يکار االت متحدیا ایآ ـ یب یل ـ تر از اش ران ی
باشـد؛ هرچنـد احتمـال حملـه بـه       ها وجود داشـته  ک از آنی چیمله به هکنم احتمال ح یفکر نم اما واقعاً است
ـ حمله بـه ا . تر است فیضع یلیه خیسورکه نیا یکی. ران استیتر از اشیه بیسور ه یران خطرنـاك اسـت، سـور   ی

انجـام   يد بـرا یترد یباشد و ب داشته  ن حمله عالقهیا ل بهییکنم اسرا یدر ضمن فکر م. ستیاحتماالً خطرناك ن
نظـرم   ک امکان اسـت گرچـه بـه   ین یپس ا. نه نداردیشان هزیبرا یلیدارد و خ ینظام يروین عمل، نیراحت ا

  .دیبع یلیخ
دست آورند امـا   را به شدن از شر آن د فرصت خالصیبا هیسور مردم. ب استیمه یمیه، رژیم سوریرژ

 جـا تـا آن فرانسه هم . ستیکا جذاب نین امرودب يضد سورل یدل. کنند یفقط کار را بدتر م یخارج يروهاین
  .نیچندانم هم یکه م

 یخیانداز تار ها را در چشم د آنیشه بایهم کایگرفتن مواضع امر نظر در يبرا. کامالً درست است :راشق
قـدر نگـران حضـور     آن 2004ن است که چرا ناگهان واشنگتن در سال یا سؤال. افتیشان را درید تا معنید

  را نداشت؟ ین نگرانیاز آن ا ه در لبنان شد و قبلیسور
ل در سـال  ییکـا و اسـرا  یه با چراغ سبز امریاول ارتش سور: میندازیب ین موضوع نگاهیخ اید به تارییایب

ـ  یراست دست يروهایدان آن دو کشور، نحکه مت یزمان. وارد خاك لبنان شد 1976 در  ،در لبنـان  یحیمس
ـ م دقیاگـر بخـواه  . (لبنـان بودنـد   يها و چپ ینیفلسط يروهایخوردن از ائتالف ن شکست ي آستانه تـر   قی
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کمـال جمـبالت کـه     يبـه رهبـر   یو کمـون  یی فهیطا يروهایبود از ن یه دوم، ائتالفن گرویم ایصحبت کن
ـ یترک يدروز ي فرقه و فئودالِ فهیطات خودش در مقام رهبر یبا موقعرا  یچپ يتظاهرها ـ ا). کـرد  یب م ن ی
ـ   به آن نیسنگ یستشک  شتبرخورد کرد و دا یراست دست يایشیلیروها با میائتالف ن آورد کـه   یهـا وارد م

شدت خشـن بـا    به ين ماه در برخوردهایه چندیارتش سور. شد ه دادهیبه سور يش چراغ سبزسرکوب يبرا
ـ  یت به توافقیشرکت داشت تا در نها یو لبنان ینیچپ فلسط يروهاین ـ یهـا پ  يدند کـه سـعود  یرس نهاد ش

هـاي مـالی    کمـک اسـت کـه    یهیبـد . نـه شـود  یه در لبنان نهادیسور یبودند و باعث شد حضور نظام کرده
ـ تثببازعرب را بـه   يروهاین گریا و ده يتوافق، سورن یا. کایت از طرف امریحما یعنی ها يسعود ت صـلح و  ی
ـ   یلیه خیم سوریخواند هرچند ماه عسل واشنگتن و رژ یقانون در لبنان فرامو نظم  در سـال  : دیطـول نکش

جمهـور   سیـی از آن ر پس ید و کمیقدرت رس ل بهییکود در اسرایل ستیونیصه یراست حزب دست 1977
ـ بـود کـه در نها   يندیفرا یمسل انجام داد که آغازگر رییش را از اسرایخیدار تاریدمصر انور سادات،  ت بـه  ی

ـ  ییهـا  کـرد و تـنش   یگه احساس طردشـد یسورم یرژ. دیل انجامییمان صلح مصر ـ اسرا یپ ن دمشـق و  یب
ه از لبنـان وجـود نداشـت چـون     یرفتن سور رونیب يبرا يکارزار  چیاما در آن مقطع ه. مدش آیواشنگتن پ

هـا در   ینیفلسـط  یسه با گسترش حضور احتمـال یبر لبنان در مقاه را یواشنگتن هنوز حضور و نظارت سور
  .دانست یتر مکم مسلمان، شر يروهایلبنان و ن يها ائتالف با چپ

ب ین ترتیصله داده به ایل به مشکل فییتوسط اسرا لبنان 1982اشغالِ سالِ ن بود که یده بر ایعق یمدت
دوست و سپس  لییجمهور اسرا سیید و ابتدا رین از لبنان تبعیبخش فلسط يسازمان آزاد ي بخش عمدهکه 
از  یه را در بخـش کـوچک  یسور یل، حضور نظامییاسرالبنان توسط اشغال . دندیقدرت رس کادوست بهیامر

 هـا  يتعـادلِ حضـور سـور    ي صورت وزنه به 2002ان سال یل تا پاییاسرا یحضور نظام لبنان محدود کرد و
ـ دو ن: هـا در لبنـان ماندنـد    ل بـود، آن ییاسرا خدمت ها در ياما چون حضور سور .ر شدیتفس  یخـارج  يروی

ـ تحت کنتـرل ا  جاد دولتیا يکل کوشش برااما . رندیگر قرار بگیدکیدر کنار ستند نوات یم االت متحـد در  ی
در  .زیل نییـ اسرا   لبنان رساندنِ قرارداد جهینت به يکوشش برا ،شکست خورد و با آن 1984در سال لبنان 
االت متحد بد شد و یدگاه منافع ایط از دین کشور شورش وجود داشت و دوباره شراینش مسلمان يها بخش

طـور کـه    رد همـان یرا در دست بگ اوضاعکنترل  ینفهم یشد تا بفهم ه نشان دادهیدوباره چراغ سبز به سور
رون یجاها ب ل از آنییبعدها با اشغال اسراکه روت یمثل باز لبنان ـ    ییها ش به بخشیوهاریتر با اعزام ن شیپ

  .بود کار را کرده نیـ ا شد ندهرا
ه بـه ائـتالف   یدست عراق که سـور  به 1990ت در سال یچنان ادامه داشت تا اشغال کوط همین شرایا

حـافظ اسـد،    يکتـاتور یه در زمـان د یشود اما سور یاغلب امروز فراموش م. وستیجنگ با عراق پ ییکایامر
و علـت  . فروخـت  یفخر م یلیاالت متحد به آن خیشد که ا فارس جیخل 1991جنگ  از متحدانِ عربِ یکی
 یراههم به] 58[ت یامن يشورا 1559 ي نامهق قطعیاالت متحد از طریا 2004که چرا به ناگهان در سال آن

ه بـه جنـگ دوم بـا    یم سوریت بود که رژیواقعن یه از لبنان شد، ایانداختن سور رونینگران ب یلیفرانسه، خ
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ش هر دو مورد همان مواضع بـرادران در که . گرفت یوست و برعکس موضع تخاصمینپ 2003عراق در سال 
بـار نـه فقـط بـه      نیبود، ا انجام داده 1990ـ91 يها چه در سالق با آنیعم يدر تضاددمشق . در مسکو بود

ـ رژ يباً خنثـا یکردنِ قاطع اشغال عراق از موضع تقر با محکومبلکه  وستینپ ییکایائتالف امر عـربِ   يهـا  می
را  تین واقعید ایبا. ه را مجازات کندیم گرفت دولت سوریاالت متحد تصمین علت ایهم به. گر فراتر رفتید

تا دمشـق را  بهره برد ه یآوردن به سور فشار يبرا يعنوان ابزار ط لبنان بهیاالت متحد از شرایهم افزود که ا
ان عرب یجو و از نفوذ جنگ کمکه را تحت کنترل داشتند یکه مرز عراق ـ سور  ییکایامر يروهایبه ن وادارد
  .کند يریجلوگ

  .زدیخ ینممردم لبنان بر يبرا یواقع ینگران چیاست و از ه يپس اساساً نگرش واشنگتن کامالً ابزار
  گام شد؟ االت متحد همیچرا فرانسه با ا :یچامسک

داشـتند ـ    ییهـا  درخواست. هیشدن فرانسه از سور وسیو مرتبط با مأ است يتر دهیچیپ موضوع :راشق
 یبعض ي گفته ک ـ و به ینزد یلیگر ارتباط خیدعامل . رفتیه نپذیـ که سور  ياقتصاد يها شامل درخواست

 که يریحر قیر لبنان رفاردیلیمر سابق و اَبریوز راك با نخستیك شجمهور فرانسه، ژ سییر ـ ر سودآو یلیخ
 يریو پشت حر. زد شهم ک، دمشق بهینزد يکارها هم از سال بود که پس شد کشته 2005 ي هیفور 14در 

ـ   از آن يترشیب یلیه منافع خسکه البته فران يسعود یادشاهش بودند ـ پ بانانیپشت کنـد تـا از    یها کسـب م
  .مردم لبنان نداشت يبرا یبه نگران یچ ربطیس هم هیپس نگرش پار. لبنان

را دمشـق   يکارهم یاستفاده کرد تا با رفتار خاص  عنوان برگ برنده به يریواشنگتن از لبنان و قتل حر
االت متحد درخواست کرد یا :ل جلب کندییاسرا يها ن دغدغهیتر از مهم یکیبا عراق و در رابطه با  در رابطه
 يروهـا یاست که فشار واشنگتن نبود که در خـروج ن ن یه ایقت قضیحق. اله لبنان خلع سالح شود که حزب

. روشن است یلیخ]. 59[بود  يریاز قتل حر پس یی ز تودهیتجه تظاهرات وبلکه  از لبنان مؤثر افتاد يسور
 ه آنیلبنان و سور يها ب شد و دولتیاز آن تصو ت سازمان ملل درست قبلیامن يشورا 1559 ي نامهقطع

  .رفتندیرا نپذ
. کم دارند یلیحمله خ يبرازه یانگ. دشیاند یه نمیه سوریعل یات نظامیاالت متحد به عملیمعتقدم که ا

ـ ا. ستیه ممکن نیحال در مورد سور هر به عراق دره حمله یشب يزیچ ل نشسـته در      ی االت متحـد ـ بـه گـ
کـه بـه دمشـق     يفشـار . محض اسـت  یگوانید. بکند ین اقدامیتواند چن یحال حاضر نم باتالقِ عراق ـ در 

  .اله در عراق و در مورد حزب يکارهم: خواهند یاست که م يزیچ آوردن آن دست منظور به آورند به یم
ل ییبـرعکس در اسـرا  . باشـد  ه داشـته یحملـه بـه سـور    يبرا ییها زهیل هم انگییکنم اسرا یحتا فکر نم

را فرونشاندند و گفتند  که اساساً آنه یاالت متحد در سوریات ایشود نسبت به عمل یابراز م یعمل يها ینگران
. میباش داشته يگریمان عراق دیمرزها یکیدزم در نیخواه یم چون نمیستیمند ن م عالقهین رژیا یبه سرنگون

 يدانند که خط مـرز  یخوب م یلیخ. دهند یح میکند ترج یط را کنترل میم اسد را که شرایها رژ یلییاسرا
اله  ت حزبیه از حمایخواهند که دولت سور یآشکارا م. ل استییاسرا ين خط مرزیتر ل، امنییه ـ اسرایسور
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ه یدولـت سـور   يبه برانداز ین بگذارد، اما راضیش را زمیها ورد که سالحایباله فشار  ا به حزبیدست بکشد 
در مـورد عـراق   . ه نداردیم سوریرژ يبرا یل موثقِ حداقلیچ بدین است که واشنگتن هیت ایو واقع. ستندین

اشنگتن سازگار نبودند اما با ها به مزاج و از آن یبعض .بود یچلب یده ناون به سازمیسیکم ائتالف اپوز تسد
امـا  . گفـت توجـه کنـد    ینفوذش در عراق م ي درباره یچه چلبتوانست به آن یوجود دولت بوش هنوز م نیا

ـ    یم دهیکا دیامر يها االت متحد که در رسانهیت ایمورد حما یچلب يمعادلِ سور در  یشود نسـبت بـه چلب
  .تر است پاافتاده شیتر و پ یا معمولتعراق، ح

  ش گرفت؟یشود جد یس چه ـ نمیدر پار ين مقامِ سابقِ سوریا :یچامسک
در . ه بودیم سوریرژ یبود شکاف درون آنچه واشنگتن بهش دل بسته. ياشاره کرد یبه خوب کس :راشق
عنـوان   دام که بـه م خیجمهور، عبدالحل سیین سابق رمعاو: دادهاش را از دست  م دو عضو برجستهیواقع رژ

ـ  يروهـا یسـابق ن  یدهر کشور و فرمانیکند و وز یم یس زندگیده در پاریک عضو بری ه در یسـور  یجاسوس
داشـتند و   يریبا حر یکینزد يوندهایها پ نیا يهردو. زد یکنعان که ظاهراً دست به خودکش یلبنان، قاض

ـ ا. يگریهرکس د يراك و چه برایش يسودآور بوده چه برا یلیهمواره خ يریحرک با ینزد يوندهایپ االت ی
. رندیگبدست  کنند تا از درون زمام امور را به يگذار هیها سرما ن آدمیا يتوانستند رو یها م يمتحد و سعود

ـ « ياصل کاراما  ـ یو آن » کـرد  یخودکش ـ  یک ـ کشـور ب  و از قـدرت  الًفع  یکـه شـگفت  نیمگـر ا . رون اسـت ی
. ه نـدارد یدر سور يل جدیچ بدیاالت متحد هیدانم ا یکه من م جاد وگرنه تا آنیایش بیپ يریناپذ ینیب شیپ

 یلیش خومرج شود، اوضاع ه هرجیم است که اگر سوریل سهییاسرا ین نگرانیاالت متحد در ایکنم ا یفکر م
  .شود یبدتر از عراق م

  رانيا
  است؟ گونهچآنجا  در یات نظامیانداز عمل چشمران چه؟ یکا در قبال ایاست امریس :شالوم

نظـارت  از  1979د مجازات شود چون در سـال  یران بایا. تر است  دهیچیپ یلیران خیمورد ا :یچامسک
د یگو یره منعکس است ـ م یها و غ ر رسانهیطور که در تفس ران ـ آن یکا از ایر امریتصو. خود را رها کردکا یامر

ـ ی، خیـی  ن مسألهیچک همی، 1953شاه در سال  بانتصا ،بود ادهفتیران نیدر ا یچ اتفاقیه 1979تا سال   یل
دان  خیک تاریتکرافت، یو يتوسط جفر] 60[سک یف تد رابریاز کتاب جد یجالب یبررس یتازگ. ستیمهم ن

جمله تمام ن یابا او با کتاب موافق بود اما کارش را . ]61[چاپ شده  مزیورك تایوین، در معقولنگار  ـ روزنامه
ـ ا یکه دولـت پارلمـان   یسیـ انگل  ییکایامر يسک به کودتایبود که ف کرده ـ یران را برانـداخت خ ی خُـرده   یل

است که از قضـا در   یسیک جنتلمن انگلیاش  هیطور نبوده چون همسا نیداند ا ید که میگو یاو م. ردیگ یم
ـ  نیا. اسـت  انجـام گرفتـه   یخوبل یدال بهکار  نیکه ا نان دادهیم دست داشته و به او اطمکودتا ه  نیکـه چن

  .خیتار یخ بیحال تار هر به !ندک یآدم بلند م ي شود دود از کله یچاپ م اتیدر نشر ییزهایچ
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ران را شاه یکه ا 1976تا  1953از ]. 62[ران وجود داشت یها در ا شقاوت ياز پوشش خبر یخوب ي مطالعه
که  1979از سال . شد یداده نم گر اساساً پوششیز دیرچها و ه عام ها، قتل کرد، شکنجه یکا اداره میدار امرطرف

  .گرفت صورتران یها در ا از شقاوت يادیشاه با انقالب مردم کنار رفت ناگهان پوشش ز
ـ و ا. د مجـازات شـود  یبا ن جرمیا کرد وقطع کا یامر ارتباط خود را با 1979ران در سال یحال ا هر به ن ی

ـ : وجـود دارد  ییایدر مورد کوبا هم طرز تفکر ماف. یدولت ي عاقالنهفراتر است از منافع  تواننـد بگذارنـد    ینم
ـ     یخطرناك است چون ممکـن اسـت د   یلیعرض اندام کند؛ خ یاطاعت یب شـود   یگـران هـم فکـر کننـد م
در از عـراق  االت متحد یت ایاز حما یبخش .مجازات شود یاطاعت ید به خاطر بیران بایپس ا .کرد یاطاعت یب

ـ یا ران ـ عراق به یجنگ ا ـ یخواسـت هـر دو طـرف     ین خاطر بود که م کننـد و در ضـمن    یگر را قصـاب یدک
ـ ید که احتماالً عراق پینظر رس به یوقت. شود یروز میخواست مطمئن شود که عراق پ یم شـود بـه    یروز نم

ـ و غ ران حمله بـرد یا ییا باال برد، به خطوط هواش ریها یکشت  پرچم: سود عراق وارد جنگ شد ـ ا. رهی االت ی
ـ ییجز اسرا افت که بهی یتیمزن کشور یامتحد تا آن حد به عراق کمک کرد که  ، آن يگـر یچ کشـور د یل ه

ـ را بکُشند و از ا ییکایرها ملوان ام حمله کنند و ده ییکایامر يتوانستند به ناوها: ت را نداشتیمز  ن مـاجرا ی
ـ از عمل یبکند؟ توانستند ازش قسر دربروند چون بخشکار را  نیتواند ا یم یکس چه]. 63[قسر دربروند  ات ی

  .ها ادامه دارد تین حمایآن ا از بعد. ران بودیحمله به ا
ده و از نظر یچیاست پ یی ران جامعهیا. د سرنگون کندیو شا يران را منزویکوشد ا یاالت متحد میحاال ا

ـ را تحر یشورش درون یبتواند نوعاالت متحد ید ایشا. گر شدت سرکوب به یمتعدد با دولت یقوم . ک کنـد ی
  .دش کنیمنزو هم يخواهد از نظر اقتصاد یالبته م

ـ ا ير انـزوا ت که واشنگتن دجالب اس کـه  اروپـا را ترسـانده    کـا چنـان  یامر. ران در اروپـا موفـق شـده   ی
کفـش   يخواهند پـا تـو   ینم. اند رون آمدهیران بیاز ا 1سنیو کروپ ت BPمانند  ییاروپا ي عمده يها شرکت

ن یشود چ ین است که نمین ایکا از چیاز علت خشم امر یبخش. است نکرده یراهن همیاما چ. کا بکنندیامر
ـ اد ایرغم فشار ز م، بهورکه قبالً گفتط آن. طرف آن یطرف است گاه نیا یهند گاه. را ترساند االت متحـد  ی

ـ  یه با اراگر همیاز طرف د. است ران ماندهیه از اخط لول ي هند بر سر پروژه ـ  نیاالت متحد در آژانـس ب  یالملل
]. 64[ش یشهر یاتم يانرژ ي کا از برنامهیت امریخاطر حما به يحد است تا داده يران رأیه ایعل یاتم يانرژ
  .اند طرف یش بیها کماب  آن

 يارهـا یبـر اسـاس مع  . ب استیمه يدیتهد ر فشارِیزران یا. شود یران میا يانزوا يبرا يادیز اما تالش
ـ ند ایگو یها بهش دفاع از خود قابل انتظار م چه آنبر اساس آن ،یسیـ انگل  ییکایامر ـ ران بای ـ ی ن حـاال  ید هم

ـ جمهـور ا  سیـی ب ریوغر بیعج يها گفته ي درباره. االت متحد بزندیدر ا یستیات تروریدست به عمل ران، ی
ـ   یرفتنیپذ يطرز د که او ـ به یاند، فرض کن راه انداخته سروصدا به ها يکاست نازولوه ي نژاد درباره ياحمد

. میبزن یستیدست به اعمال ترورآنجا  م ویندازیل بمب بییاالت متحد و اسرایم بر سر ایا گفت که ما آماده یم

                                                                                                                        
1. Krupp-Thyssen 
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 ي هاست درباره ل سالییاالت متحد و اسرایاست که ا يزیچ ران خواهدبود اما درست همانیان این پایالبته ا
 ییکـا یامر ییهـوا  يها گاهیدر پا لییاسرا ییهوا يروهایدرصد ن  شده که حدود ده ییادعاها. ندیگو یران میا

ـ افـت چ یدر يزنند ـ نه بـرا   یم ییشناسا يها ران گشتیا يه بر فراز مرزهایدر شرق ترک  يفقـط بـرا   ،يزی
ـ ییدانند که اسـرا  یمهمه . ]65[ »میا  يجانیما ا«که نیو گفتن ا دیتهد  يکشـور . اسـت  یـی  هسـته  یل دولت

ل، ییاسـرا  یدفـاع  يروهـا یو گسـترش ن  پـژوهش س یـی ر ي گفته اساسبر . کاستیامر ي کوچک اما شعبه
و دولت  ].66[ند تر رفتهشیتر و پ کا بزرگیجز امر ن کشور از هر کشور عضو ناتو بهیو مسلح ا ییهوا يروهاین

ـ   صد بمب کیاز  شیدو سال گذشته ب یکیآن در  يارتقا يبوش برا ـ یت پافکـن ج چـه  مجهـز بـه آن  رفته ش
 يهـا  گوش ياست ـ که برا  شان فرستادهیاند برا دهینام] 67[» ژهیحات ویتسل«ل ییچاپ اسرا يات عبرینشر

، ا نهیقت دارد یدانم حق ینم. باشد يزیچ نیا چنی یی هسته يها سالح یمعن د بهیران شایسازمان اطالعات ا
د گـزارش نشـد امـا مطمـئن     یجد ییناوگان هواجا اعزام نیا ییزهایچ نیو چن 1زن ضد سازه عمق يها بمب

 به يقاعدتاً برا. یو مجالت نظام یلییات اسرایـ از نشر  هدیرا شن ران آنیسازمان اطالعات ا يها د گوشیباش
  .دیهست يد جدیست که شما تحت تهدن مطلب ایها و گفتن ا درآوردن آن لرزه

نظرم  د نه؛ بهین است که شایمن احدس . شود حدس زد یفقط م اند؟ يد جدیتهدتحت  واقعاًها  ا آنیآ
ـ   یدفاع ن یچون ب یکی. لیها حمله نخواهدکرد به چند دل االت متحد به آنیا  یستند؛ احمقانه اسـت بـه کس

شود که نتواند از خـودش   یحمله م یکس داند که به یم یی مدرسه ي هر بچه. ستیدفاع ن یحمله شود که ب
پاسـخ   یمختلف يها تواند به روش یتواند در برابر حمله از خود دفاع کند اما م ینم. تواند یران میا. دفاع کند

ـ در عراق بتراشد که ا االت متحدیا يبرا يشمار یتواند مشکالت ب یکه مآن یکی. بدهد ـ  ی ن یاالت متحـد هم
که اگر قرار دوم آن. داحتماالً موشک دار. گر بکندید يتواند کارها یم. داردآنجا  در ياریحاال هم مشکالت بس

 مقابله به ي ر ندهند و آمادهییها اهداف را تغ آن تا کنند یش نمحمله شود تا سه سال اعالم يباشد به کشور
  .ندارد یمعن یلیکار خ نیا. رهیمثل نشوند و غ

ـ کند؟ حدس مـن ا  ید میهمه تهد نیکا ایپس چرا امر ـ ین اسـت کـه   ی ـ یاز دال یک کـردن   يش منـزو ل
 يگرش هم فقط بـرا یل دیکرده ـ و دل  ینینش بها را وادار به عق مورد اروپا موفق شده ـ آن هاست که در  آن

ـ  يها مخالفت یمعن شود که به یتر م اگر بشود رهبر را لرزاند، خشن. ترساندن رهبر ـ یب یداخل تر اسـت و  ش
ـ    یقدر ضع ا زود آنیر ید دیتر و شاشیب یداخل یسرنگون يها نقشه و . ده کـر ف بشود کـه بشـود بهشـان حمل

ـ گران یها، کُردها و د يوجود دارد ـ آذر  یسرنگون يبرا يادیز يها فرصت گـر سـرکوب   یهـا کـه د   ا جـوان ی
ـ ا. است يطور نین است که ایجه حدس من ایدر نت. رهیخواهند و غ ینم ن حـدس و گمـان اسـت و مـا از     ی

  .میندار يخبر یداخل يها يزیر برنامه
ـ جلبقول  ممکن است به. معقول است يزیر فرضِ برنامه ي هیها بر پا ن حدس و گمانیاما ا ـ پد ری  ي دهی

                                                                                                                        
1. bunker bustersتنی  ، به دو نوع بمب پنجtallboy هتُنیِ  و دGrand slam   هـاي سـخت   که براي نفوذ و تخریـب در هـدف 

  .م .شود روند، گفته می کار می به هاي ساخته شده در دل زمین مانند سازه
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 يزیر گر صحبت از برنامهیباشند د جان آمده االت متحد بهیمداران ا استیاگر س. میباش را داشته یغول زخم
  .ش خواهدآمدیم چه پیدان یو بعدش را نم. از اعراب ندارد یمعقول محل

ـ یب یلیران خیبه ا ینظام ي نظرم احتمال حمله به. است هیران برعکس سوریل من از ایتحل :راشق تر ش
ـ کنم گرچه ا یاز نوع حمله به عراق صحبت نم یی ملهحد روشن کنم که از یهمه اجازه ده اول از. است ران ی

کـا بـه   یامر ي حملـه  يبر مرداب عـراق کـه جلـو     عالوه .و گازنفت  :دارد یهمم یلیه منابع خیبرخالف سور
ـ م ایت وجود دارد که رژین واقعیران، ایا يها ژه با اندازهیو رد بهیگ یمنطقه را مگر ید يکشورها گـاه  یران پای
 یوقت. کند یتر از عراق م تسخ را آنشکستن ن مسأله ین دارد و ایاز صدام حس يتر مراتب مهم به یاجتماع

 ي به حملـه  یی درآمده پرواز  بهلِ یچ تخیتوان با ه ید، نمینیب یکا را در عراق میامر يشِ رویتمام مشکالت پ
ـ نظر مـن ا  ن است که بهیحرف من ا. محض خواهدبود یگوانیران فکرد کرد ـ د یکا به ایامر ـ ن واقعی ت کـه  ی

شـدن از   صا خـال یران یم ایدن رژکر ت کرده، رامیران را در عراق تقویدار اطرف يروهایواشنگتن ناخواسته ن
. اسـت  تـر شـده   يقو یلیخ 2003سال از  ران از قبلیم ایرژ. است کرده ياالت متحد ضروریا يبرا را شر آن

ـ س متماپاست  یدولت بوش مشکل واقع ين برایاست و ا ت شدهیکا تقویامر يها ناخواسته با کنش  ل بـه ی
 گفـتن نـدارد کـه   عـالوه   بـه . البته درست هم هست .ها بر عراق، تهران است د کنترل آنین باورند که کلیا

طور که معروف است  همان .ران وجود داردیشدن ا یی ل و واشنگتن نسبت به هستهییدر اسرا یدرستنگرانی 
ندارند،  یی هسته ش سالحیی ک از مخالفان منطقهی چیکه ه یحال است در یی عمده یی ستههل قدرت ییاسرا

ـ  ینم. را دارد یی السکوت هسته و حق یگن کشور انحصار بازدارندیو ا در منطقـه   يچ کشـور یخواهند که ه
ترسد  یکه واشنگتن منیطور است نه ا نیواشنگتن هم هم يبرا. است یمنطق یلیخ. ن انحصار بشودیب ایرق

ـ یگـر خ ید يا کشـورها یها  یرانیا يه براکاالت متحد بکند، نه ـ  یبه ا یی هسته یی تهران حمله  يانتحـار  یل
ـ است که اشود آن  یی هسته تقدر ل بهیران تبدیاهراسد  یکه واشنگتن مخواهدبود؛ علت آن ن بـه تهـران   ی

ج یخل ي در منطقه ییکایا امری یلییاسرا يروهایمتقابل در برابر ن یگا بازدارندی یگمؤثرِ بازدارند اریقدرت بس
عنوان رهبر  ، اعتبار تهران را بهیی ران به بمب هستهیا یابی تر از آن، دست مهم. بخشد یانه میفارس و خاورم

آن  يشـدت رو  بـه ران یا. دهد یش میشدت افزا مسلمانان به یدر افکار عموم یلییو ضد اسرا ییکایضد امر
او تـو   يرو روبـه : ل اشاره کردییکاست و اسرالوهو ي نژاد درباره يب احمدیغر يها نوآم به حرف .کند یکار م

ق ین طریران از ایبودند تا ا یی شده حساب يها ها حرف نین است که ایاقت یحق. بافد یاوه میارو ین یا یگفت
ـ  یدر زمـان ن یا. ها بهبود ببخشد یسن یژه افکار عمومیو ش را در جهان اسالم و بهتیموقع دهـد کـه    یرخ م

ـ     یم واشنگتنکند و متحدانِ عرب  يران را منزویکوشد ا یاالت متحد میا  یعیکوشـند احساسـات ضـد ش
ها، هشدار پادشاه اردن  یها، اردن يانات سعودیب :شدهه دز يادیز يها مورد حرف نیدر ا. زندیها را برانگ یسن

ران است که در انکـار  یاز ترفند متقابل ا ینژاد بخش يسخنان احمدپس . رهیو غ یعیش هالل يریگ به شکل
ـ و ا. اسـت  عـرب بلنـد شـده    يهـا  میدست تمام رژ يل روییاسرا ـ ن واقعی ـ یت کـه  ی  يهـا  یراناز سـخن  یک
در  یاسـالم  يهـا  شرکت در کنفرانس دولت يران از مکه انجام گرفت ـ برا یجمهور ا سییر ي کننده کیتحر
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 يقطعاً به دلِ نهادها ییها ن حرفیچن. است یار بامعنین رابطه بسیحضور داشت ـ در اآنجا  2005دسامبر 
ن بـه تهـران رفـت تـا     یس حمـاس فلسـط  ییتر از آن، ر مهم. ندینش یم يسعود یدر پادشاه یوهاب یمذهب
ـ ن مصـر بـه حما  یالمسـلم  اخوان ان کند و حتا رهبریران بیم ایرژرا از  شت کاملیحما ـ ت از موضـع ا ی ران ی

  .شتافت
  در مورد هولوکاست؟ :یچامسک
ـ   حـرف ن یا. بود یمهم یاسیآورد س ران دستیا ين برایا. بله در مورد هولوکاست :آشکار از  یهـا بخش

ـ . انـد  یشان سنت قاطعیمسلمان که اکثر يها زد تودهنش اعتبارش یافزا يران بود برایا ياستراتژ  بـه  یوقت
ـ ا یی الت هستهیل به تسهییاسرا تر از آن ا محتملیاالت متحد یا ایکه نیم احتمال ایکن یها توجه م نیا ران ی

شـدت تحـت    ک بـه یزات الکترونیران توسط تمام انواع تجهیقلمرو ا .رسد ینظر م اد بهیز یلیحمله کنند خ
  .است ش دادهیافزارا که نوآم نام برد » زن ضد سازه عمق يها بمب« میزان داالت متحینظارت است و ا

ش یندارند، برا یی مخازن سوخت هسته يعمالً بوسترها. ستم که کار بکنندیواقعاً مطمئن ن :یچامسک
  .با قدرت نفوذ باال دارند يجور سالح قرارداد  کی. اند نکرده يارذگ هیسرما

  .دهد یش را مل داشتنیها دل آن ران، بهیکات ایاما تحر :اشقر
کنگره . کنند يگذار هیش سرمایتوانند برا یها نم کین تحریجالب است که با توجه به تمام ا :یچامسک

  .خواهدداشت ییها دانند که واکنش ی؛ مداند ینم جازمرا  اد آنیگسترش ز
 ياالت متحد و چـه از سـو  یا يران چه از سویاحتمال حمله به ا هکنم ک یفکر م حال هر به خُب :راشق

  .شود هم گفت ناممکن است یاست اما نم یم که قطعیگو ینم. باشد يجد یلیل خییاسرا
  .اش حدس و گمان است است، اما همه يگریز دیحدس من چ :یچامسک

 یـی  ستهسالح ه يها رو یرانیکنم ا یستم اما گمان میمطمئن ن. میران بگویا یی هسته ي بگذار از پرونده
ال هرالد ننترنشیادر  یتازگ وِلد به ن وان کرهیل، مارتییمعتبرِ اسرا یشناسان نظام خیاز تار یکی. کنند یکار م

ـ    همنتشر کرد یی مقاله] 68[ ونیبیتر ـ یخواهـد کـه ا   یکه در آن گفتـه البتـه نم  یـی  هـا سـالح هسـته    یران
استفاده  یی هسته یگخواهد از بازدارند ید میر تهدیدولت زهر . اند ش نروند، ابلها اگر به سمتمباشند ا داشته

ـ سـرعت و  بـه : اسـتفاده کننـد  از آن توانند  یست ـ نم یاستفاده ن يبسازند برا یی ح هستهاگر سال. کند ران ی
ـ نیب یرا م ییکایامر يهاوریدو مرز خود ن پشت. است یگبازدارند يشوند، برا یم مسـلح بـه    يهـا  دولـت . دی

ـ  شان کرده احاطه یی سالح هسته ل آشکارا ییاالت متحد و اسرایا. است یی هسته ي ل قدرت عمدهییاسرا اند 
ـ مـن ا حدس . کنند یو حمله م یرانید به ویها را تهد آن هـا احتمـاالً در صـدد اسـتفاده از      ن اسـت کـه آن  ی

  .هستند  یی هسته یگبازدارند
وجود دارد کـه باعـث    یی ساده يها م، راهیفکنیب ران نظریا یی هسته يها سالح ي ت به مسألهیاگر با جد

ـ که اگـر فشـارها بـر ا   نیا یکی. نکنند یی ها مبادرت به ساخت سالح هسته یرانیشود ا ران برداشـته شـوند،   ی
  .دارند یگجاد بازدارندیابه  يترکم ي زهیانگ
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که اتفاقـاً بـا دولـت بـوش      ياز موارد یکی. وجود دارد يتر ل مهمیاما دال یی گسترش سالح هسته يبرا
بنـد چهـارم   . اسـت  ینیازمند بـازب ین] 69[ یی هسته ياه گسترش سالح مان منعیاست که پ نیام ا موافق

 یمدرک  حال ز دست بزنند و تابهیآم صلح یی هسته يروید نیدهد که آزادانه به تول یمان به کشورها اجازه میپ
در سال . است سست یلین شرط خیا. است نشده دهیدمان پا فراتر گذاشته یران از تعهدات پیکه نشان دهد ا

ـ  ي حـال، فاصـله   بـه  زمـان تـا   از آن يداشت اما با رشد تکنولـوژ  یب شد معنیکه تصو 1970 ـ ن نیب  يروی
ـ ن يآور فـن  که حاال با رشـد  چنان. است افتهیشدت کاهش  به یی و سالح هسته یی هسته  یـی  هسـته  يروی

ـ تر شـد و ا  کینزد یی هستهسالح به ساخت  یلیشود خ یم 1970نسبت به سال  ـ ین خی . اسـت  يجـد  یل
مـواد   يساز ی، غنیمشکل اصل. تز اسیم ياست که رو ها سالدارد و  ن مشکل وجودیا پرداختن به يها راه

ـ بتواناگر . مورد استفاده باشند یی سالح هسته يتوانند برا یکه م ير است، موادیپذ شکافت د سـاخت مـواد   ی
مشـکلِ  . شـود  یمرتفع م یی ساخت سالح هسته مشکلِد، اساساً یرا کنترل کن ا آنیر را متوقف یپذ شکافت

انـد و   کـرده  مـان را نقـض  یپ یی هسته يها است ـ تمام دولت  یموجود به قوت خود باق یی هسته يها سالح
ـ امـا از ا . اسـت  مان را نقـض کـرده  یاز شروط پ یاالت متحد برخیدر واقع ا. االت متحدیاز همه ا شیب هـا   نی

ـ یر را کنترل کنیپذ مواد شکافتد ید تولیگذشته اگر بتوان ـ  . شـود  ید، ساخت سالح متوقف م ش یدو سـال پ
ـ  يانرژ یالملل نیر کل آژانس بی، مدیالبرادع محمد ـ ی، پیاتم ـ  ش سـطح سـالح    تـا  يسـاز  ینهاد داد کـه غن
 نهاد بهشیپ نیاما ا. داد یان میکه اساساً به مشکل گسترش پا قرار دهند یالملل نیب تحت کنترلِرا  یی هسته

ـ  1993اشتباه نکنم سـال  اگر . کار نبود، مسکوت ماندش به آن بدهاالت متحد گوشیکه اخاطر آن   ا همـان ی
شده را وضـع کنـد تـا بـه      رِ اثباتیپذ د مواد شکافتیعِ تولمنمان یم گرفت پیه سازمان ملل تصمسال بود ک

ـ پا یی هسته يها شده تا سطح سالح یغن رِیپذ د مواد شکافتیتول ـ دهـد و نظـا   انی و کنتـرل   یگدیرت، رس
 2004اما در نوامبر . ردآن مسدود ک ي ها مذاکره را درباره االت متحد تا مدتیا. باشد بر آن داشته یالملل نیب

مـان  یاگـر پ . دارد یبـه آن بسـتگ   يجانور يها گونه ي ندهیم آییست اگر بگویاغراق ن. دیانجام يریگ  يبه رأ
ـ یکش یی جنگ هسته ینوع سمت  ر بهیناگزنشود وضع  در  یاول مجمـع عمـوم   ي تـه یدر کم. میشـو  یده م

ـ یتصـو  ممتنع به يرأ 2مخالف و  يک رأیموافق،  يرأ 147شد و با  گذاشته يبه رأ 2004نوامبر  . دیب رس
 يرأ. بدهـد  ياالت متحـد رأ یه ایتواند عل یممتنع داد چون نم ياراده رأ یل بییاسرا. نداد يمتحد رأاالت یا

ـ تانیح داد که بریسازمان ملل توض ي ا در جلسهیتانیر بریسف. ا بودیتانیگر از بریممتنع د مـان موافـق   یا بـا پ ی
ـ بـه   147ا را بـه نسـبت   یدن]. 70[» بود م کردهیالملل را تقس نیب ي جامعه« ن مسألهیاست اما ا ـ ی م یک تقس

ـ از آن ند یهرگز گزارش. کند یراهتوانست با آن هم یا نمیتانیبود پس بر کرده ـ یدم گرچـه احتمـاالً   ی از  یک
 یـی  سـالح هسـته   ين مواد بـرا ید ایتول يبرا ینعچ میکه ه یعنیعمل ن یا. خ بودهیها در تار يرأن یتر مهم

ـ ش پکـردن  متوقف يبرا یاز گسترش سالح وجود داشت راه یاگر واقعاً نگران. وجود ندارد ـ ی امـا  . شـد  یدا م
ـ هـا ا  بـود و آن  خـودش  یی هسته تالینظارت بر تسه یمعن ردش چون بهیاالت متحد نخواست بپذیا ن را ی

ش یپ یدانستند مشکل یکردند، چون م یه نافرمانیبق. کند یا هم از ارباب اطاعت میتانیبرو . رفتینخواهندپذ



 قدرت بسیار خطرناك    136

ـ کـه ا  مـادام . دادنـد  یموافق نم يآن وجود داشت، احتماالً به آن رأ یعمل يد ـ اگر شانس اجرا یآ ینم االت ی
  .ش وجود نداردشدن ییاجرا يبرا یکند، شانس متحد مسدودش

ثمـر    انـه بـه  یدر خاورم یـی  هسـته  يهـا  واقعاً مؤثر با گسترش سالح ي که هرگونه مبارزهآن يبرا :راشق
ـ توان نسـبت بـه آن    ینم. شود یل بررسییاسرا یی هسته ي زرادخانه ي د پروندهیند بایبنش و اعتنـا مانـد    یب

گسترش  ل مؤثرِیبدتنها . متهم کرد يراهبرد ي موازنهجاد یا يکوشش براه را به یهمسا يهمزمان کشورها
  .است یی از مواد هسته يعار یی به منطقه یتمام ل آن بهیدر منطقه تبد یی هسته يها سالح
  



 

  
  
  
  

  بخش پنجم
  نيل ـ فلسطيياسرا ی هزيست

  لييت اسرايمشروع
ـ ت یمشـروع . است ل شدهییت دولت اسرایمشروع ي درباره يادیز يها جدل :شالوم ت دولـت  یا نامشـروع ی

  است؟ يل در چه حدییاسرا
 االت متحـد دولـت  یا ایآ. باشد داشته یمعن یلیدولت خ تیمشروعکه مفهوم کنم  یفکر نم :یچامسک

کند؟ در  یش ممشروع يزیچ چه. ک را فتح کردیکه نصف مکز یکش نسل ي هیبر پا یاست؟ دولت یمشروع
ـ هـر  . شان ندارندتیبا مشروع يدارند و کار یحقوق مشخصها  الملل، دولت نیب نظامن یروشِ تدو  یدولت

سـتم  یها شکل گرفتـه و خـود س   تیخشونت، سرکوب، اخراج و انواع جنا ي هید بر پایکه فکرش را بکن
ـ  يهـا  است که رشد کرده و با خشونت ين مشکلِ نهادیا. ندارد یت ذاتیمشروع یدولت ـ ار تحمیبس ل ی
الملل وجود دارد که بر اسـاس آن اساسـاً توافـق     نینظم ب. ستیت مطرح نیمشروع ي مسأله. است شده

ـ   به یتیچ مشروعیها ه آن ين برایباشند اما ا داشته یها حقوق مشخص شده که دولت دهـد   یدسـت نم
  .يگریل باشد چه هر دولت دییچه اسرا
ل را ییدولـت اسـرا   يریگ شکل يها شهیم ریاگر بکوش. مطرح کرد يگرید شود سؤال را جور یم :راشق

ـ یرسـد عنـوان نما   یمان مکه به ذهن یی م، قاعدهیف کنیتعر ـ   ي نامهش سـون اسـت؛   نیم رودیمشـهور مکس
هـا   خ دولـت یل وارد تـار ییت اشاره دارد که اسـرا ین واقعیا به ]1[ ن؟یـ مهاجرنش  يدولت استعمار: لییاسرا
بعـد  اما ). ترشانشیب يبرا :یچامسک(گفت ها  از دولت یلیخ ين مطلب را برایشود هم یماست البته  شده

ـ ن است بـر پا یـ مهاجرنش  ياستعمار ي تازه یلیل دولت خییاسرا: میعامل زمان را دار ـ اخـراج بوم  ي هی انِ ی
نه از  یکش نسل ي هیگرفته بر پا شکل يها ز است که دولتیطنزآم. االت متحدیمثل ا یکش و نسل ینیفلسط

 يدردسـرتر  کـم ت یشان، در موقعتیبا چالشِ مشروع ییاروی، در رویاسیاز منظر س کهبلالبته  یمنظر اخالق
دهنـد؛   یمت دولت ادامه یدن مشروعیکش چالش  چنان بهاند هم که اخراج شده ییها در مورد اخراج، آن. اند

ها  است که تمام دولت یهیبد. اند ست و نابود شدهیز باشند نیبرانگ د چالشیکه با ی، کسانیکش در مورد نسل
  دیآپارتادولت چون  ياند اما موارد گرفته خشونت شکل ي هیبر پا
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م ییبگـو  دیکه بگذار ییها دولت ي در مقوله توان یرا نم فرانسه ي رِ زمانِ سلطهیا الجزای یجنوب يقایافر 
حـاد   ي ل بـا مسـأله  یین است که اسرایت ایواقعپس . گنجاندست یگر نیا دیست یر سؤال نیشان زتیمشروع
 تیرسـم  بـه  1بـالقوه صـورت   انـد تـا بـه    ها آمـاده  تر عربشیب: »حقِ بقا« ي روست، با مسأله بهت رویمشروع

  .2و بر حق یقانون صورت ت اما نه بهیک واقعیصورت  بشناسندش، به
. اند ل ابداع کردهییاالت متحد و اسرایرش ایرا ظاهراً هوادارانِ عدم پذ» حقِ بقا«مفهوم  :یچامسک

ـ یه. الملل وجود ندارد نین مفهوم در حقوق بیا. ش جالب استراه گسترشو  . حـق بقـا نـدارد    یچ دولت
ـ هـا ا  آن. دنریپذ یاست نم ک نشستهیکه در نصف خاك مکز االت متحد رایا يها حق بقا یکیمکز االت ی

ـ در صلح و امن یمتحد و حق زندگ ت یرسـم  اش را بـه  شـده  شـناخته  تیرسـم  بـه  يت درون مرزهـا ی
 يها پوست سرخ. د هم بشناسندیشناسند و نبا یت نمیرسم االت متحد را بهیا يشناسند اما حق بقا یم

ـ یدق ي مطالعـه . ش راداشتن شناسد و نه حق وجود یت میرسم االت متحد را بهیطور ا نیهمهم  3یهوپ  یق
ـ 1970 ي در دهـه » حـق بقـا  «م مفهـوم  یتوانم بگـو  یکه مآنجا  ام اما تا دهیمورد ند نیدر ا کـه   ی، در مقطع
حق دارد «ل ییرفتند که اسراین پذیبخش فلسط يآزاد ي جبهه یحیت تلویبا حما عرب يها ن دولتیتر مهم

 يشـورا  242 ي نامـه قطع يهـا  ـ جملـه » کند یشده در صلح زندگ شناخته تیرسم امنِ به يدرون مرزها
ـ امن يشورا ي نامهقطع ي مهی، ضم1967از جنگ ژوئن  شده بعد بیت تصویامن ـ ت کـه ا ی االت متحـد در  ی

ـ غات ایتبل. دا کردیـ رشد پ] 2[را وتو کرد  آن 1976 ي هیژانو جـاد مـانع و   یا يل بـرا ییاالت متحـد و اسـرا  ی
در صلح  یزندگ«ها ـ   تمام دولت ن حقِیرا از ا ن درخواستیاکرات و توافق اسکان، اذرفت مشیاز پ يریجلوگ

ـ مـانع جد  .ل کـرد یتبـد » حـق بقـا  «ــ بـه   » شده شناخته تیرسم امن و به يدرون مرزها ـ د ای ن بـود کـه   ی
ـ یل ـ  ییاسرا يطرف مذاکره خواهندبود که حق بقا یشرط ها به ینیفلسط ـ ت سـلب مالک یمشـروع  یعن  تی

 يبود بـرا  ین راهیم که ایتوانم بگو یم. ت بشناسندیرسم بهشان ـ را  یها نیشان از سرزمشدن و اخراج شدن
شـان از مـذاکرات و   زدن خـاطر تـن   ل بهییاالت متحد و اسرایکه ا یرفت مذاکرات در زمانشیدر پ یتراش مانع

فکر . شدند یم يمنزو یالملل نیش از نظر بیکماب مستقل دولتدو  لیتشک يبرا یالملل نیب ي هگسترد اجماع
ـ  چیحق بقا ندارد و ه یچ دولتیه. است یغاتیتبل یرفت؛ مفهومین مفهوم را پذیاد یکنم با ینم ـ یدل یکس  یل
حـق بـا شماسـت،    . ندارد یذات تیروعشها م ک از آنی چیه. اند که هستند نیها هم دولت. شرفتنیپذ يبرا

. نامشـروع بـود   یخاصِ زشت یمعن به یجنوب يقاید افریآپارتادولت . دارند یار متفاوتیاند؛ ابعاد بس متفاوت
ـ ا از د بعـد ی، شـا تپوس اهیست یجمعدرصد  80 يد تمام شده اما برایشروع شده؟ آپارتامحاال  ن اقـدامات  ی

حاال مشـروع اسـت؟ کـامالً درسـت اسـت کـه       . باشد ط از گذشته هم بدتر شدهیشرا شده نهیبرالِ نهادینول
معاصر در سال  یالملل نینظم ب از پس که ین معنیا فرد است ـ به  ش منحصربهیکماب یک معنیل در ییاسرا

اسـت   ییهـا  از دولت یکیدولت شد مثل پاکستان و هند، پس  1948ل در سال ییاسرا. س شدیتأس 1945

                                                                                                                        
1. De facto 
2. De jure 
3. Hopi 
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کند  یل مین را تحمیآفر شدت مشکل به ين عنصریس شدند و ایتأس یالمللِ فعل نین نظم بیاز تدو که پس
ـ  يریمستقر شود؟ کشمر ید در کشمیمثالً چرا هند با. ـ مثل هند ـ ا هـا  خواهنـد؛ اتفاقـاً مهاراجـه    یها نم ن ی

ـ دکار را با خشونت کر نیو ا ندم را برخالف خواست مردم گرفتیتصم ـ  همـه  ي اجـازه  .دن  یدرخواسـت  یپرس
دسـت   یناکوحشـت  يهـا  به قساوت 1ایدارانِ راشتر ، تفنگيهند ي ژهیو يروهاین. دهند یسازمان ملل را نم

ت ین عنصرِ نامشروعیا. هم ادامه دارد، تقلب کردند چناند و همیکه به خشونت انجام یانتخاباتدر . زنند یم
  .است

ـ یهالبته . شوند یم گر خلطیدکیسطوح مختلف دارند با  جانیکنم ا یفکر م :راشق ـ  يرو یچ دولت ن یزم
را  یجنـوب  يقـا یراف ي هیاما قض. روشن است یلین خیا. را به ارمغان آورد یاجتماع يست که برابرین یدولت

البتـه  ) وجود دارد ییها يکار اما افراط :یچامسک(هم گفت  يگریا هر دولت دیاالت متحد یا يشود برا یم
هسـتند کـه از    ییهـا  دولت .میزن یحرف م یم از سطح متفاوتیحاال دار ید ولوجود دار ییها يکار که افراط
وجـود   ییها تیاما وضع. میباهاشان ندار یو مشکلاند  شان دولت در نظر گرفته شدهت قاطع مردمینظر اکثر

 ر،یکشـم . شـان ندارنـد  و اکثر مـردم قبول  دست آمده با زور به يت استعماریاست از مشروع یدارد که بخش
 یدولت يتوانند خود را با ساختارها یت مردم نمیدارند که اکثر ینامشروع يها تین موقعیچن... کردستان و

  .ان کنندیموجود ب
ـ ها تا بـه امـروز ا   یونانی. ها یونانیاز اخراج  بعد ریر بگه را در نظیترک. ادامه داد شود یم :یچامسک ن را ی

ن خاطر نامعمول است کـه  یا ل بهییاسرا. است م قوا برقرار شدهیندارد و فقط با تنظ یتیروعشم. اند رفتهینپذ
ـ یمتحد شا االتیو ا. دارد یمشابه یگژیو یشد ول سیها تأس گر دولتیاز د بعد یکم ن دولـت  یتـر  ید افراط

ـ ینبعدش هم که در . رون انداختندیشان بیها نیا از سرزمیوقمع کردند  ا قلعیل مردم را کباً یتقر .باشد از  یم
ـ یخ یگنکردن کانادا، بازدارند فتح يل برایتنها دل .ندمستقر شد يگرید کشورِخاك  ـ تانیبر يقـو  یل . ا بـود ی

هـا   دولـت  ي همـه . ت مطرح کـرد یک دولت را با جدیت یمشروع ي مسألهکنم بشود  یم فکر نمیراحت بگو
  .اند نامشروع
ت وجود دارد ین وضعیل اییدر مورد اسرا. ه باشدکه منظورمان چنیدارد به ا یگبله اما باز هم بست :راشق
ـ ب 1948ن در سـال  یآن سرزم یعربِ بوم ینیت فلسطیدرصد ـ جمع  80از  شیت قاطع ـ ب یکه اکثر رون ی
  .شدند انداخته

  کند؟ یاالت متحد امروز چه فکر میا یت بومیجمع :یچامسک
 یلیط خیدر شرا يریع شکل گرفتند به تعبیعامِ فج قتل يکه بر مبنا ییها از اول گفتم که دولت :راشق

گر در یاز طرف د. کند یشان مخالفت نمتیبا مشروع یانبوه ي چ تودهیند چون هبر یسر م به يکم دردسرتر
 ینیهمـان سـرزم   یهستند و مدع 2ها میمقـ مهاجر   ي کم به اندازه م که دستیدار یتیل، جمعییاسرامورد 

ـ ا رشِیمورد پذ یحل که راه مادام. دانند یرا غصب شده م که آن ـ ن جمعی باشـد، مشـکل    ت وجـود نداشـته  ی
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برخاسته، با  یخیو ستم تار یعدالت یرد که آن دولت، گرچه از بیت بپذین جمعیاگر ا .ت وجود داردیمشروع
کـه   اما مادام. شود یشود، مشکل حل م توافق شناخته کیمتن شده و در  تیت تثبیعنوان واقع ن وجود بهیا

  .ن عبارتیک از ایدمکرات یرسم يـ در همان معنا. ت پابرجاستین نباشد مشکل مشروعیچن
محـل  شـدت   النکا بهیسر پس. ام مخالفت شود، محل نزاع است، موافق يزیکه با چ مادام :یچامسک

 ي رفتند که اگر دفعهیست چون دو طرف پذیگر محل نزاع نید 1آلزاس ـ لورن. طور نیهند هم هم. نزاع است
ـ یل را حتـا ب ییاسـرا . نـابود خواهدشـد   و ستیا نیبعد بر سر آن منازعه کنند، دن ي دفعه هـا   ینیتر فلسـط ش

. ت نـدارد یمشروع ي به مسأله ین ربطیا. استشود بله محل منازعه  رفتهیکه کامالً پذ یاما تا زمان. رفتندیپذ
  .کند یش نممشروع اند دهیدست کش ازعهنماز ها  یلیت که خین واقعیا

ـ ت اکثریت رضـا یمشـروع . ت اسـت یرضا يت بر مبنایمشروع. نه :اشقر ـ ت اکثریت اسـت و رضـا  ی ت ی
مشـروع اسـت   ک دولت ی. ت استیک معرف مشروعیدمکرات یو قانون اساس یاسیس ي کم در فلسفه دست

ـ ل اییش باشد حاال بـاز مشـکل اسـرا   حق يت ذیت جمعیت اکثریرضا يبر مبنا یوقت ن اسـت کـه بخـش    ی
ـ جه اگر در نظر بگینتدر . اند شان محروماخراج شده و از حقوقآنجا  از 1948ن از یمردم فلسط ي عمده م یری

ل بر ییشود گفت دولت اسرا یگر نمیاند د ها محروم شده دارند که از آن یشان حقوقنین مردم در سرزمیکه ا
  .ش استحق يت ذیت جمعیت اکثریرضا ي هیپا

ـ » تیمشروع«. میرا کنار بگذار» تیمشروع« ي بگذار واژه :یچامسک  ییالملـل معنـا   نیدر موضوعات ب
ل بر آن بنـا شـده،   ییکه دولت اسرا ینیسرزم یراست گفت که مردم بوم و شود رك یم. کامالً متفاوت دارد

ـ مشروع است  ْن مسأله ندارد که دولتیا به یدرست است و ربطن یا. رندیپذ یشان را نمت اخراجیمشروع ا ی
ـ یخ ي ن را دربارهیشود هم یم. ستین رندشـان امـا   ید بپذیمـردم شـا  . گـر هـم گفـت   ید يهـا  از دولـت  یل

ـ کـه آ  شـود  یدانم اگر در آلزاس ـ لورن نظرخواه  ینم. رندیپذ یشان را نمتیمشروع ت آن یمـردم مشـروع  ا ی
ممکـن  . نطوري مسـاله را حـل کردنـد   یخُب اخواهند گفت . ش خواهدآمدیا نه، چه پیرند یپذ یحل را م راه

 یپوسـتانِ بـوم   اگر به قرارگاه سـرخ . ستا بودها فکر کنند مشروع نی بودهمشروع  حل ن راهیاست فکر کنند ا
  .رفتندیرا پذ اما آندانستند  یاالت متحد را مشروع نمید قطعاً ایرفت یم یهوپ

  .رفتند پس مشروع استیا پذر اگر آن :راشق
ـ بهـا   ینیفلسط م کهیریاگر بپذ، خُب :یچامسک هاسـت   ل را مـدت ییاسـرا  آنهـا  دارنـد  یمتشـکل  انی

بر درخواسـت   یمبن) االت متحد وتوش کردیکه ا(سازمان ملل  1976سال  ي نامهها از قطع آن. اند رفتهیپذ
ـ ، حمادو دولت مستقل ـ  يشـورا  1988در سـال  ]. 3[کردنـد  ت ی ـ  رسـماً  نیفلسـط  یمل را  ین تـوافق یچن

از هر نظـم و نظـام    شیباشد، ب ل دادهییبه اسرا یتیچ مشروعین عمل، هیکنم که ا یاما فکر نم. ]4[رفتیپذ
را  رش مطـرح اسـت بلـه آن   یپـذ  ي جاکـه مسـأله  امـا تـا آن  . ت ببخشدیمشروع يگریکه به دولت د يگرید

  .رهیا غیا مرزها یاند مثل حق بازگشت  مخالف ییزهایالبته با چگرچه . رفتندیپذ
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ـ یدند امـا بـه آن خ  یتوافق نرسبه ]. 5[ ریدر نظر بگ 2001 ي هیرا در ژانو 1مثالً مذاکرات تابا ـ نزد یل ک ی
ـ ا ک نبـوده ین به توافق نزدیگفتند که هرگز چن یانیپا يگان در کنفرانسِ خبرکنند مذاکره. شدند م و اگـر  ی

ـ   ن توافق بـه یاگر ا. ]6[د یم رسیم احتماالً به توافق خواهیتر ادامه دهشیب یکم میبتوان آمـد بـه    یدسـت م
ل را مشروع یین اسرایا. دیانجام یم ینیدر جهانِ فلسط شده یدهسازمان ییتنها ساختار اجرا يرش از سویپذ
  .ن، نهییتا پا طور نیالنکا و همیا سریا هند یا فرانسه یاالت متحد یتر از اشیب. کرد؟ نه یم

ـ ، اییاروپـا  يها شود دولت ینم. دوگانه استفاده کرد ياریجا از معنیشود ا یکنم نم یفکر م :راشق االت ی
توجه به نظـر   یب شان در مورد جنگ عراق سرزنش کرد و بعدنظر مردم  نکردن به توجه يبرا ه رایمتحد و بق

مقتـدر مـردم    يعنـوان آوا  بـه  اسـت ن یکه معادلِ دولـت فلسـط   را یالتیتشک يها میتصم نیمردم فلسط
  .د کردییتأ نیفلسط

  ت؟سنامشروع ا نیالت خودگردان فلسطیتشک ییگو یم حاال یعنی :یچامسک
ن از یبا مردم فلسـط  یزنیرا ي هیرا مشروع دانست اگر بر پا یچ توافقیتوان ه یم که نمیگو ینه، م :راشق

  .رندیرا بپذ ن آنیت مردمِ تحت ستم فلسطید اکثریبا. نباشد یپرس همه یق نوعیطر

  ها در هر توافق ینيفلسط یريگ ميقدرت تصم
  گر؟ید يگان به لبنان و جاهاشامل پناهند :یچامسک
  .البته :راشق

 ین باشد که هر توافقیار بر ااگر اصر. نیم فلسطیدا یرانیجنگ و و ینِ قطعیتضم یعنین یا :یچامسک
قابل تصور را به جناح راسـت   ي هین هدیبهتررند، یمهاجران بپذ يها حاضر در اردوگاه يها ینید فلسطیرا با
شـه بـا   یاست و متأسفانه حق مـردم هم  یشدن يزیچ د چهید پرسیها با تیجهان واقعدر . میا ل دادهییاسرا
ـ نید ایکنم ما با یفکر م. شود یبودن مصالحه م ریپذ ت امکانیواقع ـ  یـی  یجا تفاوت اساس کـردن   ن طـرح یب

ـ است که اغلب ناد یمهم يگذار ن تفاوتیا. میل شویاز آن قا یعمل يو هوادار يزیچ ـ  ده گرفتـه ی . شـود  یم
کنند، اما تا  یگر زندگیدکیرشان را غالف کنند و در صلح و آرامش با ید شمشیفرض کرد که همه با شود یم

ـ ا نکـرده  يهوادارد، یرس میخواهآنجا  م بهیجا که هستنیاز ا چطورم ینده نشان ـ اگـر ا . می ـ   نی  میکـار را بکن
ـ یل ـ فلسط ییدر مورد مشکل اسرا. میا کرده يهوادار ـ  شـود فـرض کـرد کـه راه     ین م وجـود دارد کـه    یحل
ـ هـا در دن  ینیفلسط يبرا: ستین ين هواداریااما . شان برسندتمام حقوق  ها به ینیفلسط ـ  يای همـان   یواقع

ـ م بایکن يدارطرف يزیش ـ اما اگر قرار باشد از چ گرفت نظر شود هدف درازمدت در یم. است حکم اعدام د ی
  .افتی میبه آن دست خواه چطورم ینشان ده

کم تا  اند، دست رفتهیرا پذ رفته آن هم يها رو ینیوجود دارد و فلسط توافق  دن بهیرس يبرا یدر واقع راه
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ادالنـه  د فکـر کننـد ناع  یاند ـ شا  رفتهیپذ. دهد یها نشان م یشان مربوط است و نظرسنجیکه به نهادها جاآن
ـ   يسو به .اند رفتهیرا پذ ل دو کشوریحل تشک راهاست اما  مـن از  . انـد  کننـد و خواسـتار آن   یآن حرکـت م
 يهـا  نیدر سـرزم  ینـدارم امـا نظرسـنج    يه خبـر یمهاجرانِ لبنان، اردن و سور يها در اردوگاه ینظرسنج

عادالنه  یحل ن راهیا. افتیآن دست  است، اگر بتوان بهل دو کشور یحل تشک راهرش عامِ یپذ ي نشانه یاشغال
 باشـد بـه   یتوانـد گـام   یم. تواند یها حفظ کند؟ بله، م ینیفلسط يرا برا يزیتواند چ یم. است؟ البته که نه

ـ  میینکه بگویااما . است يهوادارن یا. تواند ی؟ بله، مبهتر يزیچ به يسپارره يسو  درسـت  یمیتصـم چ یه
  .گر خواهدبود رانیبار و و غم یی یه زندگبها  ینیکردنِ فلسط فقط محکوم مگر آنکه عادالنه باشدست ین

که  ییها که آن یم درحالیبارشان نجات ده غم یها را از زندگ ینیم فلسطیخواه یم مییشود بگو ینم :راشق
ـ را از هرگونـه حـق ب   ها به لبنـان  پناهندهخصوص  ها به پناهندهرا دارند،  ین زندگیدبارترپرا ن یـی ان و حـق تع ی

  .میشان محروم کنسرنوشت
  ؟ یکن یم يدارطرف يزیچ از چه :یچامسک

ـ . ن سرنوشت دارنـد ییاند و حق تع شاننیان ستم و اخراج از سرزمیها قربان نیا :راشق کـس حـق    چیه
 ي مـردم کرانـه   بودن با طرف: ل استییاسرا یاست عملین سیا. گر جدا کندیدکین را از یندارد مردم فلسط

ـ اکثر. انـد  محروم شده یه از هر حقیقکه ب یو غزه درحال يباختر ـ هـا ا  ینیت قـاطع فلسـط  ی اسـت را  ین سی
ـ   یمتنوع يها دانند و نه بخش ین واحد مت  کیها خود را  آن. اند رفتهینپذ هاشـان چشـم    یکه بشـود از بعض
 بـه  نیها را بـدونِ تضـم   معادالت و توافق کوشد یقاً میم، دقیجنگ دا ي کنم قاعده یفکر من یبنابرا. دیپوش

ت یکه اکثرنید از ایم بایهست میاگر خواستار توافق دا. داجرا کن نیت مردم فلسطیاکثر رشِینِ پذآمد دست
 ي نوآم، نسخه ي برخالف گفته یعملن یچن. میرند، مطمئن باشیرا بپذ ن آنیاز کل مردم فلسط یقابل قبول
  .چدیپ یم را نمیجنگ دا

  بازگو کن؟ یکن ینهاد مشیرا که پ ی؟ مراحلِ طرحیهست يزیچ هوادار چه :یچامسک
ن بگـذارد کـه شـاملِ    دگرهستم که به رفراندوم مردمِ متأثر از آن  یمن هوادار توافق در مذاکرات :راشق

  .شود یها م ینیها و فلسط یلییاسرا حال
  ؟آورد یراه مها به هم ینیفلسط يرارا ب يزیچ رفراندوم چه :یچامسک

  .بدهند يرأ یی دارد که قرار باشد به چه مسأله یگبست :راشق
  ست؟یرفراندوم برگزار شود چ یخواه یخاطر آن م که به یپس آن توافق :یچامسک

 يط بـرا یم که شراییم بگویوانت یتو و من م. د باشدیم که توافق چه باییست که بگویا من نیبا تو  :راشق
د، شبا د مشکالت و حقوق کل مردم را در نظر داشتهیبا: د باشدیبه اعتقاد ما چه باا قابل قبول یعادالنه  توافق

ـ ا. ياشاره کرد 2001به مذاکرات . ینیگان فلسط پناهندشامل  ـ ن واقعی آنجـا   يهـا  کننـده  ت کـه مـذاکره  ی
 دانسـتند ـ و   یم. کند یبحث کردند، حرف مرا ثابت م ینیگان فلسطپناهندطرح مفصلِ سرنوشت  ي درباره

البته . ستیت ممکن نید اکثرییدار بدون تأیپا حل راهن کامالً آگاه است ـ که یفلسط يمطمئن باش که رهبر
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ـ ن ویا. شود رفتهیپذ نیت مردم فلسطیکم توسط اکثر د دستید اما بایآ یدست نم هرگز اتفاق آرا به  یتیعض
  .ک استیدمکرات

ـ   ینیفلسط يوضع رهبر ي ا دربارهیب :یچامسک ـ هـا چ  آن. میدر تابا شـفاف باش رفتنـد کـه   یرا پذ يزی
گفتند که نظم و نظام مربـوط بـه   » کیپراگمات«ر بحث به آن توافق یدرگ يها تمام طرف يها کننده مذاکره

است  يزیچ آنن یا]. 7[ر ندهد ییل را تغییدولت اسرا» یتیجمع یگژیو« که يطرز ها بود به حقوق پناهنده
را  اشتباه بـود امـا آن   ییبگود یشا. رفتندیشان ـ پذ  هیو بق] 8[عرفات، محمود عباس اسر یها ـ   ینیکه فلسط

  .رفتندیپذ
طور  نیرند و اگر ایرا بپذتوافق  کید به روش دمکراتیمردم با. دیآ یوجود م ک بهیمشکل دمکرات :راشق
ـ ک همی] 9[اسلو  ي نامه موافقت. است لیتحمست، ین گر توافقین دینباشد، ا ـ یتحم نیچ ـ . بـود  یل از  شیپ

 ت مردمِ متأثر ازیکه اکثرشود مگر آن یید نهاینبا یچ توافقیم که هیبگو توافق طیشرا ي ورود به بحث درباره
  .رندشیآن بپذ

  .میندار یحات است، بحثضح وایکه توضنیا :یچامسک
  .باشند داشته ینقش يریگ مین تصمید در ایها نبا پناهنده یتگفتو . مت ما بودیعز ي ن نقطهیاما ا :راشق

ـ     من گفتم. نگفتم يزین چیمن چن :یچامسک ـ  چ راهیکه قطعاً درسـت اسـت کـه ه  یرفتنیپـذ  یحل
وجود  رند مشکل بهیرا نپذ اگر همه آن. خُب. باشد رش را داشتهیپذ يط برایحداقل شرا کهآن بود مگرنخواهد

اصـول   يات، رویهیبد يرو. میبرو یعمل يت هوادارات به سمیهیا از بدیحاال ب. ح واضحاتیتوض: خواهدآمد
ـ حـاال بـه دن  . خودشان را بکننـد  يها باشند انتخاب د حق داشتهیم ـ مردم با یتوافق دار ـ  يای م و یبـرو  یواقع

  .میم که هوادارِ چه هستییبگو
ـ ن شرط است تو بـا تغ یل مردم فلسطگفتم که توافق ک یوقت. ست نوآمیح واضحات نینه توض :راشق ر ی

  .جنگ است يبرا یچیپ ن نسخهیکه ا یگفت
ن مشروع و عادالنه است، یاز نظر مردم فلسط م کهیبرس یحل م تا به راهینیبنشاگر گفتم که  :یچامسک

  .شاننابودکردن ياست برا یی ن نسخهیا
 يهـا  ینیرا فلسـط  ید که توافقیتصور کن: ن باشدین مسأله ایا فکرکردن به يک راه براید یشا :شالوم
  ...رندیشان بپذبخو رهبران منت یاشغال يها نیدرون سرزم

  رندش؟یها نپذ ت پناهندهیو اکثر :راشق
  .شود یشک رد م یب :یچامسک

  .ستمیمورد با تو موافق ن نینوآم در ا.ً نه اصالً :راشق
  اردوگاه موافقت خواهندکرد؟ يتو يها پناهنده یکن یفکر م :یچامسک

  .شانیزندگ یاتبث یباشد بر ب یانیپا ي هستند که نقطه یحل راهدنبال  مردم به! البته :راشق
  .ستیبر آن ن یانیپا ي نقطهن یا :یچامسک
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ـ درك کردند کـه با  یلییاسرا يها کننده حتا مذاکره. ریتوافق تابا را در نظر بگ :راشق بـه   ییازهـا ید امتی
 یلییاسـرا  يها نیسرزمبه  ها مجاز باشند دهناز پناه ینهاد کردند که تعداد مشخصشیپ. ها بدهند ینیفلسط

ل بـه  ییاسـرا که  1967از  قبل یلییاسرا يها نیسرزمبخش از آن به  يگریبرگردند و تعداد د 1967از  قبل
تمرکز شده و م ها ها در آن که شهرك ییها نیسرزم يواگذار يدر ازاواگذار خواهدکرد  ینیفلسط یکشور آت

ـ هم توافق دار حاال با :یچامسک. (اند ل منضم شدهییبه دولت اسرا کـه   یکسـان  ي کـه همـه  نیگـر ا یو د). می
 ییها باشند و آن کار را داشته نیبروند، حق ا ینیو غزه در قلمرو دولت فلسط يباختر ي خواهند به کرانه یم

که   ییجاها ینعیبمانند ـ   یکنند باق یم یزندگکه  ییها نیچنان در سرزمبمانند و همقطعاً خواهند  یکه م
مهـاجرت   يدرهـا حتـا بـرا   و . کـار را بکننـد   نیتوانند ا یکنند ـ م  یم یعنوان پناهنده زندگ هاست به دهه
ـ  ها به نیا ي همه. ، باز استبروندخارج  بهخواهند  یکه م یکسان  يهـا  و برنامـه  ينوسـاز  يهـا  راه کمـک هم

ـ  ي جامعـه «مـت کـه   اپرداخت غر ن یاش را تـأم  هیر مشـترك سـرما  طـو  ل بـه ییو دولـت اسـرا  » الملـل  نیب
  ].10[کردند یم

  .گفتم یاست که من از اول م يزین درست چیا. است یکیمان حاال حرف :یچامسک
 نیسرنوشت مـردم فلسـط   ي توافق درباره يکه برانیا: بود یما دمکراس ثمت بحیعز ي نه، نقطه :راشق

ـ و ش کنند بـه یامضا نیفلسط الت خودگردانیتشک ست که فقط مقاماتین یکاف ـ ا م کـه یژه اگـر بـدان  ی ن ی
 یکسـان . است یتوافق اُسلو مثال خوب. ر فشاریکا زیل و امریید از جانب اسرافاسدند و تا چه ح چقدر مقامات

ـ  یم کـه نت یدانست یم و میمان اُسلو واقف بودیمثل تو و من از آغاز به مشکالت پ ـ یفرمادهـد و   یجـه نم  یش
  ].11[است

ات یهیبـد  ي اول توافـق دربـاره   ي م؟ نکتهینکنم شروع یدیرس توافق که به ییچرا از همان جا :یچامسک
شروع آنجا  د ازیم که بایا دهیرس ییجا بهحاال . که همه بر سرش توافق دارند یاصول ي دوم درباره ي است و نکته

آغـاز فـرض کـرد کـه البتـه       ي شود مذاکرات تابا را نقطه یم. میتوافق دار یات عملییجز ما در مورد. میکرد یم
) 1: کـه  رفتنـد یدو طـرف موقتـاً پذ   هـر . يش دادطور است که تو شـرح  ها همان پناهنده ي هیقض. کامل نبود

همـان   یعنی. نکند يرییل تغییاسرا یتیب جمعیترک ارد امیصورت بگ ینیفلسط يها ن پناهندهیبازگشت نماد
ـ بق) 2و بمانـد   یبـاق دوجانبـه   يها بر سازش یمبن 1967از  قبل یالملل نیب يا مرزهال بییدولت اسرا ه حـق  ی

ـ بحث نشد اما توافق شد که با. ن بروندیفلسط کشورخواهندداشت به  ـ صـورت بگ  ید اقـدامات ی ـ رد و ی شـود   یم
کـنم   یفکر نم .ردخوانَد، صحبت ک ین دو مقوله نمیشان با اطیکه شرا یکسان يبرا ،اقدامات ي محدوده ي درباره

هـا   نداشتن در رابطه با پناهنده مشکالت اسکاناما . وجود داشت يمذاکرات تابا بسنده بود؛ هنوز مشکالت جد
منـاطق نفـوذ   ) 1: ر مطـرح شـد  یبا توجه به موارد زبلکه  )ها اساساً اسکان داشتند چون آن(مطرح شد نبود که 

ـ  ي معاوضه) 2و ] 12[ره یل و غیم، آریدوماَ عالم يها ـ منطقه  ینظام ـ سـه بـه   : نیزم ـ باشـد   کی ـ  ای ک بـه  ی
  مان کجاست؟پس مخالفت خُب ].13...[کی

ـ اکثر يکرد تابا برایبر اساس رو ا توافقیآن بود که یا از موارد یکی :شالوم  یرفتنیهـا پـذ   ینیت فلسـط ی
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  .است
ـ  ]14[ الیا صبرا و شـت ی، هالحلو نیع در کنم اگر یکه گمان م من :یچامسک مهـاجران   ا هـر اردوگـاه  ی

را  ینیدولت فلسـط  ل و بازگشت آزاد بهیین به اسرایبازگشت نماد د،یبگذار ين را به رأیا يگرید ینیفلسط
  .رفتینخواهندپذ

ند یجاه همه آنیدر اردن، لبنان و سور ینیفلسط يها که پناهندهنیا رفتنِیپذ. رندیپذ یالبته که م :راشق
ـ شـدند و   رون راندهیاز آن ب 1948که در سال  ینیفا، به اعماقِ سرزمیـ در انتظار بازگشت به ح تواننـد   ینم

ـ اما ا. اند ها ابله م آنیباش که باور داشته ن استیرند ـ مثل ا یرا بپذ يگریاسکان دحل  راهچ نوع یه ن مـردم،  ی
و  د به دغدغهیپس با. آورند یرا تاب م یخیو سرکوب تار یعدالت یم بیمستق يآمدها یاند که هنوز پ یمردم
ط یشان و شـرا یگطردشد تیباشد بر وضع یانیکه پا را یتوافقاگر درست توجه بشود، . توجه کرد شانمشکل

ـ یخ ي ک جنبهی. رندیپذ ی، ماوردیبه ارمغان بشان یبرا بهتر یزندگ يبرا يگریط دیو شرا ياقتصاد مهـم   یل
ـ ل ـ ا ییدولـت اسـرا   یرسمنهاد شیکننده بود و نه پ رحِ چند مذاکرهطل در تابا ـ گرچه فقط  ییطرح اسرا ن ی

 بار ش از غمیناراحت«ت بشناسد و یرسم ن را بهیوارده بر فلسط یخیتار یعدالت یل بییاست که باعث شد اسرا
ـ  یر روانیشود تأث ینم. مهم است یلین خیا. ان کندیرا ب» ها بی، درد و رنج و آس]ها آن[ یبودن زندگ ن یچن

ـ ا، هسـتند حق بازگشت  مصرانه خواستارها  پناهنده یوقت. کم گرفت را دست یرافعتا ـ  نی کـه   اسـت  یحق
ـ به آن وابسـته اسـت   شان نباشد که سرنوشت یی برنده است اگر تنها برگ یشان اساسیبرا را  آنشـود   یو نم

ـ تواند هم توجه شود از طر یآن توجه شود و م د بهیبا .فراموش کرد ـ   تیرسـم  ق بـه ی  یعـدالت  یشـناختنِ ب
وجـو   جسـت  ،تیلمسوون یا. لییاز طرف دولت اسرات آن یرفتن مسوولیو پذها وارد شده  که بر آن یخیتار
 را در ینهاد شد راه درستشیچه در تابا پاز آن یبخش خُبو . مردم استن یا يمناسب برا یحل افتن راهی يبرا

ـ نهاد و بشیپ نیمردم فلسط ينوع که برا از آن یکه اگر توافق کاملمعتقدم . ش داشتیپ ان شـد، صـورت   ی
  .رفتندیپذ یمرا  شان آنقاطعت یشان، حتا اکثرتیرفت، اکثریپذ یم

ـ هـا کوتـاه ب   پناهنـده  ي م دربارهیداور زام تا ا ، کامالً آمادهخُب :یچامسک ـ  . میای ت را درسـت  اگـر حرف
، یکن یش مچنان مطرحکه هم یمشکل. یکن یم يمثلِ دستور مذاکرات تابا هوادار يزیاشم، از چب دهیفهم

ن ید چنیباند؟ بله یبگو يزیچ یخیتار یعدالت یکه از ب اشدب یکلماتدر مذاکرات د یباا یآ: مشکل اصول است
  .باشد

 يهـا از سـو   رده بر آنوا یخیتار یعدالت یشناختن ب تیرسم ها به پناهنده يمن برا ي دهیبه عق :راشق
  .دارد يادیز یلیخ یت روانیل اهمییاسرا

هـا خـوب    پناهنـده م که مذاکرات تابـا بـا موضـوع    یا موافقحاال . میاش توافق کن ا دربارهیب :یمسکاچ
  .میها را کنار بگذار م موضوع پناهندهیتوان یبرخورد کرد، پس م

بـه  مـثالً  . را حـل نکـرد   زیچ همهها را نشان داد اما  درست رفتار با پناهنده ي وهیمذاکرات تابا ش :راشق
  .نپرداخت ها پناهنده دتعدا
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هـم پرداخـت در    ها تعداد پناهندهمان ژنو را که بعداً شکل گرفت و به یاجازه بده پ. درست :یچامسک
هـا بـر    یلییو اسـرا  ینیفلسـط  يهـا  نیدر سرزم ساکن يها ینیفرض کن که فلسطحاال ]. 15[م یرینظر بگ

رنـد، چـه   یرا نپذ هـا آن  مسـتقر در اردوگـاه   يها اسکان توافق کنند و پناهنده ي نهیمان ژنو در زمیاساس پ
  شود؟ یم

ت یرند و نه اکثریرا بپذ يزین چیت مردم فلسطید اکثریم که بایگو یم. ستمین آرا ي هیتجزهوادار  :راشق
ـ  را رد کنند بـه  ین توافقیاکثر مردم فلسطاگر . گریدکیهر بخشِ مردم جداشده از  ـ ا یمعن ن اسـت کـه ـ    ی

  .ستیموفق ن يردچ مویمتأسفم نوآم ـ در ه
ـ ا. هـا  چرخانند و نـه توافـق   یها م ا را قدرتیدنمتأسفانه . دهد یرا نم ین اصالً آن معنیا :یچامسک ن ی

اگـر  . ها درست نباشد پناهنده ي ت دربارهیفرض کن داور. دمیاما من سؤال مشخص پرس. ا استیت دنیواقع
. مینـدار  ید، مشکلیرس یقتابا به تواف/ مان ژنو یگر بشود در چارچوب پاها درست باشد،  آن ي ت دربارهیداور

 يتـو  يهـا  ینیل و فلسـط یین اسـرا یتصور کن ب. ت غلط باشدیتصور کن داور: دیآ یش مین پرسش پیا اما
ـ تابـا شـکل بگ  / مان ژنو یپ يبر مبنا یتوافق ینیفلسط يها نیسرزم ـ ریرا نپذ هـا آن  رد و پناهنـده ی د، چـه  ن

  شود؟ یم
موافـق   يرأ ینیفلسـط  يهـا  نیساکن سـرزم  يها ینیم و اکثر فلسطیمثال رفراندوم برگزار کن :شالوم

هـا   ینیم، اکثر فلسطیهم حساب کن يها را رو يمخالف و بعد که رأ يرأرون یب يها ینیبدهند و اکثر فلسط
  .باشند مخالف داده يرأ

  .باشد هداشتوجود  یتوافقتواند  ینمها  پناهنده ي مسأله ي دربارهمورد،  نیدر ا :راشق
  ست؟ینهاد تو چشیپ :یچامسک

ست؟ اگـر  یل چیبد. شان مشورت کنند که چه بکنندن دارد تا با مردمیبه رهبران فلسط یگبست :راشق
ـ د توسط اکثریها با توافق. بودتوافق معتبر نخواهدآن رفتند، یرا نپذ یتوافقر مردم اکث شـوند تـا    رفتـه یت پذی

ل یرا به اکثر مردم تحم يزیشود چ ینم. ن سرنوشت استییتع یحقِ اساس ي ن مسألهیا. باشند اعتبار داشته
امـا  . اسـت  کننـده داشـته   نییخ قدرت نقش تعیکه در سراسر تار ییتوانی بگو یم. را معتبر دانست کرد و آن

در . اسـت  هـا زمـان بـرده    شـود قـرن    یمحتـوم  يچـرا  و چون یت بیل به واقعیکه بازده قدرت تبدنیا يبرا
  .برد یش نمیاز پ يمدت کار کوتاه

ـ ا و همه با آن موافق :یچامسک(زنم  یک حرف میدمکرات یاصلِ اساسجا از نیمن دارم ا ـ ) می بـه   یوقت
ـ شود من آن یره مااش حل راه یط عملیشرا ـ    یکـنم راه درسـت   یچه را که فکر م مـن  . دهـم  یاسـت نشـان م
پس وارد . ها صحبت کنم توانم از طرف آن یو نم ستمینهم  ینیستم، حتا فلسطین نیمردم فلسط ي ندهینما
مـورد  در . ماست، شرح بده ینظرم شدن را که به یحل توانم آن راه یفقط م. شوم ینم یلیات طرح تفصییجز

 يگـر یدر سـطح د  يکه تو وارد بحث کرد یتیبر واقع یمبتنمشکالت . میکرد یها بحث م پناهنده ي مسأله
ـ گـر؛ ا یم و موارد دیادوم معال ینفوذ نظام ي اند، مثل منطقه ـ یمسـا هـا   نی هـا هـم    کـه بـه آن   انـد  یلِ ارض
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  .پرداخت میخواه
ما  ي؟ داورشندیاند یمچه به ها  پناهنده: یعنیاست ـ   يداور ي تنها مورد اختالف ما مسأله :یچامسک

تو غلط باشد چه؟  يداوراگر . ماند یم یباق یاما پرسش. است بهترل تو آشکارا اآن متفاوت است؛ م نسبت به
  .حال ممکن است هر به

ـ کـه  نیا يبـرا : ام سـؤال جـواب داده  ن یا به :راشق ـ ک توافـق معتبـر باشـد با   ی ـ د اکثری را قبـول   ت آنی
ـ ا! و تمـام ن یهم. دشو د مذاکرات از سر گرفتهیپس با دنباش را قبول نداشته ت آنیاگر اکثر. باشند داشته ن ی

  .پاسخ من است
  .جنگندم تا ابد بیها را تنها بگذار که آننیا یعنین یا خُب :یچامسک

  .جنگند یکنند نم یکه دارند مذاکره م مادام. نه :راشق
  .بماند یباقطور که هست  نیز همیچ که همهنیا یعنین یا :یچامسک

  .باشد هوجود داشت یخشونتد ینباهست،  هکه مذاکر ش رفت، مادامیقدم پ به شود قدم یم یدان یم :راشق
 ینیفلسـط  يهـا  نیدرون سرزم يها ینیکه فلسط یبه توافق دینباکه  ین هستیتو هوادار ا :یچامسک

ب یتخر يبرا یچیپ ن نسخهیطور باشد ا نیاگر ا. رندیرا بپذ ها هم آن که پناهندهاند توجه کرد، مگر آن رفتهیپذ
  .است یمیدا

ـ خشونت دا یمعن ش ندارند بهکه اکثر مردم قبول یل توافقیتحم ياما کوشش برا :راشق هـر  ! م اسـت ی
  .مذاکرات برود يد به دور بعدیبا تینشده توسط اکثر رفتهیپذ توافقِ

  هاست؟ ینیفلسط يگون سخنیدر فلسط یچه کس ،اند پراکنده ها ینیم که فلسطیدان یم :شالوم
ن یبخـش فلسـط   يمان اُسلو با سازمان آزادیل در پییاسرا .کنم يادآوریز را یچ کید یاجازه ده :راشق

شروع  1991 دیاز کنفرانس مادر که بعد ییوگوها گفت. و غزه يباختر ي گان کرانهندیمذاکره کرد و نه با نما
بـود ـ    1967در سـال   یاشغال يها نیساکن در سرزم يها ینیم فلسطیمستق يها ندهیوگو با نما ، گفتشد

ـ و دکتر ح ينان عشراوهلم، یات چاپ اورشینشر يها يریگ رغم خرده ، بهینیصل الحسیمثلِ ف یکسان در ی
ل اصـرار  ییبود امـا اسـرا   نیفلسط ي ندهیبخش پشت نما يدانند که سازمان آزاد یمهمه . زهغاز  یفاعبدالش

اسـحاق   يهـا  هرچند بعـداً دولـت  . کند یها شرکت م در بحث یاشغال يها نیکرد که فقط با ساکنان سرزم
د تا یآ یمدست  تر به بخش راحت يمورد نظرشان با سازمان آزاد يها افتند که توافقیمون پرز درین و شیراب
بخش  يکردند که سازمان آزاد يد کاریمان اُسلو انجامیکه به پ یمذاکرات پنهان تیها با هدا آن. ن مردمیبا ا

ـ امـروز واقع . خنجـر بزنـد   ینیفلسـط  يهـا  کننده ن از پشت به مذاکرهیفلسط ـ ت ای ن اسـت کـه سـازمان    ی
ـ یعمـالً ب . ستیو غزه ن يباختر ي کرانه ي ندهیبخش تنها نما يآزاد ـ ب يهـا  پناهنـده  ي نـده ینما ،ترش رون ی

موقـع   آن دیترد یداند و ب ین میتمام مردم فلسط يگورا سخنخود . نین است تا مردم داخل فلسطیفلسط
سـال   یاشـغال  يها نیسرزم ساکنانبود ـ هم   ن کسب کردهیاکثر مردم فلسط يکار را از سو نیت ایمشروع
ـ ن واقعیا اُسلو به ي نهیشین پیهم. نینش يهودی يها نیسرزم ساکنانو هم  1967 اشـاره دارد کـه هـر    ت ی
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و . شـود  رفتـه یباشد، پذ ت داشتهینظر آنان مشروع که به يطرز مثابه کل به د توسط اکثر مردم بهیبا یتوافق
ـ اصل پا کیبلکه  ستیپوچ ن یاصل. است یاز شروط اصل. ار مهم استین بسیا ـ دمکرات ي هی اگـر   :ک اسـت ی

  .ا آنین یـ ا دیآ یان میزور به م يپا، نباشدت یرضا
مـردم سـاکن    ي ت عمدهیاکثر: میکن یصحبت م یت خاص فرضیک موقعی ي دربارهم یدار :یچامسک

ـ ن است؛ بایاسؤال . رندیرا نپذ ت کلِ مردم آنیرند و اکثریرا بپذ حل راهک ی یاشغال يها نیدر سرزم د چـه  ی
 ینیفلسـط  يهـا  نیسـاکن در سـرزم   يهـا  ینیفلسطد اگر یگو ینگرش م کیه داشت؟ ین قضیبه ا ینگرش

ـ گو یگر مینگرش د. کنم یم یراهها هم ستم اما با آنیرند، من موافق نیبپذ سـاکنِ   يهـا  ینید اگـر فلسـط  ی
مـذاکرات اصـرار    ي م و به ادامـه ریپذ یهم نم رند منیت نپذیرند اما اکثریرا بپذ آن ینیفلسط يها نیسرزم

  .نیفلسط یرانیو یعنیاست که در واقع  یط فعلیشرا ي ادامه یمعن بهو ن حرف توست یکنم ـ که هم یم
هـا   مربوط به پناهنده توافقباشد، آن بخشِ  وجود نداشته تیت اکثریاگر حما. ستیطور ن نینه ا :راشق

  .شود مذاکرات به بحث گذاشته يد در دور بعدیبا
  د اجرا شود؟یگر باید يها و بخش :یچامسک

است که  ییها نیموقتاً با آن بخشِ توافق که مربوط به سرزمکه بخواهند  یمحل يها ندهیاگر نما :راشق
در توافـق، موافـق باشـد پـس      يبند ن بخشیبا ا یلییش بروند و اگر طرف اسرایکنند پ یم یها زندگ در آن
  .قطعاً

و  ینیفلسـط  يهـا  نیها در سـرزم  ینیفلسط ي ندهین نمایباگر . میمورد ما توافق دار نیدر ا :یچامسک
عنوانِ  کنم به یش نباشم اما فکر مد من موافقیشا: خُبشود گفت  یباشد پس م وجود داشته یل توافقییاسرا
ن دو مسأله یا. شود ی، بعداً مهها هنوز مورد توافق واقع نشد پناهنده ي و اگر مسأله. خوب باشد یموقت یتوافق

ـ  ي و معاوضـه  ینیسـرزم  ي قاعـده  م، با هریکن یم ییرا اجرا یکین یم، ایکن یرا از هم جدا م ـ ن و غیزم ره ی
  .میده یادامه م تها به مذاکرا م و در مورد مشکل پناهندهیکن یش مییاجرا

  .میدر واقع با هم توافق دار ین توافق موقتیامکان چن ي درباره :راشق

  داريصلح پا یسو به از توافق
ـ مان ژنـو  یپ يبر مبنا یکن توافقفرض . میبرو يگرید ي به سراغ نکته :یچامسک ـ صـورت بگ ا تابـا  ی و  ردی

ن یکنم که ا ینمفکر . اند ها موافق پناهنده يبا چارچوب تابا برا آواره يها ینیم حق با توست که فلسطییبگو
  .کنم قدم اول باشد یان ماجرا باشد؛ فکر میپا

ط یشـرا  يسـو  بـه بعـد  . کرددار هموار خواهـد یصلح پا يراه را برا ین توافقیته چنالب. ام موافق :اشقر 
  .ق جنگیالبته نه از طر یی منطقه یستیز و بادوام هم یانیط پایشرا يسو م، بهیشو یسپار مز رهیآم صلح

نظـر   به. میصحبت کن دیآ یم  شیپموقت  ي هیاول توافقاز  م بعدیکن یچه فکر مآن ي ا دربارهیب :یچامسک
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ـ یـ   1اردن يسو نیدر ا یدن خطیـ کشزنم   ین راه قلم میوپنج سال است در ا یمن ـ من س  در غـرب رود   یعن
. باشـد  داشـته  یدرازمدت یمعن یدو دولت توافقکنم که  یفکر نمپس . انجامد یت هر دو طرف نمیاردن ـ به رضا 

ـ  یسـمت نـوع   د گام نخست بهیبا یلتودو د کنم که توافق یفکر م ـ ون، یفدراس ـ کل  کی واحـد بـا منـاطق    ت ی
ـ ک و غیبلژه به یشب یلیا خیرود  یم شسمت ا بهیپانسچه دولت اه به آنیشب يزیخودمختار فدرال باشد، چ . رهی

تر باشد کـه فقـط بـر    شیسمت ادغامِ ب د بهیکند، با یرش میپذ ط امکانیکه شرا يگام بعد. است ين گام بعدیا
ـ کارگر و ا ي طبقه يکارگر تعامل است مثل همید يها شکل ي هیبر پابلکه  ستین یموق يها ییجدا يمبنا ن ی

است کـه قـبالً    یدرست به سبک عثمان» یدولت یب«حل  در درازمدت راه بهترحل  هتر باشد و را بزرگ ید قدمیبا
  .گفتم

م یبر یسر م به يندید در فرایآ ینظرم م به. ن گام وجود داردیوجود ندارد فقط چند» داریپا« حل پس راه
 یقـوم  يها   سدبردن  نیب طور که مردم از ناشت همابرد ترشیادغامِ ب يسو به يترشیب يها شود گام یکه م

ممکن اسـت رخ   يزین چیکنم چن یهم فکر م دانند و من ین را مناسب میفلسط ي ل و جامعهییدرون اسرا
  .بدهد

ـ یوارد ا یوقت. میا يروبروند یفرا کیما با ام که  کامالً موافق :راشق چـه   يم کـه قـدم بعـد   یشـو  ین بحث م
ـ با 1967 یاشـغال  يهـا  نی، سـرزم يبـاختر  ي رسم که کرانـه  یده مین ایا شه بهیهمتواند باشد،  یم د بـه اردن  ی

ـ نت مطلقه بـر پا طک سلیش است نه ، اردنِ اکثر مردم»کیاردن دمکرات«منظورم از . گذار شودک وایدمکرات  ي هی
ـ یکـه پ  یی مانده ن تهیاـ   ینیفلسط ن دولت کوچکیات صور نیر ایچون در غ. یت قومیاقل ـ   ش چ ینهاد شـدهـ  ه

ـ ـ را بـه آن تحم   یخصوص کنترل نظام کنترلـ  به  ل همه نوعییژه اگر اسرایو نخواهدداشت به يمؤثر یهست ل ی
ـ ن بایمورد فلسط یخاطر است که بررس نیابه . دیآ یدست نم دار بهیمورد دوم هرگز صلح پا نیدر ا. کند د اردن ی

تـا   1949 يهـا  سـال ن یب. با اردن دارد یفراوان يوندهایپ يباختر ي نهکه کراتر از همه آن رد و مهمیرا هم در بر بگ
 يطـرز  منطقـه بـه   يها البته تمام دولت. اند  ینیها، فلسط یتر اردنشیم که بیدان یاز اردن بود و م یبخش 1967

و فراتر از آن، سـاختار  . است یخوب ي دهیون ایاند، پس فدراس پاره شده تکه ياستعمار يها دست قدرت به یجعل
ـ امـا ا . اسـت  یاست کـه عـال   یهیباشد بدهم ل ییوستن اسرایدر سطح منطقه که خواستار پ یفدرال ازمنـد  ین نی

ـ دانم که من و تو بـر سـرش توافـق دار    یاست و م یمتفاوت یو اجتماع يساختار اقتصاد سـم  یالیسوس یم، نـوع ی
  .کیدمکرات

  .ن استیهم یقوم يشکستن سدها هم در من هم ازمنظور . ام موافق :یچامسک

  لييساکنِ اسرا یها ینيفلسط
کـه اکنـون    1967از  شیپل ییاسرا يدرونِ مرزها يها ینیمشکل فلسط. وجود دارد يگریمشکل د :راشق

                                                                                                                        
1. cis-Jordan 
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د شاملِ یبا کیکه توافق دمکراتمعتقدم . برند یت شهروند درجه دوم را دارند و از سرکوب و آزار رنج میموقع
د تا بتواننـد از  وشهم ب ـ  1بو نق )انگلیتر( مثلث، لهیکه متمرکزند ـ در جل  ییها نیمردم در سرزمن یا حال

ـ عـالوه با  منـد شـوند و بـه    پسندند بهـره  یکه م همان نوع، از يخودمختار ـ رنـد آ یم بگید بتواننـد تصـم  ی ا ی
  .ونددیبپ ینیفلسط/  یا اردنی ینیا به دولت فلسطیل بماند ییاز اسرا یشان بخشنیسرزم

ـ  يهـا  طلـب  جنـگ . میخور یام اما به مشکل برم در اصول با آن موافق :یچامسک از  لییسـرا ا یافراط
گـر  ید یالفهم و نواح کنند که ام ینهاد مشیپ .اند ند، نگرانیگو یم» ينگار تیمعضلِ جمع«که به آن  يزیچ

 ینیبـه دولـت فلسـط    يهودیدولت  يهودیر یت غیکاستن از جمع يبرا 1967از  ل قبلیینِ اسراینش عرب
شدت  باز است به اریبس یی ل جامعهییجاکه اسرال از آنییساکن اسرا يها ینیم که فلسطیدان یم. واگذار شود

اگر ا ما. ن واگذار شوندیخواهند به دولت فلسط یل بمانند؛ نمییخواهند درون اسرا یم. اند ن نظر مخالفیبا ا
 اند؛ بـه  عاشق آن یلییاسرا يافروزها نگج نخواهدکرد و در واقع یاعتراض یبخواهند خوب خواهدبود و کس

حـال،   هـر  بهاما . شان را کند ـ مشکل نژادپرستانه  یفصل م و شان را حلینگار تیجمع قول خودشان معضل
  .باشند داشته یحقوق و ل حقیید حتماً درون اسرایها با ینیفلسط

ـ  یلییاسرا يشهروند يدارا يها ینیفلسط ي بگذار مسأله :راشق ل را روشـن  ییاسـرا  یدرون دولت فعل
 واسـتار خل ییلـت اسـرا  واگـر درون د . شـود  ن سرنوشـت داده یـی هـا حـق تع   د به آنیفقط گفتم که با. کنم

  .شود ها داده ن حق به آنید ایند، باا آن اکنون خواستار نظر من هم باشند که به یمل يخودمختار
  .خواهند یبرابر محقوق . خواهند ینم يخودمختار ها است، آن یل کشور کوچکییاسرا :یچامسک

ـ   يرا زد یعثمـان  يقبالً مثال امپراتـور  :راشق ـ ز ي اسـت کـه جوامـع بـا درجـه      یتیعکـه وض از  يادی
  .ندران یبر خود حکم م يخودمختار

  .جا صادق است همه يبرا .ندارم یمخالفت :یچامسک
از . زنم یمحدود است حرف نم یلیچون خست یرش نیکه قابل پذ» یفرهنگ يخودمختار«من از  :راشق

  .کنم یصحبت م ،دولت مجزاک ینه ، گرچه يتر عام» يخودمختار«
 یبالواسطه سـوال  یلیاما خ. ل صادق باشدییا و از جمله اسرایکل دن يکنم برا یفکر م خُب :یچامسک

  دست آورند؟ به يمعتبر یمدن توانند حقوق یم: دیآ یمورد به ذهن م نیدر ا
  !البته :راشق

ـ  يخودمختار ي در مورد مسأله :یچامسک ـ   یفرهنگ ل وجـود  ییدر اسـرا  یکـنم حتـا جـدل    یفکـر نم
 ين برای؟ اما اباشند داشتهخودشان را  یدرس يها کتاب دیباالفهم  در اما یمثالً آ. کم یلید خیشا. باشد داشته

ـ خواهند توز یچه مآن. است یگر درخواست حداقلید يالفهم و جاها مردم ام سـاخت  : ع برابـرِ منـابع اسـت   ی
ن ی؛ اانگر شهروندیهاست و نه د يهودین باور که دولت متعلق به یگذاشتن ا فاضالب، مدرسه، کنار ي شبکه

هاسـت   يهـود یل دولت ییب کرده که اسرایتصو یوان عالید. شدت غلط است ل که بهییاست در اسرا یاصل
                                                                                                                        

1. Galilee ،the Triangle،  Negevم. ، هر سه از شهرهاي اسراییلی با اکثریت عرب هستند.  
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  .را کنار گذاشت د آنیکه با ش، نه دولت شهروندانسراسر جهانل و ییدر اسرا
ت در مـوردش مطلـب   سسال ا ین است که سیالعاده مهمِ حقوق برابر شامل حقوق زم مورد فوق گرید

هـا در نظـر    يهودیخاص  ي استفاده يهود، برای یا صندوق ملیمتعلق به دولت  يها نیزم]. 16[سم ینو یم
  ...شده گرفته

  ر نکرده؟ییتغ یکم :شالوم
ـ    راست ن جناحیز است که ایطنزآم. اتفاق افتاده جالب استکه  يزیچ :یچامسک خواهـد   یاسـت کـه م

ـ  يهـا  نیها زم چون آنبلکه  لِ مایدال ر دهد نه بهییط را تغیشرا ـ   یمل قلمـداد   یسـت یالیسوس یشـده را حرکت
  .کنند ها را مالخور مندها بتوانند آنثروت یعنیکند که  یها را خصوص نیخواهد زم یراست مجناح . کنند یم

حال اکثراً مناطق  به تا. ریرا در نظر بگ 1ها صتبوی، کيکشاورز يها یتعاون. ده استیچیپ یلیداستان خ
. انـد  شـده  ها کنـار گذاشـته   يهودی يهودند که برای یصندوق مل يها نیجزو زم. اند بوده یی یغن یی هیحاش

کننـد و   یرون میهرکه را بخواهند بخرند،  یها را م نیزم: شوند یکن که به روش جناح راست خصوصتصور 
ن ین زمیخواهد از شر قوان یراست مجناح . ها هستند نیها ا تیواقع. ها يهودی يبسته برا یی شود جامعه یم

  .خالص شود
  شود؟ ین چه میت زمیمالک ي درباره یعال وانین دیپس قوان :شالوم

ـ یقـوان ک پرونده مربوط بـه  یل ییعدالت اسرا یعال وانیدر د :یچامسک : اسـت  وجـود داشـته   ین ارض
هود، ی ي ، جامعهریزاز حق اقامت در کات دخواستن یاست که م بوده یعرب یلییاسرازوج  ي دربارهکه  ؛2ریکاتز

 2000در مـارس   یعـال  وانیه برد و سرانجام دارا به دادگ ل آنییاسرا 3یانجمن حقوق مدن. برخوردار باشند
 یموانع: میرو یم يبعد ي مرحله به]. 17[ها گرفت  ر از آنیرا در کاتزشود حق اقامت  یرسماً حکم داد که نم

ـ یاکنون شـش سـال از حکـم دادگـاه و ب    . ستندیر نیاعمال شدند و آن زوج هنوز در کاتز سـال از   تر از دهش
 عمـالً فصـل شـده امـا     و حـل  رسـماً است که  یی ن پروندهیا. گذرد یکه پرونده مطرح شد م يبار نینخست

  .مییبا آن آشنا یلیاالت متحد خیاست که در ا يزیچ]. 18[نه
ـ  به. میبرالِ بوستون داشتین شهر لیدر اجا نیرا ا یی ن تجربهیش چنیسال پ یم سمن و زن وجـه از   چیه

مکـان   نقـل  يتر ارزان يجا   د بهیم و بایجوان داشت يها بچه ؛میآمد یج برنمیمان در کمبر خانه ي سِ اجارهپ
ـ از بنگـاه م   پس ،بودقشنگ . مینچستر راندیو ي م و به حومهیرا گشتپس اطراف . میکرد یم امالت امـالك  ع

 يهودیگذرد چون  یشما خوش نم جا بهنیفت اگو  نداختما ا  به یدار نگاه بنگاه. میسؤال کردآنجا  ي درباره
ـ ا نبودند با یها تحت ستم يهودیموقع گرچه  اما آن. ط امروز فرق کردهیشرا. بود 1940 ي دهه. دیهست  نی

  .موقع است ه آنیل حاال شبییو اسرا. کردند یخواستندشان ترك م یرا که نم یید جاهایحال با
 يبود که برا پول جور کرده يپدرم انقدرم، یکرد یم یا زندگیالدلفیکه بچه بودم و در ف 1930 ي در دهه

                                                                                                                        
1. kibbutzim 
2. Katzir 
3. Association for Civil Rights  
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ـ آ یادم میبخرد،  یمن دست دویماش 1پوکونو يها الت به کوهیرفتن به تعط  یـی  د کـه دنبـال مسـافرخانه   ی
زمـان هنـوز    آن. »هـا نـه   يهودی« یعنی» تیبا محدود«: بود ترشان نوشته شدهشیدرِ ب يم چون رویگشت یم

ـ عل یه آن وجود نداشـت و قـانون  یعل یقانون .بود ها مطرح نشده اهیس ي مسأله ـ هـا در   يهـود یه بـودن  ی ک ی
ـ د بـر آن غلبـه کن  یکوش ید و میش نداردوست. استن یهم یزندگ: دیرفتیپذ یرا م مسافرخانه اما آن د امـا  ی

  .بدترند یلیل خییمشکالت اسرا
تا باشند  خواهند داشته یکه م يد هر نوع خودمختاریها با ل، آنییها در اسرا ینیفلسط ي در مورد مسأله

حقِ اسـکان در  شان مطرح است ـ مثل   یبرا یمدن حقوق ي ام، اساساً مسأله شان را خواندهیها که نوشته جاآن
  .ریکاتز

ـ مثلِ حـق ترت  :راشق ـ  يهـا  دادنِ برنامـه  بی ـ ا ي همـه . و مـدارس خودشـان   یآموزش  يهـا  جنبـه   نی
  .اند یتیدومل يها ک در دولتیدمکرات ي هیاز حقوق پا يخودمختار

ست کـه  یونیشدت ضد صه به یلییلِ اسرایالتحص فارغ يجوک دانشیش یسال پ 15حدود  :یچامسک
ل ییاز سـفارت اسـرا   يبـه زبـان عبـر    یـی  او جزوه. وارد دفتر من شد یعصب یلیگرفت خ ش رایجا دکترانیا

جا نماننـد ـ   نیل بازگردند و اییگان مدرك دکترا را متقاعد کند به اسرادارند دیکوش یبود که م افت کردهیدر
را کـه بـا بازگشـت بـه      یمنظـر تمـام منـافع    خوش ي جزوه. ل وجود داشتییمثل فرار مغزها از اسرا يزیچ

ـ گفـت کـه ا   یم. ن جزوه بودیآزرد، روش ا یجو را من دانشیچه اآن. داد یآمد شرح م یدست م ل بهییاسرا ن ی
ن یا به قانونن یا. ل مهاجرت کنندیینباشند، بتوانند به اسرا یلییرد که اگر اسرایگ یتعلق م یمنافع به کسان

ل ییخـود بـه اسـرا    ها مجازنـد خودبـه   يهودیهاست چون فقط  يهودی ين منافع فقط برایاست که ا یمعن
 يها ینیفلسط يهاست چون بعد برا یلیین منافع مختص اسرایشد که ا یگفته نم ،در جزوه. مهاجرت کنند

جـا از آن اسـتفاده    ل همهییاست که اسرا یی قاعدهن یا. افتی یجا بودند کاربرد منیکه احتماالً اهم  یلییاسرا
ـ ن قاعده استفاده کـرده ـ ناح  یهم از ا ییکذا ي آن رگه يبرا. کند یم ـ  ي هی ـ د نیب ـ حاوار ی و خـط  ] 19[ لی

ـ  یجا زندگنیکه ا ییها يهودیند یگو ینم. وجود دارند یگژیک ویبا  یی دهیچیپن یقوان]. 20[سبز کننـد   یم
ن اجازه را ینباشند، ا یلییکه اگر اسرا یمردم يوجود دارد برا یجا حقوقنیند ایگو یحقوق مشخص دارند، م

بـا  «مثل منـاطقِ   ییزهایزها، چیچ جور نیکشور پر است از اکل . ل مهاجرت کنندییباشند که به اسرا داشته
  .ره شدید بر آن چیاست که با  ها ینیف حقوق فلسطیروش توقن یا. االت متحدیدر ا »تیمحدود

  ها یزراهيم
وجود دارد که  يگریم مشکل دیکن یل صحبت مییاسرا یت داخلیوضع ي م دربارهیحاال که دار :یچامسک

ـ ل از دنییت اسرایترِ جمعشیب. »یشرق يها يهودی«است،  ها یزراهید به آن توجه کرد و آن مشکل میبا  يای

                                                                                                                        
1. Pocono 
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است حزب کـارگر  یمتولد مراکش به ر يهودیر پرتز، یام یوقت یتازگ. اند شدت تحت ستم عرب است که به
حـزب  : به او کرد یسخت يها حمله» شدن یشرق« دارِمون پرز با هشیکوچک ششد، برادر  دهیل برگزییاسرا

 يهـا بـه جمهـور    یسکو فرانکو با مراکشیژنرال فرانس طور که اند درست همان ر کردهیها تسخ کارگر را عرب
ـ ا]. 21[» ا خنجـر زد یاسـپان  ياز پشـت بـه جمهـور   «کـه  » یستون پنجم«ا حمله کرد، یاسپان  ي ن نشـانه ی

ـ  یکار م ستند بهین) ییاروپا( يکه اشکناز ییها يهودیه یاست که عل یدپرستنژا را بـه   آن یرود گرچه بعض
  .دهند ینُخبه نسبت م يها بخش
واقـع  در . شوند یم  سرکوب ینیتر از شهروندان عربِ فلسطشیبل ییدر اسراها  ق کلمه آنیدق يمعنا به

ها در  يهودیچون ها  يهودیاز  است ییاروپا شرقِ دهقانان يزاریبنوعِ  ل از همانییافته در اسرایرشد يزاریب
شان یها تالف د، دهقانیانجام یکش لکه به نس يزیها باالتر بودند، چ ک پله از آنیز یبرانگ رتراتب نفم سلسله
موارد  ياریدر بس یشرق ياروپا يها يهودیمثل ل ییها در اسرا ینیفلسط. زارتها درآوردند و نه  يهودیرا سر 
ـ یم. کننـد  یم یزندگت تحت ستم یک جمعیت یبا درا ـ فق ياعضـا  هـا  یزراه  یگـاه . کارگرنـد  ي ر طبقـه ی
از  یشـرق  يهـا  يهـود یو . دارنـد  يترشیب يها ها و متخصص جلوترند، احتماالً پزشک ها نز آاها  ینیفلسط
ـ  یزنـدگ آنجـا   مکه پدر و مادربزرگ ینیتر از تنفر دهقانان اُکراشیب یلیها متنفرند خ ینیفلسط کردنـد از   یم

انـد   شـدت ضـربه خـورده    هـا کـه بـه    آن. اسـتاندارد اسـت   یین الگویا. شان سرکوب شدند همه. ها يهودی
ـ یخ ي هسیاقم. مقامات باالترنه به  ؛کنند یک پله باالتر از خودشان متمرکز میشان را به یدشمن  یروشـن  یل

  .است یمشکل واقعل ییش شده و در اسرایدایده پین پدید کنم اما ایبر آن تأک یلیخواهم خ یست؛ نمین
هـا   یمراکشاما . شان بد نبودوضعمدند آل ییکه به اسرا یعراق يها يهودی مثالًها  یزراهیاز م یبعض

کـه   ییها آن. لییبه اسرا یها به فرانسه رفتند و بعض یاز مراکش یبعض 1948از بعد . ر بودندیه فقیو بق
ـ ل رفتند ییکه به اسرا ییها آن. اند کرده لیل و تحصیبه فرانسه رفتند امروز پزشک، وک ـ ا کـارگر  ی  يدی

  .کار یا بیاند  
ل کشور ییموقع اسرا م، آنیکرد یم یزندگ بوتصیک کیدر  یمدت 1953من در سال کارول، همسرم و 

ـ و مرکز فعال] 22[ يبوبر عاز نوگراها بود،  چپ بوتصیک. بود و مثل االن نبود يریفق  حـزبِ   عـرب  يهـا  تی
ـ نزد. ست چپیونیماپام، حزب کارگران متحد صه ـ  يهـا  بچـه ک ی ـ  یزنـدگ  یمراکش آنجـا   م کـه یکـرد  یم

ها  گر به آنیبود اما از طرف د دوستانه شده ها کمک انسان به آن طرف کیاز . دوپهلو بود یداستان. بودند آمده
 يحـال اعضـا   هـر  بـه . گر عرب نباشـند یر بشوند و دیفق يها يهودیشان را فراموش کنند؛ ثرایبودند م گفته

ـ  دانستند ـ مدام به  یطور م نیها بودند و خود را ا دار عربطرف یلیـ که خ  بوتصیک ـ گفتنـد کـه با   یما م د ی
د مراقب بود ـ  یند و بایآ یعرب م يایکارند و از دن همه خالف یمراکش يها م چون بچهیمان را قفل کنیدرها

  .بودند ینینازن يها هم بچه یلیاش مهمالت صرف بود؛ خ که همه
. بود ش آمدهیدم که چه پیپرس بوتصیل کوومن بعداً از مس. درگرفت یین چند نوجوان دعوایروز ب کی

ـ  که باها یبودند که کسان فکر کرده صبوتیک يها ل به من گفت که بچهووخانم مس انـد،   کـرده  یشان دعـوا م
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ـ   کـه بـه   اند یعرب يها ها نوجوان نیح داده که ایاما او بهشان توضاند  یمراکش يها يهودی از  یعنـوان بخش
ن یا. گر مهربان باشندیدد با همیها با اند و آن کرده ید میبازد بوتصیکاعراب از  ي به جامعه یکینزد ي برنامه

ـ یخ .شد یها برخورد م بدتر از عرب یمراکش يها يهودیبا : دهد یح میخوب نگرش را توض یلیخ جالـب   یل
  .بود

ام که در  طور مطمئن نیباشد؛ هم ن ما وجود داشتهیب تواند توافق کامل یم یحقوق مدن ي درباره :راشق
ل ـ  ییکامـلِ اسـرا   وجه مشروط بـه توافـق   چیه ن حقوق بهیآوردن ا دست به ينه هم که مبارزه براین زمیا

د هم روزانه یرود و با یش میها پ نبرد روزانه با آناند که  يها موارد نیا. میشود، توافق کامل دار ینم نیفلسط
ل باشد خواه مربـوط  ییاسرا 1967 سال يها درون مرزها ینیفلسط یط به حقوق مدنوربمش برود، خواه یپ

  .ها يو اشکناز ها یاهرزیم شامل  یلییتمام شهروندان اسرا يبه برابر

  ینيفلسط گانپناهند
 يو اقتصـاد  یاجتمـاع ت یوضـع و بهبـود   یمـدن  يبرابـر  ي بـه مسـأله  م که الزم است یفزاید بیاما با :راشق

 ي عمده يرادهایاز ا یکینظر من  به. شود کنند پرداخته یم یکه زندگ ییدر کشورها ینیفلسط يها پناهنده
  .است نپرداخته ين مسأله درست و جدیا ن است که بهیا ینیفلسط يرهبر

ه و اردن از نظـر  یدر سـور . ه و لبنـان ید ـ اردن، سـور  یکنسه یهم مقا ن را باینش ینیفلسط یسه کشور اصل
ـ آپارتا یدر لبنان، کشور من، نوع. در حقوق هستند يا برابری یمحل يشهروند يها دار ینی، فلسطیرسم د در ی

ـ  يبه در کشـورها یاز کارگران مهاجر غرعمالً : اند محروم یها وجود دارد و از حقوق اساس ینیمورد فلسط  یغرب
ت کرده ین حقوق حماید از ایدر منطقه با یمترق يها جنبش. است یمهم یعدالت یبن یا. دارند يترحقوق کم

 يبتواننـد شـهروند   ،شان کـه اگـر بخواهنـد   ن حقیا يها، برا ینیکامل فلسط يبرابر يبرا: برزمندها  آن يو برا
ـ کامـل حقـوق و پا   ير پوشش برابرید زیا نشوند، بایبشوند شهروند . دست آورند را به یمحل ـ  انی دن بـه  یبخش
ـ ا. رندیژه در لبنان وجود دارد، قرار بگیو به یگپناهند يها که در اردوگاه يو اقتصاد یبار اجتماع ط اسفیاشر ن ی

ـ  یب يبرا یی ـ بهانه» حق بازگشت«د به نام ینباو رد ید مورد توجه قرار بگیموارد با ـ    یعمل از  یکـه اغلـب از بعض
ن مـوارد،  یکردنِ ا توجه و حل در راه یهر گام. شود سپرده یم ـ به فراموش یشنو یدر لبنان م ینیرهبران فلسط

  .ل خواهدکردیکامل را تسه توافق دن بهیرس
د آورده پـس در  یمشکل را که اساساً غرب پد. آن صرف کند يبرا ید منابع فراوانیو غرب با :یچامسک

  .دارد تیلمسووقبال آن 
 :یچامسک. (استکار بدهغرامت ها هم  ینیاما به فلسط. ل غرامت پرداختییالبته، آلمان به اسرا :راشق
  .گسترده یسطحاست در  بوده ين تراژدیسم منبع کل ایتلریحال، ه هر چون به). بله، البته

سم بوده که یونین شعار جناح راست صهیها ا مدت. يون با اردن نام بردینوع فدراس کیقبالً از  :شالوم
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  ست؟ین شعار در چیتفاوت حرف تو با ا. »ن استیاردن فلسط«
 ییآن بگو ه بهیشب يزید چیگفت، تو نبا يزیاگر طرف مقابل چ: دیگو ین منطق که میهرگز با ا :راشق
هـا   ینیفلسـط «: ندیگو یها م ستیونیصه یوقت. ستمی، موافق نيا بهش داده یکامالً متفاوت یمعن یحتا وقت

 ي نـه کرابر  شانتیحاکم از حق دیها با ینین است که فلسطیمنظورشان ا» دارند که همان اردن است یدولت
ـ با ینیفلسـط  يبـاختر  ي نـه کرا :است م کامالً متفاوتیگو یکه من م يزیچ .کنند یپوش چشم يباختر د ی

ـ یهـر دو کرانـه    1967طور که تـا سـال    بتواند دوباره در اردن ادغام شود همان  یتحـت نظـام  بودنـد و   یک
  .کامالً متفاوت استم یگو یآنچه من م. اردن ي ر سلطهیزنه ک یدمکرات

ـ ا. اسـت  ینین بوده که اردن دولت فلسطیل اییدولت اسرا یموضع رسم 1989از سال  :یچامسک ن ی
: شـود  یم ياش از عبر است که ترجمه یسم سنتیونیهست که شعار صه يگریک موضع است اما موضع دی
دو طـرف رود اردن   گر هـر یر دیتعببه . »مال ماست یکی مال ماست و آن یکین یادارد؛  کرانهرود اردن دو «

. دگاه جنـاح چـپ هـم بـود    یبود اما د] 23[ 1هروت، ن موضع جناح راستیا. ل استییاسرا ین سنتیسرزم
ـ   صبوتیجنبش ک يتر اعضاشیدرز نکرد اما ب یلیخ ـ   چـپ بـود   هـ ک جنـبش  . م آن موضـع را گرفتنـد  ـ ه
شـان  موضع. نام داشت) اتحاد کار( 2ش آهدوت آووداهیِ کار مهم داشت که اصل ي دو جزء متشکله بوتصیک

رود  ي دو کرانـه  ما در اصل هـر م ایم ازش دست بکشیمجبور شود یشا. همان بود 1980 ي دهه کم تا دست
ـ یخ. حزب کارگر است یاصل ي ن هستهیا. اردن مال ماست ـ   دربـاره  یل هرگـز فکـر   زننـد و   یاش حـرف نم

شـعارش وجـود    1980 ي کـم رسـماً در دهـه    دانم دسـت  یکه مآنجا  ش کنند اما تایکنند بتوانند اجرا ینم
 یکیون دمکراتیفدراس ي دهیاز اردن بود که کامالً از ا یل بر بخشییشدن اسرا ن شعار شامل مسلطیا .داشت

  .زند متفاوت است یش را محرف ریجلبکه 
ـ استدالل عل ي که من درباره يزیچ آن  شود به ین مسأله مربوط میا :راشق در  يبرابـر  يه مبـارزه بـرا  ی

قـدرت در   ي چرا شـما بـه مسـأله   « :نددیپرس ین میبخش فلسط يسازمان آزاد ياز رهبر یوقت. لبنان گفتم
موقـع   خـورد چـون آن   یها م ستیونیصه يها ن به درد برنامهیکه ا دادند یمپاسخ » د؟یکن یاردن توجه نم

. شـود  یسست م یاشغال يها نیب ادعاشان نسبت به سرزمیترت نیا خواهندداشت و به یها دولت ینیفلسط
 یکـه پادشـاه  نیاگفـتن  . اردن یبا پادشـاه نشدن   و مواجه  نپرداختن به مسأله ياست برا یی ن بهانهیالبته ا

د از ادعا یست که باین ین معنیا اش کنند به ک ادارهیش به روش دمکراتبشود که اکثر مردم ید دولتیاردن با
مانـدن بـه    وفادار ياست برا یی فقط بهانه. کامل است ي ن مغلطهیا. دیا غزه چشم پوشی يباختر ي بر کرانه

ن به نـام آن از  یبخش فلسط يسازمان آزاد] 24[که رهبرِ فتحِ » یعرب يامور کشورهاعدم مداخله در «اصل 
ـ ن چیا. کرد یمعرب دفاع  يگراواپس يها جاد روابط دوستانه با تمام دولتیا يش برایآرزو سـت کـه   ین يزی
آزارشـان   یتیامن يروهایدارند و ن یگدید ها احساس ستم آن. شندریاردن بپذ وندر يها ینیت فلسطیاکثر

ـ یکنند خ یم یآن زندگ يمرزها ي که در محدوده یدولت یاسیط سیعتاً به شراید و طبنده یم  حسـاس  یل
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ـ ا بـه به وجـود آمـده    ینیفلسط يها نیگسترش سرزم که از دانند یخودشان مها اردن را کشور  آن. اند  نی
  .کنند یم یهم زندگ يخاور ي در کرانه ،رود اردن دارند يباختر ي شه در کرانهیکه ر یتیکه جمع یمعن

  دن به صلحيرس یبرا یيها کوشش
عـرب در  ن ـ  یل ـ فلسـط  ییاسرا کردن توافق ا مسدودیج یترو در یل چه نقشییاالت متحد و اسرایا :شالوم

  اند؟ ها داشته ن سالیا
گذشـت و   1949بـسِ   خط آتـش طولِ ش در یاز خط سبز، مرزها 1967ل در سال ییاسرا :یچامسک

ه یجوالن سور يها يمصر و بلند ينایس ي، غزه، صحرایم شرقیرا فتح کرد که شامل اورشل يباختر ي کرانه
نوامبر خ یدر تارت سازمان ملل یامن يشورا 242 ي طعنامهمسأله، قن یا ن کوشش در واکنش بهیاول. شد یم

توان  ینم: ن چارچوب آمدهیاش ا باچهیددر ]. 25[دانند  یم یک اصلیپلماتیرا سند د بود که همه آن 1967
ـ در . اسـت  نـام بـرده   ک توافـق یه از یما کم یلیبعد خ. تصرف کردرا با زور  ینیچ سرزمیه خـط سـبز    رِیمس

باشـد بـا    توافـق  یید مـرز نهـا  ین بود که خط سبز بایاالت متحد از آن ایا یر اصلیتفس. فراخوان توافق داده
و  نداشـت  یچ معنیها ه ن حرفیاز ا یلیبس بود، خ که خط سبز، خط آتش جااز آن. دوجانبه راتیحداقلِ تغ

بس هم مثل خطوط  ن خط آتشیا .داشت 1949ر زمانِ توقف نبرد در سال روها دینست یمحل ا به یگبست
ـ   راتیحداقلِِ تغاز  یوقتپس . بود يدرآور من يگر تاحدیبس د آتش ـ    یدوجانبه صـحبت م  یشـود، بـه معن

 ي قطعنامـه . االت متحد بـود یا یر رسمیتفسن یا. کردن مرزها صاف :بس است نبودن خط آتش یخواهب دل
امن و  يت را درون مرزهایدر صلح و امن یمنطقه حق زندگ يها کرد که تمام دولت یان میب نیهمچن 242

ـ گ طرز چشـم  نامه بهقطع. شده دارند شناخته تیرسم به ـ ا بـود بـه   يانکـار  يری ـ ی کـه بـه حقـوق     ین معن
 يعادالنه بـرا  یحل بود که راه  نیگفت ا یها م ینیفلسط ي که درباره يزیتنها چ. نداشت یها توجه ینیفلسط

  .نبود يخبر ن سرنوشتییاز است اما از حق تعیمورد ن ینیفلسط يها مشکل پناهنده
ـ از هـر دو طـرف د   يمتعـدد  يتا چند سال بعدش مانورها را  242 ي نامـه ش قطعیشـد کـه کمـاب    دهی

جا بـه  نیرخ داد که ا یاتیح یی که حادثه 1971ط ادامه داشت تا سال ین شرایا. یبودند اما با شروط رفتهیپذ
بود بر  جمهور مصر شده سییش ریسپتامبر پ هانور سادات که تاز 1971 ي هیفوردر . خ پاك شدیاز تار یتمام

ـ سادات هم چ. داد دنهاشیل صلحِ کامل پییبه اسرا 242 ي نامهقطع يارهایمعاساس  هـا   ینیاز فلسـط  يزی
  .نگفت

ـ   1نگینام گونار جر داشت به یی کننده سازمان ملل مذاکره را  بـه دو طـرف داد و مصـر آن    یکـه طرح
ـ  عقب يصلح کامل در ازا یبود به معن 242 ي نامهرفت که اساساً همان قطعیپذ چـه حـاال   آن. کامـل  ینینش

 لتموقع تحت دو ل در آنییاسرا. مصر بودبلکه  نبود يباختر ي کرانه یلیگر خیبود د سادات را مشغول کرده
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ـ  يصـحرا  یعمده در شـمال شـرق   يساز شهرك ي برنامه يگر در حال اجراحزب کار ـ  نا یس از  یبـود، بخش
 را که یل شارون، مردمی، آریلییاسراژنرال . بود از مصر گرفته 1967ل در سال یینا که اسرایس ي رهیجز شبه
بودنـد و دهقـان و کشـاورز ـ و مـزارع، شـهرها، مسـاجد و         يرون انـداخت ـ بـدو   یکردند ب یم یزندگآنجا 

ـ چ د و همهیم خاردار کشیانداخت، سهزاران نفر را به صحرا . سان کردکیها را با خاك  گورستان ـ ز را وی ران ی
ـ  يهودیتماماً  یهرك اصلش. جادر آن يهودی يها کرد و بعد شروع کرد به ساخت شهرك نـام   ن بـود بـه  ینش

ـ البته مصر هرگـز ا . هم بود بوتصیو کگر ید يها اما شهرك 1تیامی ـ رفت و ایرا نپـذ  نی  1971ن در سـال  ی
  .بود یاصل ي ألهسم

نه یطور که از اسناد کاب ـ آن  یلییاسرامقامات . ِ رو داشت شیپ یاتیک انتخاب حیل در آن مقطع ییاسرا
را  رنـد کـه آن  یم بگید تصمیند و بایرو نهاد صلح روبهشیم ـ دانستند که با پ یدان یگر مید یداخل يها و بحث

ن یا یمعن موقع به که آن میکن ینم ینینش گفتند به سمت مرزها عقب. کردندردش . ا ردش کنندیرند یبپذ
ـ یاتفاقاً اردن هم سال بعد با پ. میده ینا را از دست نمیس يصحرا یشمال شرق يها بود که شهرك  ينهادش

 يفرض بـرا  242 ي نامهقطع يپس در سطرها. ها حتا به آن پاسخ هم ندادند یلییمشابه آمد که اسرا یلیخ
 ل بهییعرب و اسرا يها ن دولتیب یالملل نیاما صلح ب تها نداش ینیفلسط يبرا يزیصلح وجود داشت که چ

  .ل ردش کردییراه داشت که اسراهم
االت متحد یا ي آن دوره یما اسناد داخل. کرد یاالت متحد میبود که ا يشه کاریمثل هم یاصل ي مسأله

ـ آ. روشن است یلیداد خ يکه رو يزیم اما چیرا ندار ـ   یشکارا ب را  آن خواسـت  ین وزرات امورخارجـه کـه م
. نظـر وجـود داشـت    خواست که رد شود اختالف یبود و م یت ملینجر که مشاور امنیسیک يرد و هنریبپذ

رد کـه بعـداً   ید وزارت کشور را در دست بگیکوش ین بود که میتر اشینجر بیسیک ي زهیکنم که انگ یمگمان 
ـ بوروکرات يترفندطور هم شد، پس احتماالً  نیهم ـ یک موضـع امـا  . ک بـود ی ـ  نجریس ـ  یرا م م چـون در  یدان
انجام دهد  يواشنگتن کار ندارد که یلیـ دل] 26[د ینام »ت پاتیوضع«را  او آن اش نوشته؛ ش دربارهاطراتخ

در دست طرف  دانند اسلحه را از کدام یها نم ن بود که عربیادگاه ید. دارد ینظام يرویاالت متحد نیچون ا
اسـت  ینجر در جـدل س یسیموضع ک. خواهد با قدرت انجام دهد یچه متواند هر آن یاالت متحد میو ا رندیبگ

 یمیتصم یت واقعیامن يجا ل در آن مقطع بهییبود چون اسرا یاتین حیو ا. االت متحد برنده شدیا یداخل
ـ ییاسرااگر . سود گسترش گرفت ساز به سرنوشت ـ یپـذ  یل طرح سادات را م  ي جنبـه  يطـرز مـؤثر   هرفت ب

: عرب وجود نداشت يها دولت يها از سو ینیحقوق فلسط يبرا يفشار. کرد یمم یرا تنظ زهیست یالملل نیب
هـا در اردن خُـرد    نداشـت ـ در واقـع آن    یها تـوجه  به آن یخواستند اما کس یها حقوق خود را م ینیفلسط

االت متحد بـود  یبه ا یگوابست یمعن ح داد که بهیت ترجیفرصت گسترش را به امنل ییاسرا]. 27[شدند  یم
ـ ک و غیپلماتیو د یحاتیت تسلیحما يل براییباشد اسرا وجود داشته یالملل نیب ي هزیستکه  مادامچون  ره ی
  .ته خواهدبودکا وابسیبه امر
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بعـد   شد و از آن بـه  گرفته 1967از  پس ي بود که در دوره یاتیح یمین احتماالً تصمیکنم که ا یفکر م
. میرو یش میسمت جنگ پ به امد یریرا نپذ توافقاگر : گفت یروشن و آشکار مسادات . آن برآمد زز ایچ همه

را اخراج کرد  یکا، مشاوران روسیجلب توجه امر ياو در کوشش برا. »جنگ یعنیت یامی«: ن بودیاو افرمول 
 مصـر بـه   1973و سرانجام در اکتبـر  . نکرد یتوجه یکس. ش نرفتیهم کرد اما کارش پ يگرید يو کارها

ـ گ هـا غافـل   یلییاسـرا . ل بودییاسرا به یکینزد یلیخ ي حملهن یا. جنگ شده وارد یراه سورهم ر شـدند و  ی
ـ اعمـالً  . اسـتفاده کننـد   یـی  ک بود از سـالح هسـته  ینزد. خوردند یباً شکست میداشتند تقر االت متحـد  ی

  .بود يجد یلیخ. داد یی باش هسته آماده
 یی دوباره يها یبررس]. 28[دند ینام ،شکست، 1دالمخرا  آن. کردند یم ن باره تأملیادر هم ل ییدر اسرا

ـ یک. رفتیها صورت پذ نکردن با آن ها و معامله نژادپرستانه به عرب يها نگرش ي درباره ـ نجر هـم فهم یس . دی
ه یدور انداخت ـ سور یک قوطیشود مصر را مثل  ید که نمیفهم. دیده باشد اما زور را فهمینفهم یلید خیشا

مذاکرات   یطوالن ي پس دوره. ها معامله کرد با آن ییجورها کید یباپس . تر بود طور اما مصر مهم نیهم هم
ـ یسیک ینینش حمله و عقب یپلماسیبا د بـه قـرارداد کمـپ     1978ش آمـد کـه سـرانجام در سـال     ینجر پ

ـ  يروزیکا آن را پیدر امر]. 30[د یل انجامییمان صلح مصر ـ اسرا یبه پ 1979و در ] 29[دیوید  يبـرا  یبزرگ
 1978ـ   79 يها آنچه در سال. ک بودیپلماتیاالت متحد افتضاح دیا ياالت متحد دانستند که در عمل برایا

ل چـون  ییاالت متحد و اسـرا یا يبرا ینینش ک عقبیسادات بود با  1971مورد توافق قرار گرفت طرحِ سالِ 
ها  ینیفلسط یبود، حقوق مل ر کردهییط تغیشرا 1970 ي دههدر . هم بود ینیگر شامل دولت فلسطیحاال د

درخواست دولت  1977م در سال یش به اورشلدر سفر معروفسادات . بود الملل قرار گرفته نیدر دستور روز ب
 يهـا کـه در بنـدها    ینیتر بـا فلسـط  شیـ مذاکرات ب  شد با تمام ابهاماتیویکمپ د قراردادو . کرد ینیفلسط

  .بود ين خواست طرف مصریا ي هیفتاد ـ بر پایق نهرگز اتفا] 31[بود  شده ینیب شینامه پ موافقت
  ].32[ »دولت خودگردان«، »کامل يخودمختار«: ن بودید عبارت ایویکمپ د قرارداددر  :راشق

صـورت   ها را به م گرفت آنیتصم. نکند ییقرارداد اعتنا يها ن جنبهیا د تا بهیل کوشییاسرا :یچامسک
  .رون آمدیت بیامیجه از یکند البته نه در مصر در نت یها معن ش شهركیافزا

 2005در سـپتامبر   يریه به قطع درگیشب یلیت خیامیل از ییآمدن اسرا رونیو جالب است که روش ب
ـ مسـوو  ژنـرالِ . بـود  شده  یدقت طراح به یی ک جراحت مرحلهی. در غزه بود ح داد کـه بـا سـاکنان    یل توض

بار، سـاکنان   اشک یبا چشمان یلییکه سربازان اسرا استبار  غم يدادیرون یکامالً صحبت شده و اها  شهرك
ـ ، چراکـه  »گـر هرگـز  ید«خوانند کـه   ین شعار معروف را میاکنند و  یرون میشان بیها ر را از خانهیفق ن یچن
ـ هرگـز نبا  گـر یدها تکـرار شـود    يهودید در مورد یهرگز نبا يزیچ ـ شـان ب یها هـا از خانـه   يهـود ید ی رون ی

ـ ا صهـاآرت تر یت. شد یی ل به مضحکهین واقعه تبدیزبان ا يات عبریموقع در نشر آن. شوند انداخته : ن بـود ی
ـ    یی ش دوبارهینما در غزه 2005 يریو قطع درگ] 33[» 82، یمل ي عهیات ضایعمل« ـ یبـود ـ آس  بـه  یب مل

                                                                                                                        
1. mechdal 



 159   ي اسراییل ــ فلسطین ستیزه/بخش پنجم 

  

 ي فتد، کرانهیها ب يهودی يبرا ین اتفاقید چنیهرگز دوباره نبا :غام را فرستادیشده همان پ يبند دقت مرحله
  .ن استیغام ایپ. آنِ ماست از يباختر

ـ ییکل چارچوب بحث تغ 1979طور که گفتم تا سال  همان وارد  هـا  ینیفلسـط  یر کرد چون حقوق مل
بر  یدو دولت ت خواستار توافقیامن يشورا ي نامهس قطعینو شیپ 1976در سال . شد یالملل نیدستور کار ب

ـ یه، اردن، مصـر و ب یت سوریمورد حما قطعنامه. خط سبز بود سرِ حـاً  یعـرب و در واقـع تلو   يتر کشـورها ش
ـ ندازیب یاگر به اسناد نگاه. متحد وتوش کرداالت یا]. 34[ن بود یبخش فلسط يسازمان آزاد هـا   د و در آنی

: ن اتفاق افتـاد یهم هم 1980سال . است آن نشده يرو ید که حتا کار کارشناسیابی ید درمیوجو کن جست
  ].35[االت متحد یا ينامه و وتون قطعیاساساً هم

دو  لیتشـک  ي دربـاره  یالملل نیحاً اجماع بیو نه فقط تلو رسماًن یفلسط یمل يکه شورا 1988در سال 
با اجازه نـدادن  با آن مخالفت کرد و در واقع  کسرهیمتحد االت یا]. 36[د آمد یپد يرییرفت، تغیرا پذ دولت

اش را در  ن سازمان را مجبور کرد جلسهیورك، ایویسازمان ملل در ن ي حضور در جلسه ياسر عرفات برایبه 
ها را که مذاکرات  ینیفلسط يها که گفتهنیا کردن به ن مقطع با وانمودیداشت در اواشنگتن . ژنو برگزار کند

کننـد،   یرا محکوم مسم یرند و تروریپذ یرا م کشور دو لیتشکرند، یپذ یرا م 242 ي نامهرند، قطعیپذ یرا م
انات مکرر عرفات واشـنگتن گفـت کـه    یاز ب سرانجام بعداما . گرفت یشنود، هدف تمسخر جهان قرار م ینم
  ].37[بخش صحبت کند  يخواهد با سازمان آزاد یم

ل بر ییدر اسرا یائتالف یموقع دولت آن. واضح بود یلیخ 1989بعد در سال  یماه ل چندییواکنش اسرا
مون پرز از حزب کـارگر  یو ش يریزو در مقام نخست دکویاز حزب ل 1ریاق شامحاسمصدر کار بود متشکل از 

ـ  14ل در ییموضع اسرا یان رسمیها با ب آن. کذا يها ، راست و چپیر امور مالیوز در مسند  يرو 1989  یم
در غـرب   یاضـاف  نیدولت فلسـط  :میبود که قبالً از آن صحبت کرد يزیها چ در اصول آن]. 38[کار آمدند 

ـ گـر ا یاصل د. هست ینیفلسط اردن فعالً دولت هکنیا یعنی» یاضاف«باشد ـ   تواند وجود داشته یاردن نم ن ی
ـ اصـل سـوم ب  . دبردش نخواهیپ بخش يل مذاکرات را با سازمان آزادییاسرابود که  ـ ی ت یکـرد کـه وضـع    یان م

هـا   ینیکـرد کـه فلسـط    یان مین سند بیروشن شود و بعد ال ییت دولت اسراید با هدایبا یاشغال يها نیسرزم
هـا مجـاز    ینیفلسـط . میبـر  یسر م به 2جرج اورول ياین مقطع در دنیادر . توانند انتخابات آزاد برگزار کنند یم

زندان بدون اتهام و احتماالً تحـت شـکنجه    يها تو کرده لیل تحصیل با خییاسرا یبودند که تحت اشغالِ نظام
ـ یها از ا ییکایامر يها اگر به گزارش. باشند انتخابات آزاد داشته ـ ندازیب یه نگـاه ین قض ـ ی ـ نیب ید م د کـه ابـراز   ی

. هرگز گـزارش نشـدند   یعمل یاما اصول هل کردند که انتخابات آزاد را مجاز دانستییاسرا يبرا يادیاحساسات ز
ـ   یلییاسرا يها حشد از طر یل قلمداد مییوشِ پدر که منتقد اسراماه بعد دولت بچند   یچ مخـالفت یها بـدون ه
پـس  ]. 39[کر نام گرفـت  یب ي ، برنامه3کریمز بیر امور خارجه، جیخاطر وز است که به يزین چیا. ت کردیحما
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 ي مسـأله باشـد و   در غـرب اردن وجـود نداشـته    ینیفلسـط  یدولت اضـاف : ن بودیاالت متحد ایا یموضع رسم
ـ یب. فصل شود و ل حلییدر سازش با اسرا یاشغال يها نیسرزم  ینیفلسـط  يهـا  کننـده  گفـت مـذاکره   یکر م

که گشا در نظر گرفتند بدون آن راه یلیرا خ آن. وفادار بمانند لیین اصول اسرایا به اگرتوانند وارد بحث شوند  یم
  .ستیش چیمعلوم کنند معن

بـر  . ط را تحت کنتـرل دارد یکه شرا افتیاالت متحد دریبعد ا به ، از آندرگرفتج فارس یبعد جنگ خل
اش  را اعالم کرد، جمله ین جهانیبوشِ پدر نظم نوجرج . خواهد بکند یمنطقه حاکم شد و توانست هرچه م

االت متحد یا. ب دادید را ترتیمادر تبعدش واشنگتن مذاکرا] 40[» !شود یم، همان مییهرچه بگو« :ن بودیا
ـ  1991ش کنـد امـا در   توانست کنتـرل  ینمچون  ف بودمخال یالملل نیب ي هر مذاکرهقبالً با  توانسـت از   یم

در  يد که اتحاد شورویدان یـ مدعوت کرد  یالملل نیپوشش ب به منظوررا  ياتحاد شوروبوش . دیایش بربسپ
 يباختر ي نهکراها در  ینیفلسط. ل کردیش را تحمطیشرا یراحت ف بود ـ و واشنگتن به یضع چقدرسال  آن

ـ شـان ح یاصل ي کننـده  مذاکره. داشتند ياشاره کرد رهبر ریجلبطور که  و غزه همان ـ ی بـود،   یفادر عبدالش
رار داشت که او اص .یاشغال يها نیسرزمدر ن فرد یتر و احتماالً محترم یی کار غزه مدار کهنهاستیپزشک و س
ش بـود  ن شرط اولیا. را متوقف کند یاشغال يها نیسمت سرزم ل بهیید گسترش اسرایبا یاسیهر توافق س

ن مقطع سازمان یدر ا. رفتندیل نپذییمتحد و اسرااالت یا. دانست یرا ناممکن م یصورت هر توافق نیر ایدر غ
سـازمان  . موقع مرکزش در تونس بود وارد عمل شد و توافق اُسلو شکل گرفت که آن نیبخش فلسط يآزاد
ـ   یمحل يها ینیکرد که باعث شد با دورزدنِ فلسط یی بخش در اُسلو معامله يآزاد قـدرت   یفامثـل عبدالش

د ین چمـن کـاخ سـف   یمعروف زم يها دادن در آن دست شد که حاضر نشد حتا یآنقدر عصباناو . دا کندیپ
حـال   بـه  شد که تا یکل بزرگشها، م ینیفلسط ين درون رهبریا. دیرا کنار کشخودش . باشد داشتهحضور 

ـ  يهـا  ینیعهده دارد؟ ـ فلسـط   را به ینیفلسط يرهبر یکس چه: ادامه دارد ـ قـول خودشـان    بـه  یتونس ا ی
 ياالت متحد مطمـئن شـدند کـه رهبـر    یل و اییگران؟ اسرایو د ي، هنان عشراویفامثل عبدالش ییها یبوم

  .است شده یرسم يل به رهبریاساساً تبد یتونس
هـا   ینیاز حقوق فلسـط  یچ اسمیاصول اُسلو ه ي هیانیدر ب. انت بودیاُسلو واقعاً خ 1993توافق سپتامبر 

. ها نبود ینیاز حقوق فلسط يگفت اما خبر یزها میچ یلیها خ یلییاز حقوق اسرا. کلمه یواقع یمعن به. نبود
 ياز امضـا   دو ماه بعد یکید که یآ یم مادی. شادمان شدند یاشغال يها نیسرزم يها ینیکه فلسطنیب ایعج

بود و مـا   توافق اُسلو برگزار شده ي درباره ینگیتی، میت يجا بود و در ام آنیبشاره ا یم عظمنامه، دوست توافق
ـ   یگفتم، گفتم کـه خ گفتم،  ید میچه را باآنمن . میآن بود يگودو سخن ـ پلماتید یانـت بـود و او کم تـر   کی

 يها ابانیها را در خ ن حرفیحالت جوك گفت که اگر من ا م بهیم تا قهوه بخوریرون که رفتیب. صحبت کرد
  .وجود داشتآنجا  یو توهم کامل یسرخوشن یچهم. شدم یم زیآو زدم، حلق یاله م رام

  ...سلو را محکوم کردند مثل حماستوافق اُ ینیفلسط يها جناح یلیخ. اغراق است :راشق
  کردند؟ یاله چه م رام يها ابانیدر خمردم . زد یاز حالت مردم حرف م یاما عظم :یچامسک
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ـ ان حامیحتا در م. اغراق است یلیخ. کردند ینم» زیآو حلق«را که به توافق نقد داشت  یسک :راشق ان ی
  .آن وجود داشت نسبت به يادیز ینیتوافق، بدب

ـ   ینیفلسـط  يها با گروه یوقت .کرد یز صحبت میآم هیکنا یالبته عظم :یچامسک کـردم   یصـحبت م
کـه  ] 41[اُسلو شکل گرفت  ه به توافقیشب يها بعد توافق يها سالدر . اند متوجه شدم که کامالً اغفال شده

  .ناك بودندهول] 42[ام  نوشته يگرید يطورکه جا همان
ـ   جاکشاند که تا آن یها م یلییدر گفتمان اسرا ینیبه دولت فلسط اشارهن ین ما را به اولیا ـ گ یکـه پ  يری
د بـار ـ   یاز داو يگرگزارش 1996سال در . اهو صورت گرفتین نتانیامیبن یام توسط دولت راست افراط کرده

ها واگذار شـود   ینیکه قرار است به فلسط يباختر ي نهاز کرا ییها ا بخشید که آیر اطالعات پرسیوز 1النیا
ـ   . ن شودیل به دولت فلسطیتواند تبد یم ـ نـد  یتواننـد بهـش دولـت بگو    یاو گفت اگـر بخواهنـد م مـرغ  «ا ی

  .هاست نگرش آن ي نشانهن یا]. 43[» يسوخار
ـ تثب«بار اعالم کرد کـه   نیاول يحزب کارگر از قرار معلوم برا ي برنامه 1997 یم و بعد در ماه ت دولـت  ی

ها  ن اشارهیها اول یلییها در گفتمان مسلط اسرا نیا] 44[» داند ینم یمنتف... ارات محدودیرا با اخت ینیفلسط
  .هستند

ـ  2000 ي هیید در ژویویرات کمپ دخود ما را به مذاک ي نوبه ن بهیا ـ وز اسـر عرفـات و نخسـت   ین یب ر ی
ها متوجـه   به نقشه یبا نگاه .کشاند ینتون، میل کلیکا، بیجمهور امر سییر یانیزیهود باراك به میل، اییاسرا

ـ ز اسـناد حـال   به تا. شتشدن ندا رفتهیها امکان پذ یلییاسرا يها که طرح میشو یم کمـپ   ي دربـاره  يادی
ش به زبـان  یادیاست که بخش ز یلییاسرا یپژوه نظر من دانش ن منبع بهیتر مهم. است وجود داشتهد یوید

اُسـلو و پشـت    يوگوهـا  را ران پونداك کرده که در گفـت  یکار اصل. یسیش هم به انگلیاست و بخش يعبر
ـ  است که درست در قلب دانـش  2ر مرکز صلح پرزیاو مد. است حضور داشته يمذاکرات بعد ي صحنه  یپژوه

ـ یرا به زبـانِ انگل  از آن یی و خالصه يبه زبان عبر يمشترك باالبلند ي او مقاله. قرار داد یلییمعتبر اسرا  یس
داسـتان   کـا یدر امر. هـا هـم توجـه شـده     ینیفلسط يرادهایاست که به ا معلوم]. 45[راه با نقشه نوشته هم

خواهند خشونت اسـت و از   یچه مآن ي همهباز زدند و  رش صلح سریها از پذ ینین است که فلسطیا یرسم
رد؛ حتا محمود عبـاس ـ   یك را بپذانهاد بارشیتوانست پ ینم یی ینیچ فلسطیاما در واقع ه. زهایچ ن دستیا

به سه بخش بود  یاشغال يها نیم سرزمی، تقسردیبگ صورت قرار بودکه  يزیچ. کا ـ ردش کرد یمحبوب امر
کـه   یم شرقیشرق که کامالً از هر بخشِ اورشل به سمت یراه خروجک یا بگر جدا هستند یدکیکه اغلب از 

ـ ا. ن واگذار شود، جـدا اسـت  یبه فلسط ـ ين مرکـز تجـار  ی ـ  یو زنـدگ  ی، آموزش . ن اسـت یفلسـط  یفرهنگ
شکست در مذاکرات،  زا رفت که چند ماه پسینتون پذیعمالً کلو . رندیرا بپذ نیتوانستند ا یها نم ینیفلسط

دوبـاره  ]. 46[تر گشـا  راه یلید خیویکمپ د يها دهد که مبهم بودند اما نسبت به طرح هیارش را ایها ضابطه
نتـون، و  یکل يکننـده از سـو   ، مذاکره]47[س راس یجانب دناز بار  نیاالت متحد که ایا یشگیهمداستانِ 
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را مـرد   را رد کـرد و خـود   رفت و عرفـات آن یها را پـذ  ل ـ ضابطه یین بود که باراك ـ اسرا یه مطرح شد ایبق
گفت که  یی هیانینتون چند روز بعد در بیکل. ستیطور ن نیا. توان با او معامله کرد یخشونت نشان داد که نم

 یلیل خییاسرا يها واقع شرطدر ]. 48[داشتند  ییها طرفتند و هر دو طرف شریها را پذ هر دو طرف ضابطه
شان یها برگزار شد، شرط 2001 ي هیژانو 27تا  21مصر که از  يدر تابا ینگیتیدو طرف در مبعد . اد بودندیز

نـوس،  یگوئل موراتیاروپا، م ي هیرا ناظر اتحاد گزارش مفصل آن. حاصل شد ییها رفتشیرا عنوان کردند و پ
در  ينحـو بـارز   ش بـه یهـا  گـزارش . د کردندییکه هر دو طرف صحت آن را تأ. نوشت یطوالن یادداشتیدر 

گفتنـد کـه    یلییمفسـران اسـرا   ].49[ دش سپرده یجا به فراموشنیان مسلط ایا در جرل چاپ شد امییاسرا
برگزار شـد   یمشترک يه، کنفرانس خبریژانو 27در روز آخر مذاکرات، . صورت گرفت يریگرفت چشمشیپ

کنـد  دا یمذاکرات ادامه پاگر . میا کیم، به توافق نزدیا داشته یی قابلِ مالحظهرفت شیپ«: که دو طرف گفتند
  ].50[» میم به توافق برسیتوان یم

 کیخاطر نزد ن بود که بهیبهانه ا. بود هه مذاکرات را لغو کردیژانو 27اول روز  يها باراك در همان ساعت
 از قبـل  ي خاتمـه  رسـت نبـود، ده روز بـه انتخابـات و بـه     توانند ادامه بدهند؛ د یل نمییبودن انتخابات اسرا

ـ    از بعد. شخواست ینم. لغوش کرد]. 51[بود  وگوها مانده گفت ي شده يزیر برنامه ن یآن جـرج بـوش جانش
فرصـت توافـق از دسـت    . ل شکسـت داد ییل شارون، باراك را در انتخابات اسرایبعد آر ینتون شد و کمیکل

  .رفت
ـ نام ینوسـک م يها چه بلوكالحاق آن یطور رسم است که به ین دولتیاول. است یدولت بوش افراط ده ی

ـ   :دین عمل توجه کنیهوم ابه مف. ت شناختیرسم بهل ییبه اسرارا شده   يبـاختر  ي از کرانـه  یبخـش بزرگ
ل ییاسرا یوقت یحت. است گردانده يم رویالحاقِ اورشل است که از مخالفت با ین دولتیاول دولت بوش. است

ـ کـردن شـهر را غ   مهیت سازمانِ ملـل، ضـم  یامن يوراشو  یعموم م را فتح کرد، مجمعیاورشل 1967در  ر ی
ـ ا. ر قابل قبول اعـالم کردنـد  یرا نادرست و غ یط قانونیر شراییتغ يدانستند و تمام اقدامات برا یقانون االت ی

ممتنع  يرأها  نامهن قطعیا بهمعموالً  1981مخالف در سال  يرأک یجز  موافق داده اما به يرأ یمتحد گاه
ـ م به هر امید الحاقِ اورشلییتأ. مخالف داد يل رأییاراه اسرهم که دولت بوش به 2002تا دسامبر  داده  يدی
 یم شـرق یشدن بر اورشـل   مسلط ي ن فقط مسألهیل اییاسرا يبرا. دهد یخاتمه م یاسیس ه با توافقابطدر ر

در  یـی  را محلـه  ات منظماً آنیم که نشریادوم  معالشهرك . هاست نیم بزرگ فراتر از ایست؛ اورشلیسابق ن
ـ  دو ياست؛ اصالً بـرا  دهیرس 1کویجر يها یکیباً به نزدیتقر نامند یم میاورشل  يبـاختر  ي نـه کـردنِ کرا  مین

  .است یاسیان هر بحث سین پایمند شده ا م عالقهیاگر دولت بوش واقعاً به الحاقِ اورشلپس . شده ساخته
ـ  نیدادگاه ب( یدادگاه جهان. است د کردهییرا هم تأ لیوار حایدولت بوش د بـه اتفـاق آرا   ) عـدالت  یالملل

نکـرد و   يرویر پیفراگ ين داوریاالت متحد از ایا یقاض. است یر قانونیل غییاسرا يها اعالم کرد که شهرك
ـ نکنوا 49 ي مـاده  6هـا بنـد    رفت که تمام شهركیپذجداگانه  يدر اعالم نظر ون چهـارم ژنـو را نقـض    یس
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 یل ساخته شـده تـا از منـاطق مسـکون    ییتوسط اسرا«که  لیوار حایدجه هر بخش از یو در نت] 52[اند کرده
ـ  ي مدارانـه  ناقضِ حقوقِ انسـان  1تین واقعیصرف هم بهمحافظت کند  ـ  نیب  ي ملـه ج] 53[» اسـت  یالملل

صـادق اسـت امـا     لیوار حایدرصد کلِ د 80حدود  يبرا» محافظت کند یا از مناطق مسکونشده ت ساخته«
  .است یمعن یاست که ب یتیل امنیدالکند که علت آن،  یل وانمود مییاسرا

ـ ا ي ساله وپنج یس يانکارها بر ییاستثنادر تابا  2001 ي هیژانو ي هفته کیآن  ل ییاسـرا /  االت متحـد ی
 يدر کنفـرانس خبـر   ینیو فلسـط  یلییاسرا يها کننده داشت اما مذاکره يمذاکرات تابا مشکالت جد. بود

. ل مـذاکرات را قطـع کـرد   ییامـا اسـرا  م یدان ینم. بود یشدن ها حل اختالفد یشا. گرا نبودند ر واقعیغ یانیپا
 یجیافـت و بـه نتـا   یها ادامـه   ینیها و فلسط یلیین اسرایباال ب یلیدر سطح خ یر رسمیمذاکرات غهرچند 

ـ شـکالت ز هم م نظر من آن مان ژنو است که بهیتر از همه پ اما مفصل. ه همیش شبید؛ همه کمابیرس  يادی
ـ ا یوقت. کار ي ادامه يباشد برا یی هیتوانست پا یبالقوه را نشان داد و م توافقِداشت اما خطوط  در ن توافـق  ی

ـ هـا   نـده ی، نماها کشور ي هیاروپا و بق یاصل يدر ژنو طرح شد، کشورها 2003دسامبر  ـ انیا بی  يقـو  يهـا  هی
 شیامضـا  ینیفلسط يرهبر. طور نیل هم همییافت و اسرایاالت متحد حضور نیشان را فرستادند اما اتیحما
بعـد بـه   اما . رفت یش مینظرم پ رفتند بهیپذ یرا م ل آنییاالت متحد و اسرایاگر ااما . و معلق ماند بود هنکرد

  .ها یلییاسرا يها و گسترش شهرك لیوار حاید: برخورد کرد يگرید يسدها
طرف  م؛ بعد بهیفزایب يزیچ  یلییتر با تمرکز بر طرف اسراشیم بآت نویخواهم به روا یمن فقط م :راشق

 يهـا  ینیت قاطع فلسـط یم اکثریدان یطور که م همان 1948که در نیاول ا ي نکته. میرس یهم م  ینیفلسط
کنم بحث بـر   یمفکر . را ترك کردندآنجا  لییاد اسرایبن شده توسط دولت تازه فتصر يها نیساکن در سرزم

ـ ا اغفال شدند که فرار کنند یا فرار کردند یها اخراج شدند  ا آنیکه آنیسر ا ـ یخ يگـر ید ي ا هـر نسـخه  ی  یل
 یاصل ي ن نکتهیا. نشد برگشت داده ي ها اجازه که به آنن است یا یاساس ي  باشد چون نکته نداشته یمناسبت

ـ را دار چنان حق بازگشت بـه آن د، همیتان را ترك کن خودتان، خانه خواست آزاد اگر حتا به. است د مگـر  ی
حـق   1948ل از سال ییاسرا. ن استین مسأله، همیا پرداختن به متیعز ي نقطه. دیباش فروختهرا  که آنآن

که اشغال کرده، نقض کرده و فقـط اصـل غرامـت را     ییها نیشان را در سرزمیها خانهبه  ن مردمیا بازگشت
ن یسرزم ي هیل بقییاسرا 1967در  یهرچند وقت. پرداخت شود يگرید توسط کس دیباهم  آنکه رفته یپذ

ن از سـال  یمـردم فلسـط   بار نیود داشت؛ اوج یتفاوت فاحش 1948ا تصرف کرد نسبت به سال رن یفلسط
 يشان براکردن  زده نکردند و هراساندن و وحشتفرار . شان را ترك نکردند ن و خانهیدرس گرفته، زم 1948

ها  گر به آنیدانستند که اگر بروند د یگر میتر بود چون حاال د مشکل یلیخ 1948نسبت به سال آنجا  ترك
از سـال  . سر کنند» پناهنده«عنوان  به» ها اردوگاه«در  شانزمان مرگ د تایشود و با یبرگشت داده نم ي اجازه

ـ ا. شـوند  ینم یشان بچسبند، سالخیها نیزم ن درس را هم گرفتند که اگر بهیا 1948 ـ موقعن ی ـ یت خی  یل
  .ت بودندیان در اکثریرا تصرف کرد اما حاال بوم يدیجد يها نیل سرزمیید آورد که گرچه اسرایپد یمتفاوت
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 يرهبـر  ياز اعضـا  1ل آلونعقاکه  آلون ي توسط برنامه 1967از جنگ ژوئن  زود بعد یلین مطلب خیا
سـم  یونیصه«چـه  د تـا از منظـر آن  یکوش یبرنامه من یا. ه داد، مورد توجه قرار گرفتیارل اییدولت وقت اسرا

ـ ل باییه بر آن بود که دولت اسراهم بود ـ ک ] 54[ون ینظر بن گور. د به مشکل بنگردینام یم» گرانه روشن د ی
ـ » هودی یدولت« چگونه؟ چگونه. ک باشدیدمکرات یو هم دولت» هودیک دولت ی«هم  توانـد دمکـرات هـم     یم

ـ   باشد چنـان  هود داشتهی ت مطلقِیباشد؟ روشن است فقط اگر اکثر ـ یو يبـرا  ي، خطـر یکـه دمکراس  یژگ
. ز کنـد یها پره ینیاز فلسط يادیوجود تعداد ز از دیل باییاست که اسرا  ینعن میا اش نباشد که به»يهودی«

ـ ل بایین بود که اسرایحل آلون ا راه. ساز شدند شده مشکل اشغال تازه يها نیساکنان سرزم پس د عوامـل  ی
ـ و را بـه  يباختر ي کرانه يبردبتواند از نظر راهجاد کند تا یره ـ ا یو غ ینظام يها ـ شهرك  یی شده تیتثب ژه ی
ـ ا. ها را بـه اردن واگـذارد   ینیفلسط یتیتمرکز جمع یو نواحباشد  تحت نظارت داشتهرود اردن  طولدر  ن ی

  ].55[است  شده يریگیل پییتوسط اسرا 1967آلون بود که از سال  ي برنامه
آنجا  .نشدند ساخته يباختر ي نهکرا يبردکنترلِ راهن یبا هدف تضم یلییاسرا يها شهرك ي البته همه

مؤمنان ـ   ي م ـ جبهه یامون ت گوشیبه هدا يساز شهرك در مورد یک و مذهبیدئولوژیحرکت ا از همان اول
ـ انگ يبردصرفاً راه تر از مالحظاتشیجود داشت که ب و آلـون   ي رفتـه برنامـه   هـم  يامـا رو . بخـش بـود   زهی

  .داد یل میل را تشکییاست اسرایس یچارچوب اصل
ـ  بـه . ن بـود یفلسط یکیش چربدادنِ جن ازمند شکستیش نشدنِ کامل ییاجرا ين برنامه برایا ن یهم

ن یبخـش فلسـط   يبه سازمان آزاد ینیگسهم ي با اشغال لبنان ضربه 1982د در سال یل کوشییخاطر اسرا
کشور اخراج شدند و مجبور شدند  يتر شهرهاشیبخش از ب ين سازمان آزادمبارزا. ن هدف برسدیا بزند و به

 ي شـده، چـارچوب برنامـه    فیضع یلیظاهر خ بخشِ به ياالت متحد به سازمان آزادیا. روت را ترك کنندیب
ـ گـان تحم یر 1982سـپتامبر   ییکـذا  ي شکل برنامـه  آلون را به » يخودمختـار «گـان از  یر]. 56[ل کـرد  ی

ـ کـه کـامالً از برنامـه غا   نید ـ ا نمستقل نباش یکه دولت ین معنیها در ا ینیفلسط ـ  ی  یـی  گونـه بلکـه   ب بـود 
ـ  به«و غزه  يباختر ي بدون دولت در کرانه ینیت فلسطیموجود ـ » راه اردنهم ـ د حمانباش گـان  یر. ت کـرد ی

ـ ا. بازگردد 1967از  شیپ يل به مرزهاییاسرا ستیالزم ن ح کرد کهین تصریچنهم ـ ن دی بـود کـه    یدگاهی
  .خواند یآلون م ي با آن موافق بود چون کامالً با مغز برنامه یلیل خییحزب کارگر اسرا

از هـر   قبـل  1987ـ   88ن در یفلسـط  ي انتفاضه. ن بودیفلسط ي انتفاضه ،گرید ي کننده نییتع ي دوره
افـت کـه نـه فقـط بـا      یل درییشـوند و نـه رام؛ اسـرا    یم مینه تسل يباختر ي ز اعالم کرد که مردم کرانهیچ

. هم مشکل دارد یغالشا یساکن در نواح يها ینیه که با فلسطیهمسا يدر کشورها ینیفلسط يها پناهنده
را  يبـاختر  ي نـه ش بر کرایادعا یطور رسم اردن را وادار کرد به یپادشاه 1988که انتفاضه در سال آندوم 

ـ ا. شان هسـتند یها نیل سرزممسووها تنها  ینیرد و اعالم کند که فلسطیپس بگ ن باعـث شـد کـه طـرف     ی
ـ جمع گرداندنِ مناطقِ بـا باز یقبل ي سم درك کند که برنامهیونیصه يکم جناح کارگر ، دستیلییاسرا  تی

                                                                                                                        
1. Yigal Allon 



 165   ي اسراییل ــ فلسطین ستیزه/بخش پنجم 

  

ـ ا مون پرز بـه یموقع رهبر حزب کارگر، ش نیدر ا. برد یش نمیاز پ يگر کاریاردن د به  ینیفلسط متراکمِ ن ی
 یت مشخصیوقعماستقبال کند تا به  نیبخش فلسط يبا سازمان آزاد د از مذاکراهیل بایید که اسرایرس باور

. بـود  منـع کـرده   یطین سازمان را تحت هر شرایوگوها با ا ل که گفتییاسرا یع رسمضمو يجا ـ به  برسند
ـ ندارم که به آن اضافه کنم مگر گفتن ا يزیچ. ح دادیتوضنوآم . میدان یداستان را م ي هیبق ـ ن واقعی ت کـه  ی

ـ ل ـ آرا ییش مجدد ارتش اسرایدر عمل باعث آرا. اُسلو بود تبلور توافقآلون عمالً  ي برنامه ش مجـدد و نـه   ی
. آلون شد ي با برنامه یهنگادر هم يباختر ي نهدر کرا ینیت متراکم فلسطیبا جمع یـ در نواح  ینینش عقب

ن ماندنـد  یبخش فلسـط  يتحت کنترل سازمان آزادبلکه  نشدند به اردن بازگشت دادهن بود که یتفاوت در ا
ل دولت مستقل و یتشک يسو بهاول ن گام یگفت که ا یعرفات مدام م. شد ين بازیوارد ااحتماالً با توهم که 

ـ ن بـا تک یفلسـط  يرهبـر  .ن باور داشـت یا ه بهانلوح ساده یلیاو خ. است ینیفلسط خودمختار ه بـر فشـار   ی
  .دیرس یم یی لوحانه ساده جین نتایاالت متحد، به چنیشدن با ا یمیو صم یالملل نیب

  حل به راه یابيدست ی دربارهها  ینيفلسطدگاه يد
مت در یعز ي نقطه. میندازیب ينظر ین داستان طوالنیو عرب ا ینید به بخش فلسطیحاال اجازه بده :راشق

ـ انه بود که بایدست استعمار در خاورم ي گانه و کاشتهیسراسر ب یعنوان دولت ل بهییجا انکار کامل اسرانیا د ی
شود و بعد، بسته به  ان دولت از نقشه محووعن د بهیل بایین بود که اسرایدگاه مسلط ایآغاز ددر . شد یم محو
ـ د. وجود داشت ییآمدها یک پیدئولوژیخاص ا يها انیجر ـ ی ـ  يزیعـرب، تمـا   یسـنت  یـی گرا یدگاه مل ن یب

ـ بودند، قا گر آمدهید يها نیکه از سرزم ییها يهودیـ و   ینیفلسط يها يهودی یعنیـ   یبوم يها  يدهوی ل ی
ـ بودنـد   برگردند کـه از آن آمـده   ییجا د به همانیگفت که مهاجران با ین نسخه میگراتر یمل. بود  هـر  ا دری

ـ تر  کیدمکرات ي ر کردند؛ نسخهیاز استقالل الجزا ها بعد ییکه اروپا چنان ن را ترك کنند آنیصورت فلسط ا ی
با حقـوق   یتیعنوان اقل توانستند به یست خود، مدر صورت خوا يهودیتر بر آن بود که تمام ساکنان  یمترق
  .کنند یبمانند و زندگ یبرابر در چارچوب دولت عرب یمدن

 ي بخـش را در دسـت گرفتنـد، برنامـه     يکنترل سـازمان آزاد  ینیفلسط يها کی، که چر1967از  بعد
ـ ن قاعده هرگز واقعاً به سـطح  یا. »نیک سکوالر فلسطیدولت دمکرات« شد سازمان یرسم ـ  یمردم د و ینرس

اول  يهـا  کم در سـال  دست یتوان گفت که تا حد مشخص یم. آن انجام نگرفت يرو یواقع ي هرگز مطالعه
اما خود . جا بزند یبخش بتواند خود را مترق يکه سازمان آزاد شد، چنان یطراح یرف خارجمص ياساساً برا

 ییکرد کـه گـو   یل چنان برخورد مییاسرا ي با مسأله. واضح است یلیداشت که خ ین قاعده ضعف اساسیا
س دولت سکوالر یشود با تأس یم ییکه گو چنانـ » سکوالر«خاطر عبارت  است ـ به  یمذهب یی فقط جامعه

ل یین بعـد کـه اسـرا   یگرفت ـ ا  یمده یاز مشکل را ناد یقاعده بعد مهمن یا. مشکل برآمد سِاز پ ینیفلسط
که در چارچوب  ینیفلسط يها از چپ یبرخ. یمذهب یی جامعهاست، نه فقط  شده یمل یتیل به موجودیتبد



 قدرت بسیار خطرناك    166

ـ ها هم طرف آنالبته . ن جنبه توجه کردندیا کردند به یبحث م یتیلو دوم یستیالیسوس سـکوالر   یدار دولت
کـرد   یت داللت مین واقعیا به» یتیلدوم«اشاره داشت، عبارت  یرد مذهبموا تنها به» سکوالر«ر اما اگبودند 

، تر بزرگ نِیل، دولت فلسطییاسرا دولت نِیگزیادولت ج ي حال پروژه هر به. وجود دارد یمل ي که دو جامعه
زود روشن شد  یلیخ. شده نبود  يزیر برنامه یخواهشهر جز آرمان يزی، چیتیا دوملیکرد سکوالر یخواه با رو

ـ م باییسخن بگـو  یاست عملیم به زبان سیکه اگر بخواه ـ  دسـت  يهـا  د هـدف ی ـ  یافتنی ر یپـذ  رسدسـت ا ی
ر یین و تغیفلسط يم ـ آزادساز ییگو یم» یخواه ادهیز«چه بهش ها از آن ینیپس مقاومت فلسط. میباش داشته

ف یضرورت تعرد که ین مطلب رسیعنوان تنها هدف ـ به درك ا  از دولت به یمتفاوت سمت نوع کل قواعد به
توجـه   يجـا  د که اگر بـه یزود فهم یلیخ ینیفلسط جنبش. وجود دارد یا موقتیبالفصل ت یاهداف با ماه

 يهـا  توجه کنـد، اهـرم   1967در  یاشغال يها نیسرزم ي ألهمس ز بهیهر چ از ن، قبلیباره به کل فلسط کی
ـ رش ایسـمت پـذ   بـه  ینی، جنبش فلسط1973جنگ از  بعد. ار خواهدداشتیدر اخت يترشیب یلیخ  ي دهی

ن یحرکت کرد و همه ا یش مبهمیالبته با قواعد کماب 1967 یاشغال يها نین در سرزمیت دولت فلسطیتثب
 يسو به یصورت گام به یرسم يها ن حرکت را در اسناد و گفتمانیالبته ا. ر کردندیگونه تفس نیحرکت را ا

ـ هـا بـه ا   ها و عرب ینیفلسط یافکار عموم گذشت یکه مزمان . ف کردندیتعر نیکل فلسط يآزادساز  ي دهی
ـ ی یاسالم يادگرایت بنیان اقلیجز چند جر به. ل شدیل متماییبا دولت اسراها  توافقسازش در   يگـرا  یا مل

ـ بقابل قبول بود و  یتر افکار عمومشیب يبرا ازش در توافقهنوز موجود، س ـ ی  يهـا  کـه دغدغـه   کـرد  یان م
ـ یاسـت ـ    مورد توجـه قـرار داده   میش را کردکه بحث یها را در همان اصول ینیفلسط تمـام  ل از ییاسـرا  یعن
ـ تغ يبه اسـتثنا دست بکشد  1967 یاشغال يها نیسرزم  يهـا  نیسـرزم  يکـه بـا واگـذار    یکـوچک  ترایی
ع د چنان مورد توجه واقین بایم فلسطمرد که سرنوشت تمامنیجبران خواهدشد و ا 1967از  شیپ یلییاسرا

ـ ن یفلسـط بخـش   يآزادسازمان . شان احترام بگذاردن سرنوشتییر تعیناپذ ِ انتقال شود که به حق  يا رهبـر ی
االت متحد یت ایپنداشت که حما یا ابلهانه میانه حلو ساده یلیرفت خیپذ یتوافق اُسلو را م یعرفات آن، وقت

د که بـه  یانجامخواهد یاست و به توافق یدست آمدن به ـ بر واشنگتن  يژه سعودیو ق فشار اعراب ـ به یاز طر
 ش نبود و بهیب ين پنداریم که ایدان یما البته م. باشد یرفتنین پذیت مردم فلسطیاکثر يباور آن سازمان برا

 ي مسأله ت که توافق حتا بهین واقعیا. دوش يگذار ببمن توافق یبارها در ااجازه دادند ها  ن توهمیخاطر هم
ب کرد یفره بل یکل چارچوب توافق اُسلو را تبدخود دارند،  يها که جا نکرد، پناهنده یتوجه يساز شهرك

ـ حیجاد کرد و نوآم توضیکه ا یتوافق اُسلو با توهم. ش آمدیم که چه پیدان یامروز مو  کـه   یش داد و با نقش
ن یکرد ا ين بازیکنترل مردم فلسط يل براییس اسرایپل ي ندهیعنوان نما ن بهیبخش فلسط يسازمان آزاد

 ي روزشـده  بـه  ي نسخه يسمت اجرا ن توافق بهیاز ا اول بعد يها ل داد که در سالییامکان را به دولت اسرا
 يبـرد نظارت راه يو برا خشدبسرعت ب يساز شهركند یل توانست به فراییاسرا. کندآلون حرکت  ي برنامه

ـ دتر و با رویتر، شد عیسر یلیگر ـ خ یها و موارد د رساخت بسازد ـ راه یز يباختر ي ش در کرانهینظام  ییاروی
چند عرض ند و در دش یم گسترده میها دا شهرك. داشتنوجود  یکه توافق یتر با مقاومت نسبت به زمانکم
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ـ ا طورکه اشاره کـرده  همان. دو برابر شد شانسال تعداد ساکنان  دروناز  ینیفلسـط  يهـا  کننـده  م مـذاکره ی
ـ  ها به ق ساخت شهركیتعل ي دربارهل ییاسرااز قول گرفتن به  یاشغال يها نیسرزم شـرط هـر    شیعنوان پ
ها مورد  آن يشدت از سو جه بهینبود و در نت يزین چیچن ي اُسلو دربردارندهتوافق . کردند یاصرار م یتوافق

 یخـارج  ي تـه یکم ياُسلو حتا توسـط اکثـر اعضـا    تـوافـقعمالً . را رد کردند آن یانتقاد قرار گرفت و بعض
ـ که عرفـات در ا  یروش. ن رد شدیبخش فلسط يسازمان آزاد ـ   نی کامـل امـر    ي ش گرفـت نمونـه  یمـورد پ

  .بود ياستبداد

  ها ینيسم و فلسطيونيصه
از توافق اُسلو نگـاه   بعد يباختر ي در کرانه یاگر به رشد مناطق مسکون هاضافه کنم ک متوان یم :یچامسک

نتـون ـ بـاراك، سـال     ین سـال کل یآخـر نتـون بـود   ین سال کلیاوج آن آخر سال. دارد یرشد منظمد، یکن
  .گذاشتندش سرپوش یاما رو]. 57[2000

وجـود   ینیفلسط يها نیدر سرزم يشهرك سازدر رابطه با  یطوالن یخیتار یستیونیصه يدئولوژیادر 
ـ از همان آغاز در اوا یستیونیصهش بجن. دارد ـ ل ای ـ اخ ي ن سـده ی ـ یافـت کـه بـا جمع   یر دری متخاصـم   یت

 .سرعت رنـگ باخـت   باشد وجود داشت که به» ن بدون مردمیسرزم«باره که  نیدر ا ییها توهم. اروستیرو
ـ ــ غ  1هـا  مییه به گوکنیا یعنین یا .نام داشت» ]58[سنگر به سنگر «شد،  یم يرویکه از آن پ یکل یاصل ر ی

ـ چم و یجلوتر برو یم از کار ما سر درآورند اما کمیها ـ اجازه نده  يهودی از  يگـر ید ي قطعـه و  میبسـاز  يزی
مفهـوم  . اسـت  يدار شـه یاصلِ کامالً رن یا. خواهدبود آنِ ما ازاش  همهج یتدر م و بهیاوریدست ب ن را بهیزم

گزارش شده که بن . میرو یش میپ مان ین بیوگو کنند، در ا گفتها  آنبگذار : هاست رفت آنشیپ یگگون چه
تصور د ینبا. »کنند یها چه م يهودیکنند مهم آن است که  یها چه فکر م مییست گویمهم ن«: گفته 2ونیگور
کـه   1995ـ   96 يهـا  دولـت پـرزِ سـال   در مثال  يبرا. است داشتهوجود   یگدودستنه ین زمیم که در ایکن

: هـم بـود، گفـت    يبعد يها که در دولت ذرعا یبن ال» فواد«ن یامیر مسکن، بنیشد، وز یطلب قلمداد م صلح
ـ هـدف مـن سـاختن اسـت نـه      « ،»دهد یانجام م یآرام بهرا  يفواد هر کار« ـ یکـردنِ اپوز  ورجس ون بـه  یس

کم تظاهر کردنـد کـه    ا دستیدند یها نشن مییکه گوکرد  وساز ساخت یآرام بهچنان ] 59[» ...میها کوشش
ـ ا به نددانست یاالت متحد، میها، ا چون آنند دینشن ـ یش را تـأم ن خـاطر کـه پـول   ی  1992در . نـد کرد ین م

ـ یهـا در اسـاس    گر ـ اما تمـام آن  ید يتا وجود داشت ـ طرح شارون، طرح حزب کارگر، چند  ییها طرح  یک
ـ ـ که در م  3انیموشه دا. دنیقدم به آن رس به قدم: یعنیکه  آلون ي از برنامه ییها لیجرح و تعد: بودند ان ی

  لییها حق دارند اسرا ینیکه فلسط رفتیپذاست ـ   ها بوده ینین با فلسطیتر دل احتماالً هم یلییرهبران اسرا

                                                                                                                        
1. goyim 
2. Ben-Gurion 
3. Moshe Dayan 



 قدرت بسیار خطرناك    168

 وا ي دهیل اشغال بود و عقمسوو 1974تا  1967 يدولت کارگردر او . زشان متهم کنندیچ همه يرا به دزد
 یاشـغال  يهـا  نیل در سرزمییم؛ اسرایرو یش میپ یکم دفعه هر: روشن بود یلیاست خین سیف ایتوصدر 
ـ تکـه اشـغال   بـه  تکـه ]. 60[خواهدشد » میدولت دا«ل به یتبد ـ  یش م ـ  بـه م، یکن هـا   ینی؛ بـه فلسـط  یآرام

توانـد   ید و هرکس بخواهد میتان ادامه دهیها به زندگ د مثل سگیتوان یم، میندار یحل ما راه«: گفت میخواه
، ژنرال شلومو یغالشا يها نیسرزم یل نظاممسوو]. 61[» رسد یند به کجا مین فراید که اید میبرود و خواه

ـ یگاز]. 62[است  در انگلستان چاپ شده یگزتا  ش را نوشته که بهش خاطراتیال پست دو یگاز ـ گو یت م د ی
ـ   یکسان، 1967از  پس یکه کم  ینـوع  ين شـروع کردنـد بـرا   یگان فلسـط برجسـت  نـد یگو یکه بهشـان م

 ینوع ،میمان را خودمان انتخاب کند شهردارانیاجازه ده: دادن هیارا یبه دولت نظام ییها طرح يخودمختار
ـ گو یاو م. ن دستیاز ا ییزهاید و چیما بده به یفرهنگ يخودمختار و سـازمان   ینظـام  ید کـه فرمانـده  ی

نظـر   به ؛تقل کردندحزب کارگر من يرده باال یاسیبه مقامات س یدل هم ها را با ن طرحیل اییاسرا یجاسوس
نِ اجـازه بـه   از آن بشنوند؛ از داد يزیخواستند چ ینم یاسیاما رهبران س. آمده یم یخوب ي دهیاهم او خود 

که احتمـاالً بـه    يزیهر چ بها از پرداختن ی ،یتهاجمر ی، هرچند غها ینیفلسط يبرا یاسیت سیهرگونه فعال
و  يدولـت کـارگر  : طلب بودند ها صلح نیا. ضرر باشد یکردند هرچند ب ينجامد خودداریدر مرزها ب يرییتغ

ـ    طلب است و نه صلح ـ که در ضمن جنگت  یگاز. ریر گلدا مایوز نخست ـ گو یطلـب ـ م نظـر او عجـزِ    د بـه ی
م یامـون  به گـوش . است بار بوده فاجعه یلیمحدود خ يخودمختار یحزب کارگر از دادنِ نوع یاسیس يرهبر
 ل بهیتبدن موضوع را یات دولت یآمدند و با حما ین میشان از بروکلکه نصف ین متعصبان مذهبید، ایانجام
هـا   ینیبـه فلسـط   د که اگـر یگو یت میگاز. دیاول انجام ي قول او به انتفاضه و به کردندک یدئولوژیا يمورد

  .افتاد یهرگز اتفاق نم يزین چیرند چنیت گدس به يحد شد کنترل امور خود را تا یم اجازه داده
 یالملل نیب ي هزیست  دادن به انینهاد پاشیسادات و بعد اردن پ یوقت 1971دهند که در  یها نشان م نیا

ا ید یانجام یسم مید به فدرالیو غزه که شا يباختر ي کرانهبه  يبا بخشودن خودمختار دیبال ییرا دادند، اسرا
 ي منازعـه  بـه شـه دارد ـ   یسـم ر یونیدر سنت صهکه در واقع  یتیاز دو مل یشکل حتا بهو ـ   ین طرحیهمچ
 يهـود یل دولـت  یست بودم، اما با تشـک یونیک رهبرِ جوان صهی 1940 ي من در دهه .داد یان میپا یداخل

 ي ن جنبش درخواست جامعهیا. بود یستیونیاز جنبش صه یبخشزمان  در آن ین نگرشیمخالف بودم؛ چن
سم نبود یونیصه یاصلان یجر. یموارد قوم فراتر ازکارگر  ي طبقه يکارداشت با هم یستیالیسوس یتیملدو 

ـ ا سم باور داشتم و هوادارش بـودم بـه  یونیمن چون به صه. اما درون آن بود احتمـاالً  . ن کـارم ادامـه دادم  ی
اء شود اما هر بار که مطرح شد با تعصب خشک رد شد حتـا توسـط   یاح 1967ـ   73 ي دورهتوانست در  یم

مطرح از بابت  یلیکه خ] 63[ لوك اوت وین مها فالپان از گروهیمثل س یل ـ کسان ییاسرا یطلبانِ افراط صلح
ت یحما کس از آن چی، ه1ماتزپن فکران چپ،جز گروه کوچک روشن بهل ییسراادر . ناراحت بودندشدن آن 

  ].64[نکرد 

                                                                                                                        
1. Matzpen 



 169   ي اسراییل ــ فلسطین ستیزه/بخش پنجم 

  

  .است لیحاوار یالبته د ف در دام عمل انجام شدهیانداختن حراست یس از ینیمصداق عن یو آخر :راشق
 زتیدرشوو آلن. »ستیش نیب یصباح اُه، چند«کنند که  یل ادعا مییگران اسرا هیتوج. قاًیدق :یچامسک

ـ ک کی کردند عمل بهترها  ینیفلسط وقتهر ش و میکن یسوار چرخ م ،خُبد یگو یاو م: ریبگرا در نظر   یم
ـ  ها يهودیریغ يبرا ،است یاش موقت ن است که همهیبهانه ا] 65! [واقعاً که. میده یش مهل نـد کـه   یگو یم

ـ    نیع م اما دریکن ینم ي، کاراست یموقت ـ گ یحال قدم به قدم زمام امـور را در دسـت م الحـاق  حتـا  . میری
ادعـا کـرد کـه جـداً      یشود از نظر قانون ید میبهش نگاه کنکه صورت گرفت  یی م اگر با همان قاعدهیاورشل

 ي شده که مقاله ک نوشتهیان لوستیاز آ زین استادیآو پلست جورنالدر  یجالب ي الهقباره م نیدر ا. الحاق نبود
ـ  یاز نظر حقوقکند که  یاو اشاره م]. 66[شدت مخالف اشغال  است و به یخوب یلیخ ـ شـود گفـت ا   یم ن ی

کـو  یاز وسـط راه بـه جر  کـه  م بـزرگ  یدادند و حاال شده اورشـل ندارد و فقط مرزها را توسعه  يالحاق اعتبار
  .ودر یم

ـ ن توهم را کـه ا یسرعت ا ست بهیونیرهبران صه .گردد یبازم 1920 ي کم به دهه کرد دستین رویا ن ی
ـ ستند کنار گذاشـتند؛ بـن گور  یسکنه بوده و مردم مهم ن از ین خالیسرزم ـ و بقون ی ـ ه گفتنـد ا ی ن مـردم  ی

» نقل مکان«ن یا. ستیشان مهم نیب است و برااعران یهم سرزمآنجا  گر؛ید ییا جایتوانند به عراق بروند  یم
ن یاش سرزم همان شهر است چون همه گرِیک بخش شهر به بخش دیست درست مثل حرکت از ین یواقع

  .در نظر گرفتند یاخالق يامررا  نیجا بمانند؟ و انیمهم است که ا چقدرپس . اعراب است
 نیره ایها و غ ستیالیها، سوس ستی، مارکس1مثل برل کتزنلسون یستیونیتر رهبران جناج چپ صهشیب   

دار نقـل مکـان   رفطکه  ین کسانینام دادند و ب» نقل مکان داوطلبانه«به آن . در نظر گرفتند یاخالق يامررا 
ـ     . ل شـدند یبودند تفاوت قا ياجبار نقل مکان داوطلبانه و گفتنـد بـه    یطرفـداران نقـل مکـان داوطلبانـه م

ن یاز ا یعراق کل. بروندعرب  يها نیسرزمسمت جا به نیاباشد از  بهترد یداد شا میح خواهیها توض ینیفلسط
ترشان شیم چون بیده یشان باشند حق حساب منیبه فروش زم یکه راض ینیها دارد و به صاحبان زم نیزم

هـا داوطلبانـه    ینیفلسـط  ي و همـه  انشمیدیست، خریم به ما مربوط نییم بگویتوان یبعد مو . ندا هیبخاهل 
بودنـد  ] 67[ 2تـرز یمثل جون پ ییها یافراطبعد . جاها نداشتندنیبه ا یواقع یگوقت وابست چیرفتند چون ه

  .اند هنبودآنجا  ها هرگز گفتند آن یکه م
 يها بازمانده شانیاریهود گرفتند که بسیمهاجران خانمان شدند  یکه برا  ییها ینیفلسط يجا :شالوم

  ل رفتند؟یین مهاجران به اسرایا چرا .هولوکاست بودند
  .االت متحد و کانادا بروندی، ایشمال يکایبه امرخواستند  یها م نیتر اشیب :راشق

د من یشا. است ثبت شده] 68[ ینسکیوسف گرودزیبود که در کتاب  یاساس يزیرورن آبیا :یچامسک
ـ  یزه بخشیهم در انگ ـ   یبحـدود  . ام داشـته  یدن بـه او نقش  ي کـه در مؤسسـه   یش بـا دوسـت  یسـت سـال پ
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ـ ا .میخـورد  یشام م کرد، یورك کار میویدر ن 1و یی يهودی يها پژوهش مطالعـات   ین مرکـز، مرکـز اصـل   ی
ـ  هـا   دم کـه مـدت  یپرس یمن از او سؤال. ش استیدییو زبان  یشرق ياروپاان یمیکل چـرا   :داد یبـود آزارم م
اگـر  هـا   یینصـف اروپـا  جمـع کردنـد؟    ،يل بعدیین، اسرایرا در فلسط يکار اجبار يها اردوگاه يها يهودی
. ندیایجا بنیخواستند به ا یگان هم مآوار يها گاهاردو يتو يها يهودیقطعاً  .مدندآ یکا میبه امر توانستند یم

ند اما یایاالت متحد بیاند به ا خواسته یماند   ترجمه کرده که نوشتهها  ن آوارهیاز هم ییها م گفت او نامهدوست
شان لیم بر خالفها را  يهودیگر، یغذا و امکانات د ي قهیبا مضاها بودند  که مسوول اردوگاه ییها ستیونیصه

در  يزیدم چرا چین خانم پرسیاز ا. م توپ شونددکردند تا گوشت  یل مییاسرا/ ن یرفتن به فلسط مجبور به
ـ من بعـداً ا . است ل منتقل کردهییها را به اسرا یگانیتمام باو  ییسد و او گفت که ینو ینم باره نیا  ين را بـرا ی

رس را در دسـت  يهـا  یگـان یداند و با یش میدییزبان او . ، نقل کردمیلییکار اسرا، دوست و همینسکیگرودز
. انـد  ها را به خـود نـداده   کردن به آن زحمت نگاهدانان معروف هولوکاست هرگز  خین تاریتمام ا. کرد یبررس
  .کرد یها استفاده م بود که از آن ین کسیاول ینسکیگرودزپس 

هـا   بـه اردوگـاه   یهـا عـوامل   سـت یونیصه. بـود  ف کـرده یم توصبود که دوست يزیچ افت همانیآنچه او 
ش عـوض  نام یسیانگل ي ترجمهاست ـ در  » یانسانخوب  ي ماده« يکتاب او به زبان عبرنام . بودند فرستاده

ـ شـوند و ا  ن فرسـتاده یبه اجبار به فلسط» یمواد خوب انسان«خواستند که  یها م ستیونیصهچون . شده ن ی
ه تَـره هـم خُـرد نکردنـد ـ      یبق يساله ـ واقعاً برا  35و  17ن یب ي هیبن يزنان و مردان قو ي که همهنیا یعنی

ا گروگان یتانیآوردن به بر فشار وارد يه را برایبق. راه استدانستند در  یند که مدش یجنگ يها خوراك توپ
شان خواهدکرد تا بعد بتوانند متوقف ایتانیدانستند بر یانداختند که م ییها یکشت يها را تو مثالً آن. گرفتند

سـفر  (اکسـودوس  کنـد بـه اروپـا بازگردنـد ـ داسـتانِ        یان هولوکاست را مجبور میا قربانیتانیند که بریبگو
کتـاب را بـه زبـان     ینسـک یگرودز. ر قابل باور بودیغ وقاحت .ییزهاین چیک همچیـ و ] 69[ )لییاسرا یبن

هـودا  یدانـان هولوکاسـت ـ     خیتاراما . بر آن نوشتند یخوب ينقدهال ییاسرا یاصل يها انینوشت و جر يعبر
 يها افتهیاما . بودند داشته شنگه یها مخف  کرد که آن یرا فاش م ییزهایوانه شدند چون چیه ـ د یو بق 2باوئر

ـ ییکـه در اسـرا   ییتوانست به نقدها یو م موثق بود ینسکیگرودز جـا هـم   نیداد ااو . شـد پاسـخ دهـد    یل م
  .است یجالب یلیاش کردند و کتاب خ ترجمه

ـ یو خ یضد مهاجرت، ضد سـام  یلیموقع خ االت متحد آنیا  1947در سـال   مـا ا. نژادپرسـت بـود   یل
 یهود تنها گروهی ي در جامعه. داد یورود م ي وجود داشت که به چند گروه معدود اجازه یمهاجرت ي حهیال

بود و نه ) ستیونیضد صه( 3هودین ییآ  ییکایامر يراادم مانده، شویکه به آنجا  کرد تا یکار الب نیا يکه برا
ها  ستیونیصه). نکنندکار را  نیها خواستند ا ن از آنیدر فلسط یستیونیصهرهبران  :رقشا. (ها ستیونیصه
ـ هـم ـ آن دوره را    ییکـا یامر يهـا  ستیونیصهو . ن بروندیخواستند به فلسط هودیمهاجران از  ـ   مادی  اسـت 
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  .ببخشند ير بدیها تصو يهودیبه  یف لهستانیکث يها يهودین ینخواستند که ا
نفـر از   کیرد و یگ یکه دارد آتش م یی خانه ي درباره] 70[چر یزاك دویاست از ا یل معروفیتمث :راشق

کـرده از   هـود فـرار  ی يها که پناهنده ین معنیا به. افتد یگذر مک رهی يو اتفاقاً رو پرد یرون میاش ب پنچره
ست یق نیدق یلیاس خین قیاما ا. ن افتادندین به زمین فلسطیدر سرزم یبار و اتفاق طرز غم سم بهیدست ناز

ل ییسمت اسـرا  شان بهت قاطعیرغم خواست اکثر به ییاروپا يها يهودی نبود، يبار چون فقط اتفاق تأسف
ن یشتررو اسـت؛ سـرزم   يکردند صحرا یبروند که تصور م ییجا خواستند به یشترشان نمیب. ت شدندیهدا

هـا بـه    ر مهـاجرت روس ین مسأله در مورد موج اخیا. بود یشمال يکاین نبود، امریشان فلسطیاهایموعود رو
ـ د فقـط  یهود بایهنگ کرد که مهاجران ان با مسکو همیدولت بگکند؛  یل هم صدق مییاسرا   ي نـه یک گزی

  .شیل از راه اترییباشند ـ اسرا مقصد داشته
ـ را عل يل عمالً با استفاده از هولوکاسـت کـارزار  ییاسرا. ن بودیا برلین یو یمدت :یچامسک ه آلمـان و  ی

هـا را   يهـود ید یخواه ید، حاال هم نمیا ا دست به هولوکاست زدهمکه چون ش ین معنیا ش آغاز کرد بهیاتر
  !یچه وقاحت. ل بروندییر از اسرایغ ییجا ها آزادانه به از آن ید بعضیگذار یکه منیا یعنین یا. دینیآزاد بب

ـ ؟ ایکن یل میتحل چطوررا  ییایوپیاه اتیس يها يهودی, 1ان فلشهینوآم تو جر :راشق ـ ن بی  ي کننـده  انی
  ست؟یها ن ییکایبودن به امر تر هیهرچه شب يها برا یلییاسرا يآرزو

 ي د از دادن اجـازه یمد یمدت يخواست و برا ین وضع ممکن، نمیل فلشه را در بدترییاسرا :یمسکاچ
 ست بودند و هـم یونیاالت متحد بودند که هم صهیدر ا یی يهودی يها اما گروه. کرد يها خوددار ورود به آن

نظر  ل واقعاً بد بهییرامون آن و اسرایپ يادیز يبزرگ را شروع کردند با سروصدا يو کارزار یمدن خواه يزادآ
ـ     ییباشند، اعتنا نداشته یاطالع يزیمردم از چ یوقت. دیرس شـود کـه    دانسـته  یهم بـه آن ندارنـد، امـا وقت

است پس  زشت یلیخ ـ یاز جنبش حقوق مدن دعهم ب گرفته ـ آناه را یس يها يهودیورود  يل جلوییاسرا
  .اند جا داده ها ترشان را در شهركشیباما . ها دادن به آنورود  ي نداشت مگر اجازه یی ل چارهییاسرا

ـ یخ: شد گرفته کار به یغاتیعنوان ابزار تبل خود به ي نوبه و به. درست است :راشق  کـا یه بـه امر یشـب  یل
  .مییم ـ جوامع دوقلویهست

  .خواستند یها را م روس. فشار گذاشتندها را تحت  بله، اما بعد آن :یچامسک

  ليياسرا یها استيس
  د؟ینیب یم یچه تفاوت دکویکارگر و ل بل، حزییاسرا یاسیس ي ن دو حزب عمدهیب :شالوم

ها نگـاه   ک به آنیاگر واقعاً از نزد: خواهان است يها و جمهور شان مثل تفاوت دمکراتتفاوت :یچامسک
 يهـا  بزرگ از قـدرت تفـاوت   یستمیدر س. شوند یها مهم م ن تفاوتیا ید و گاهینیب یم ییها د، تفاوتیکن
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ـ یتفکر خ یاما چارچوب اصل. د آوردیپد ییها تواند اختالف یکوچک م ـ پ. سـت ین تمتفـاو  یل حـزب   يروزی
 بـا بلکـه   ها نداشـت  ن تفاوتیبه ا یربط یلیکه انحصار حزب کارگر در دولت را شکست، خ 1977کود در یل
 یلیخ. جا زد یزراهیرِ میفق يها يهودی ي ندهیکود، خود را نماین، رهبر لیم بگیمناخ. مرتبط بود ها یاهزریم

ن احساس وجود داشت کـه او  یود اما اب یلهستان يهودیاست ـ البته او   یها فکر کردند او مراکش یزراهیاز م
ـ ترت نیا بهکود یو ل .بود یها مهربان نم آن است وگرنه انقدر با یواقعاً مراکش اسـت  یب حـزب کـارگر را از ر  ی

  .برانداخت يجمهور
 سه سـالِ  دو. مدار شدت قانون بود اما به یدست راست یلین خیبگخود . برهم بودو  رهمد یجه انبانینت
وسـت و دوبـاره   یبعـد شـارون بـه دولـت پ    . بود که شکنجه متوقف شد یی تنها دوره 1977از  ن بعدیاول بگ
ـ  یوان عالید. ندشد یشکنجه م ینیفلسط يها یزندان ي همه. ش کردشروع نداشـته   یوانمود کرد که اطالع

الملل از  نیو بعف ی، وقت1یونی، موشه اتزیوان عالید يها یاز قاض یکی. (ت داردیکه واقع اما بعداً اعتراف کرد
ـ ا«جواب داد که  ندیگشا یب به اعتراف ملباالخره  عرب يها ید که چرا زندانیاو پرس عـت  یاز طب یـی ن جزی

ـ یات که خیباز شد مثل نشر يادیحد ز ل تاییاسرا ي کل جامعه 1977از  واقع بعددر ]. 71) [»هاست آن  یل
ـ  .ن استیاز بگ خاطر بعد ترش بهشیب. اد استیها ز مواد خوب در آن. شانمیخوان یاند و همه م زنده از  شیپ
ـ خودشـان ا . در دولت وجود داشت یکیک خصلت بلشویآن  ـ   نی ـ . گفتنـد  یطـور م ـ یخ یدولت بـا نظـم،    یل

ـ  1977از  بعد. داشت یی هیه نبود اما چنان روحیوجود داشت که روس یکیو بلشو 2گرا يخود ن وارد یکه بگ
  .فضا باز شد یلیدولت شد، خ

ـ یل به حزب اپوزیت که حزب کارگر تبدین واقعیا ي به شکرانهبلکه  نیالبته نه به لطف بگ :راشق ون یس
  .شد

  .زها بودیچ یلیشدن خ رش بازیجه تأثینداشت و در نت ییگر جایبله، حزب کارگر د :یچامسک
 یساده و هـواداران اصـل   ياگر بحث را از رهبران به اعضااما . ام ف نوآم موافقیمن در کل با توص :راشق

» توافـق «سـمت   خواهنـد بـه   یل شده که میتشک یاز آن از کسان یکم بخش ا دستیم، حزب کارگر یبکشان
ـ یخ ین کسانیکردن چن دایکود پین لدرو. دار برسندیپا یرا بسازند تا به صلح ا آنیبروند  یواقع يضرور  یل

ت را در نظر ین واقعیل شود اگر ایتبد یفیک یتواند به تفاوت یم تسا ین تفاوت کمیگرچه ا. تر است مشکل
 ماپامشده در  متحدانِ چپ حزبِ کارگرِ ادغام، 3رِتزحزب کارگر و م يها گانِ از حلقهکنند م که مذاکرهیریبگ
ـ    يبـاختر  ي درصد کرانه 94د یل بایین نکته که اسرایرفتن ای، به پذیقبل درصـد   6آن  هرا واگـذار کنـد و ب
 42فقـط   يشـارون واگـذار   ي م برنامهیدان یکه م یحال ک شدند دریبپردازد، نزد یمانده، خسارت نسب یباق

  .ن تفاوت را فراموش کردید اینبا. است يباختر ي درصد کرانه
  .ن باراك بود که مذاکرات تابا را فسخ کردیادت باشد که ایاما  :یچامسک

                                                                                                                        
1. Moshe Etzioni 
2. conformist 
3. Meretz 



 173   ي اسراییل ــ فلسطین ستیزه/بخش پنجم 

  

ـ ن ین رهبرها ـ ا ین خاطر من بیهم البته و به :راشق ا آن رهبـر حـزب کـارگر ـ و اعضـا و هـواداران و       ی
  .جا تفاوت وجود داردنیا. ل شدمیتفاوت قا انشکیدئولوژیا يریگ جهت
ن بخش به یتر کین اواخر بخش هواداران حزب کارگر که نزدی، تا همیشناخت جامعه یتیعنوان واقع به
ـ یم. مرفه بودند يها ي، اشکنازمیش را کردکه بحث بود يداریپا توافق ن مهـاجران،  یاگـر از آخـر   ،هـا  یزراه
ـ و اهم. بودند یا راست مذهبیکود یحزب ل یتر حامشیم، بینبر یگران، نامیها و د روس ـ ی  انتخـاب  یت واقع

چنـد سـال   . جور زلزله است کیل ییخ اسرایدر تار. ن جاستیدر هماست حزب کارگر یپرتز به ر ریشدن ام
ر یغ ي نهیزم شیفقرا و پ یگاه اجتماعاز خاست یمراکش يهودینفر  کیشد کرد که  یش تصورش را هم نمیپ

  ...ینظام
  ...بار است نیاول يبرا :یچامسک

  .ریر از گلدا مایغ به :شالوم
 1الونیع یک است امیز نزدتکه ظاهراً به پر یژنرالتنها . بودند دور او را گرفته ها بله، اما ژنرال :یچامسک

  .است
ـ ک رهبر اتحادیعالوه  ک با ارتش و بهینزد يوندهای، بدون پیمراکش يهودیک یجه یدر نت :راشق  ي هی

ـ  بـا برنامـه    یزراهیم کیبه عنوان او  اگر. آور است جداً شگفتن یا .رسد یبه رأس حزب کارگر م يکارگر  یی
 ي دربـاره  یعـادل دگاه نسـبتاً مت ی، اما او داست فتادهین یگفتم که اتفاق خاص یرفت، م یش میپطلبانه  جنگ

ب یترت نیا به .زند یم ییها حرف ینیجاد دولت فلسطیبه ا یمنته توافقِها دارد و به سود  ینیرابطه با فلسط
ـ ی: ده وجـود دارد یسنج يها ینیب خوش يبرا ییها نهینظرم به دو شرط زم به ـ کـه ام نیا یک  يجـا  ر پرتـز بـه  ی

ـ  دست ياست برا یور که راهن بایبا ارا ها  یمترق حال تابهکه ـ سمت مرکز   حرکت به یمیسندروم قد بـه   یابی
 ر مواضعش بتوانـد ییباز بدون تغکه البته نیبند باشد؛ و دوم ایپا مواضع خودبه ـ  سوق دادهراست به آرا ت یاکثر
 به. ها کرد مؤسسهعمل یگگونخاطر چ مشکل است به یلینظر من خ بهن یا .آورد دست  ل بهییدر اسرا یتیاکثر

ـ ا 2004سـال   یدر کارزار انتخابات 2نیرد دکه هاو یتیشود به ترور شخص یعنوان مثال م االت متحـد بـه آن   ی
ـ  يها طور رسانهبود که چآور  شگفت. دچار شد اشاره کرد ـ را بـر پا  اوکـا  یدر امر یجمع  يهـا  جاروجنجـال  ي هی

ـ یسرکش و غ یجور رفتار شد چون به آدم نیبا او ا. ترور کردند یمعن یاساس و ب یب ـ یب شیر قابل پ معـروف   ین
ـ ییاسـرا  يهـا  رسـانه  ير پرتز حاال از سویبا ام. کرد یبود که دستگاه حاکم را نگران م شده رفتـار  طـور   نیل هم

راسـت درنغلتـد،    چـه بـه  او در رأس حزب کـارگر اسـت و چنان  اما . کردن او وجود دارد آبرو یشود و کارزار ب یم
ـ ام که با کـارزار ا  مطمئن یلیخواهند، خ یها م گونه که آن آن ـ یدئولوژی رو  روبـه  یـی  گرانه و خصـمانه ک پرخاش

  .ن البته کار او را خواهدساختیخواهدشد و ا
حـال حاضـر    اب او دریغ. شد يمغز ي دچار سکتهل شارون یر آریوز ، نخست2006 ي هیدر ژانو :شالوم

  ر خواهدداد؟ییل را تغییاسرا یاسیش سیگونه پوچ
                                                                                                                        
1. Ami Ayalon 
2. Howard Dean 
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ـ یاز ل را 1ماید کادیحزب جد شیمغز ي ش از سکتهیپشارون  :یچامسک . س کـرد یکود منشعب و تأس
آنجا  داشتم که یی مصاحبه] 72[ صآرتهاس کند، من با یما را تأسیکاد 2005که شارون در نوامبر آناز  قبل

در گـرفتن زمـام امـور     عهـده  شارون در بـه  ي ل خواهدداد تا برنامهیتشکرو  انهیم یحدس زدم شارون حزب
مند به صلح  زنند که او عالقه یکه راجع به شارون م ییها ن حرفیا ي همه. ردیبگ یرا پ یاشغال يها نیسرزم

  .است اوهیها  جور حرف نیاست و ا
را متوقـف کنـد و    یسـتم اجتمـاع  یس ین است که تبـاه یدر اصل ا پرتز ي د کنم که خواستهید تأکیبا

ـ جلبطورکـه   برند و همان یط رنج مین شرایاست که از ا ها یزراهیم ياو برا ي ن خواستهیا. رش دهدییتغ  ری
، ياشکناز يها درست است که نخبه. استب یغر یدهد که شکاف یها را از دست م کار نخبه نیگفت پرتز با ا

ن دارند که از شکست یا ش بهیاند و گرا برالیستم نولیاند اما هوادار س  هیو بق دار صلح حزب مرتزرسماً طرف
ـ اکثر يزند اما البته بـرا  یها نم به آن یبیکه آس یستم اجتماعیسآن  ـ زیترشـان م شیت مـردم کـه ب  ی  یراه

آنجا  ها ون از آنیلیم کیا هستند؛ فکر کنم حدود جدروس  يها يهودی. ت کنندیحما بار است انی، زهستند
ـ اسـت دمکرات یشدت مخـالف هـر نـوع س    طلب و به جنگ یلیخ ییهااثنباشند و با است . انـد  یک اجتمـاع ی

 که از ییها ترشان، آنشیژه که بیو اند به دا کردهیدست پ ییها لو به شغ .اند خوب جا افتاده یلیشترشان خیب
. گـر هسـتند   طلـب و پرخـاش   شدت جنـگ  ه دارند و بهیالت عالیاند و نه گرجستان، تحص مدهه آیخود روس

ـ  به يها که نهاد خاخام. ستندین يهودیشان یادیتعداد ز عنـوان   هـا را بـه   خواهنـد آن  یشدت فاسد دارند م
ه یسـتند و شـب  یهـا ن  ه عـرب یشـب . دارنـد  یآب يها ن خاطر که بلوندند و چشمیا تر بهشیرند ـ ب یبپذ يهودی

 يهـود ی، 2صـبرا  یـی  مدلِ نمونه. کند یبودن کمک م یمقابله با شرق ي اند که به برنامه یشمال يها ییاروپا
. است در نظر گرفته شده یغرب يها لمیه به قهرمان فیشب یلیخ هیبن يل، موقرمز و قوییاسرا ي زاده یلییاسرا

د ین بـود کـه شـا   یاز برآوردها ا یکنم بعض یمفکر  .کنند یفرض کمک م شین پیا روس، به يها يهودین یا
طلـب   جنـگ  شـدت  هـا از عناصـر بـه    آنحال  هر در. بودن نخوانند يهودی قِیارِ دقین معیبا ا ها آناز  یمین

  .ار مهم استیبس یاسیکه از نظر س هستند
بختانه پرتـز  ش دارند و خوشیسم هم گرایبرالیدارند اما به نول یطلب ش به صلحیگرا ياشکناز يها نخبه

سـتم  ی، سیسـتم اجتمـاع  یس يهـا  بازمانـده  بـر هـم زدن  تعهدشـان بـه    بـا ا شان است امیطلب راه صلحهم
ـ  ي مسـأله . کند ینم یراههم زهاین جور چیو ا یبهداشت يها مراقبت ـ     یواقع بتوانـد   یکـه فکـر نکـنم کس

دارنـد   یاسیس یها حزب آن. ر متوسل شودیفق يها یزراهیتواند به م یا او مین است که آیش کند اینیب شیپ
انـد و خاخـام    متعصب یترشان مذهبشیب. است يهودی یمذهب يراادگیبن حزب نوع کیکه  3به نام شاس

ها با دولت معامله  خاخام. است یئودالفنظام  مشابه یلیخ .کنند و چه نکنندبد که چه یگو یها م به آن یمحل
ـ ر یشان سـراز بیبه ج یدولت يها که از صندوق يمنافع سرشار يکنند که در ازا یم  شـان از  روانی، پشـود  یم

                                                                                                                        
1. Kadima 
2. Sabra 
3. Shas 
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ـ یخ ـسـتند   یجامعه ن در يها عنصر از آن یلیخ. جور رشوه کی، ت کنندیدولت حما  تلمـوذ  مردهاشـان  یل
ه به یشب یکم. خاص خودشان را دارند یو اجتماع یآموزش يها مکنند و نظا یخوانند و خدمت نظام نم یم
ـ     یاند و خدمات م احمق باشند اما صادقد یشا .هستند یاسالم يادگراهایبن  .برنـد  یدهنـد و بـه آن پنـاه م

هـا حملـه    تواند به آن یا پرتز مین است که آیا مسأله. شان مهم باشدیها يهستند که رأ یقدر حزب بزرگ آن
شان و به یاند و باعث شود به زندگ فمخو یلیها بگسلد که اغلب خ شان را با خاخامیمذهب يوندهایکند تا پ

االت متحد است، داستان معـروف  یه ایشب یکم. بکنند یکنند توجه یم یکه در آن زندگ یط اجتماعیاشر
شـان  دادن ا توجـه برحذر داشت ب یمذهب ییگرا شود مردم را از افراط یا میآ]: 73[است؟  خبرکانزاس چه  در
ـ طـور کـه در ا   کنند؟ همـان  یشان ملگدمالدارند کنند،  یم شانتیحماکه  یت که جماعتین واقعیا به االت ی

  .ستیم آسان نیا هدیمتحد هم د
و  ین است که هم در مـوارد اجتمـاع  ی، اردیش بگیتواند پ یکه پرتز م یکنم تنها راه یمن فکر م :راشق

ـ  يبه سـمت راسـت بـرا    یحرکتهر . وفادار بماند یمترق یی هم در مورد صلح به برنامه  يکـردن رأ  ظوملح
  .دهدبن امکان را هدر یباعث خواهدشد که او ا ییکذا يروها انهیم

  ها ینيفلسط یها استيس
سـت؟  یچ نیفلسـط  ي اند؟ موضع حمـاس در جامعـه   ن کدامیمتفاوت در فلسط یاسیس يروهاین :شالوم

  اند؟ گر کدامید يها گروه
بخش  يسازمان آزاد ين، رهبریفلسط یسنت يرهبر یاسیو س یاد اجتماعسف ي جهیحماس نت :راشق

ـ ت اسـت و  ین واقعیاز ا یان نفرت عمومیب. ن استیفلسط ـ  نیهمچن ـ زمـان ب  هـم  بـار  تأسـف  یدر جهت ان ی
ــ  ي از زمــان انتفاضــه نیت فلسـط یــاز جمع یبخشــ ياز سـو اســت  يســاز کـال یراد ن یاول کـه مواجهــه ب

 ي برنامه يحماس اکنون البته بر مبنا. د کردیل را تشدییو غزه و دولت اسرا يباختر ي کرانه يها ینیفلسط
اسـت   یی يحداکثر ي برنامه یاسالم ي ن نسخهیکه در مورد فلسط زمان دادهخود را سا ،یاسالم ياادگریبن

 یدولت اسـالم  یعنیکردند ـ   یت میاز آن حما 1950 ي در دهه ینیفلسط ییگرا یعرب و مل ییگرا یکه مل
  .را ترك کنند د آنیبا یر بومیغ يها يهودین که ین در کل فلسطیفلسط

  د بروند؟یبا یر بومیغ يها يهودیشان است که ین موضع رسمیا :یچامسک
 یتحول یاسیند سیمشارکت در فرا ي نهیدر زمنگرش حماس در . شان بودرهبران معمولِگفتمان  :راشق

تحـت اشـغال بـه     مثل انتخابات یاسیند سیانکار مشارکت در هرگونه فرا یاز موضع افراط. است جاد شدهیا
دارم  باور. یاسیند سیمشارکت در فرا یعنیشان شده ـ  تیعث موفقبا حرکت کردند ـ که  تر مندانههوش یموضع

ـ ینـد س یکـه وارد فرا  نیمثبت است چون هم یلیخ یکه تحول ـ  یاس ـ یوند، سش ـ یخواهنـد اند  یاس د و نـه  یش
  .زیآم خشونت و هانیوج زهیست



 قدرت بسیار خطرناك    176

ـ یپ يباشـند، جـا بـرا    عهده داشته را به ینیفلسط يها نیکنترل سرزم يکه رهبران فاسد مادام رفت ش
هنـوز   یدرضمن جهـاد اسـالم  . (باز خواهدبود یا جهاد اسالمیمثل حماس  یاسالم يادگرایبن يها سازمان

ـ  یاسـالم  يادگراهایبن ).کند یرد م یاسیند سیرا در فرا یهرگونه مشارکت تواننـد نشـان دهنـد کـه در      یم
انـد؛ و بـا    »پـاك «و » صادق«ن، یبخش فلسط يو محافل سازمان آزاد ینیمقابلِ فساد مقامات فلسط ي نقطه
مقابـل   ي شان، در روح خدمت به مردم در نقطهبه هواداران یکردن خدمات اجتماع کردن خود به اعطا وقف

 یتـازگ  حتا بـه  نیالت خودگردان فلسطیاز فتح و تشک ییها اند ـ جناح  نیفلسط ي اگونهیماف يها رفتشیپ
 شتر که بحث عام یی هدیپد یر محلیبار است؛ تصو غم یداستانن یا. اند گر کردهیدکیک گلوله به یشروع به شل

باز و گسـترده   ییا چپ که فضایگرا  یرهبران برخاسته از جنبش مل یگعبارت است از ورشکست م ویرا کرد
  .است متعدد باز کرده ییها در شکل یاسالم ییادگرایبن يبرا

  ست؟یتر سکوالر ن گر قطب مثبت انی؟ او بچطورکه در زندان است ] 74[ یثمروان برغو :شالوم
رود چـون او   یش نمیپ یدبخشیش مشکل است و تحوالت تازه در جهت نوم گفتنیصادقانه بگو :راشق

 نیالت خودگردان فلسـط یتشکن مقامات ین و متحجرتریاز فاسدتر یکی] 75[وارد ائتالف با محمد دهالن 
  .است شده

ـ  يفسادها يکه او برا ییها یعذرخواه نیا یکن یفکر م :یچامسک ـ گو یگذشته کرده که م گـر  ید«د ی
  داشته؟ یی، آواییها ن حرفیچو هم» د صادق بودیبا

شود که  یمثل دهالن وارد فهرست نامزدها م یبا کس یل بود وقتیش اعتبار قایشود برا یم چقدر :راشق
ن سـلطنت  یدار در ا شهیر يفسادشود؟ متأسفانه  یم ل دانستهییاسرا/ کا یمظهر فساد است و آلت دست امر

  .وجود دارد
  ]76[؟چطور یثبرغو یرامونِ مصطفیکارشناسان پ :یچامسک

ـ  يهـا  ـ کـه آدم ] 77[است  یر دولتیغ يها جنبش سازمان یثبرغو یاه مصطفخاستگ :راشق خـود   یب
ـ کـرده   لیتحص يها تواند به بخش یـ و م» یر دولتیغ يها نعت سازمانص«ند یگو یبهش م مرفـه   ا نسـبتاً ی

مهاجران  يها ها خواه ساکنان اردوگاه ینیم فلسطیت عظیتوانست به اکثر یجامعه متوسل شود اما قطعاً نم
 يهـا  تیفعالکه مثل حماس  یکسان را سازمان نیمحتمل است که ا یلیخ. متوسل شود  دهید ا مردم ستمی

طـور   نیمتأسفانه ا. ، جذب کندکند یمب یترک یاسالم یکال در روحیراد ییگرا یرا با گفتمان مل یاجتماع
  .شود یم ن حسیفلسط ي معتبر درون جامعه یمترق یمردم يد رهبرونب. است

  ست؟یگر چ انین بیفلسط ي محمود عباس در جامعه یکن یفکر م :یچامسک
الت یتشکدستگاه سمت ن به یبخش فلسط ياز سازمان آزاد یخش بخش بزرگچر ي ندهیاو نما :راشق

نسبتاً  یبه روش ینیق آن بر دولت فلسطیتوان از طربکه  یطیجاد شرایا ياست در آرزو نیفلسط خودگردان
ـ از خود تعر يبدون قلمرو یدولت یبخش را دستگاه يش سازمان آزادیها پ مدت. ثابت حکم راند ف کـردم  ی

ـ ل دویهدف تشکاتخاذ ]. 78[نه است ین هزیتربا کم ين قلمرویچن يوجو که در جست در  ینیت فلسـط ل
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از  يها به برخوردار آن یاجتماع يآرزو برآمده ازبخش  يو غزه توسط دستگاه سازمان آزاد يباختر ي کرانه
. ن آرزو استیگر ا انیاد بیز یلیو محمود عباس خ بودک قلمرو ی ي کننده کنترل یت کامل دستگاه دولتیمز

 يالهـا یاست که و» رهبران«از  یی دسته ي ندهیاست؛ نما التین تشکیک اید فساد بوروکراتن نمایچناو هم
ـ بزرگ  يها سنگ شهرك در غزه دارند مشرف به فقر و حرمان نوار غزه که هم يادیز ـ  پوسـت  اهیس در  نینش

. مان اُسلو شروع نشـد ین پس از پیفلسط الت خودگردانیس تشکین فساد با تأسیو ا .است یجنوب يقایافر
و  1967هـا در ژوئـن    از شکست عـرب  رد که بعدن دایفلسط یکیجنبش چر یدر تباه يتر میقد يها شهیر

که  ینفت يبا مبالغ معتنابه دالرها يدآگاهانه و تعم یلیبود که خ یی یتباه. ژه ابتدا در اردن فوران کردیو به
شان بـه  کردن با معتاد یختند و هر دولتیها ر کیچر يپا بهنفت  ي صادرکننده ي عمدهعرب  يکل کشورها

ـ در ب ین فروپاشیاوج ا. ه شدیخود بود، تغذ ها به کیچر یگن وابستیتضم یدر پ یخارج يها صندوق روت ی
ن مبـارزان  یتر کالین و رادیاز متعهدتر یی وقمع بخش عمده قلع: ش راندیرا به پ لبنان بود که چند عامل آن

وبـرق در   پـرزرق  یزنـدگ  ي ثـروت و وسوسـه   ي العاده اردن؛ تدارك فوق 1970ـ   71عام  در قتل ینیفلسط
ن در لبنان یبخش فلسط يسازمان آزاد يها کیکه چر ییها ولیو ت ؛تخت اردن، امانیسه با پایمقا روت دریب

ـ یبوروکرات ي نهیزم شیپن یا. وپا کردند خود دست يلبنان برا 1975 یاز شروع جنگ داخل بعد را  یک، راه
ـ دهـد ـ ا   ی، نشان مش گرفتیدر پاسر عرفات یهات یق توجیاز طر مذاکره يبخش برا يکه سازمان آزاد ن ی

ـ بربل ییم از پـس ارتـش اسـرا   یتوان یده که چون نمیا ـ م، باییای ـ پلماتید راه دی ـ  کی ـ ش بگیدر پ البتـه  . میری
ـ  طور همان. نبودند یج مردم و نبرد مردمیل با بسییفاسد به فکر مبارزه با اسرا يها بوروکرات ـ دان یکه م  د،ی

 به 1987داشت، عمالً در دسامبر  یواقع یش مردمیکه پو د، همانیبه اوج رس 1988اول که در  ي انتفاضه
بـه   یشکل خـود ـ سـازمانده   ن یفلسط يدر سطح مردم عادو بعد  بود هخودجوش شروع شد صورت انفجار

اقدام به کنترل جنبش کـرد و   1988د تنها بعدتر در سال یبخش در تبع يسازمان آزاد يرهبر. خود گرفت
ـ  سازمانخود ـ  ل، ییاسرا يها ت بود که سرکوبین واقعید ایایکار برب نیچه کمک کرد از پسِ اآن  يهـا  یده

  .هم شکست را در یداخل
بود که تنها راه  دهینگرش رسن یا ها بود که به ، مدتینیفلسط یبخش، بوروکراس يدستگاه سازمان آزاد

د با واشنگتن گـرم  یکه بانیا یعنین یگذرد و ا یاالت متحد میش بودند، از ایکه در آرزو یدن به قدرت دولتیرس
 ي داشتند تناسب داشت ـ که در زمـان حملـه    يسعود یکه از قبل با پادشاه یکیکامالً با آن روابط نزد. گرفت

ـ د. ره شـد امـا بعـد بـاز برقـرار شـد      یت یمدت يبرا 1990ت در یعراق به کو سـازمان   يدگاه مشـترك رهبـر  ی
االت متحد یا یدل د همید، بایاالت متحد جنگید در ایبال ییسرابا ان است که یا يسعود یبخش و پادشاه يآزاد

االت متحد یها دولت ا است اما منظور آن یی دهیاالت متحد باشد خوب ایا یاگر منظور افکار عموم. را جلب کرد
و ل بلنـد شـد ـ    ییدست اسرا ياالت متحد رویا يبودن برا دید در اثبات مفیکار معتقدند که با نیا ياست و برا

  .انجامد ین به کجا مید که ایدان یم
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  ت کرد؟ين از عدالت حمايفلسط/ ل ييدر اسراتوان  یم چگونه
  توانند بکنند؟ ین چه میفلسط/ ل ییت از عدالت در اسرایحما يرون از منطقه برایمردم غرب، ب :شالوم

االت متحد یکه ا یمیهر تصم. االت متحد باشدید این است که هدف عمده بایاحساس من ا :یچامسک
االت یت ادول. ش بشودکینزدن نظر یاز اا وجود ندارد که بتواند یدر دن يگریچ قدرت دیاست، ه یرد قطعیبگ

وکم  شیرا ب یاسیتوافق محسوس س يسو به یدر تابا، هر گام یی هفته کیمختصر  يمتحد با همان استثنا
ـ یتوانـد خ  یو نمدارد  تیل محدودیین کار را کرده اما اسرایل هم همییاسرا. است طرفه سد کرده کی از  یل

ک، یپلماتی، دیت هنگفت نظامیکه واشنگتن به حما مادام. االت متحد برقرار کرده، فراتر برودیکه ا یطیشرا
اتفـاق   يزیکنم چ یل ادامه دهد، فکر نمییاسرا گسترش يگرش براید يها تیو حما یی ک، رسانهیدئولوژیا
ـ اشـدت مخـالف    االت متحـد بـه  یا یافکار عموم. ستین یناممکن ي فهیکا وظیاست امریر سییتغ .فتدیب ن ی

کا یتر مردم امرشیاند که ب ها نشان داده ینظرسنج. است یها باورنکردن یج نظرسنجینتا یبرخ. است استیس
 دانند ید؛ مردم احتماالً نمباش) 1967از ژوئن  قبل( یالملل نیب يمرزها ي هیبر پا تد مذاکرایکنند با یفکر م

کـه کـار    1الملـل  نیب تاسیس يها نگرش ي برنامه. خواهند یماست که  يزیقاً به چه معناست اما چین دقیا
ـ متحد با تاالیاند که ا بر آن یگان در نظرسنجکنند ش دوسوم شرکتیافته که کمابیکند در یم يجد د از ی
ـ ش را بسازد یمسکون يها ل دست بکشد تا نتواند شهركییت اسرایحما  و مجبـور شـود  شـان دهـد   ا بسطی

ـ ن بود کـه فـرض کن  یگر اید پرسشو . خارج کند یاشغال يها نیاز سرزمرا ش یروهاین د دو طـرف توافـق   ی
ـ ا يهـا  کمکد یبامورد  نیباً همان دوسوم گفتند که در ایکردند، بعد چه؟ تقر ل و ییاالت متحـد بـه اسـرا   ی

  ].79. [باشد سانکی نیفلسط
  رد؟یبگ ین مواضعیچن دیهم باا جنبش صلح یآ :شالوم

ز یتندوت یی طرز قابل مالحظه د بهیاند گرچه با یار معقولیها مواضع بس نیکنم ا یبله، فکر م :یچامسک
گذشـته  . است از موارد یکین یو ا تمعقول اس یلیکا خیتر مردم امرشیموضع ب يادیدر موارد زعمالً . شوند

  .نظرم درست است به یکل ي دهیا ،اتییجزاز 
ـ یکمـک امن «: دیگو یاست چون ناقض قانون کنگره است که م یر قانونیل غییبه اسرا کایکمک امر » یت

کـه شـامل    یـی  کنند ـ مقولـه   یقض منمند حقوق بشر را  طور نظام ه شود که بهیارا ییتواند به کشورها ینم
ـ گـر ا یها ارتکـاب بـه خشـونت، د    سالاز  کند که بعد یل ادعا مییاسرا] 80. [شود یشکنجه هم م کـار را   نی

ـ ه که یگزارش از یاما بخش هنوز پنهان. کند ینم ـ ارا لییاز دولـت اسـرا   یتأی ـ یکم، ه دادهی  ،2النـدائو ون یس
  .]81[ استشکنجه  ینوع يحقوق بشر يها سازمانبه نظر که  شمرد یمجاز مرا  یی ییبازجو يها روش

ـ کا بـا ا یاند و احتماالً مردم امر یموجه یلیط خیها شرا نیپس بله تمام ا هـا موافـق ـ درسـت مثـل       نی
ات، یدر نشر ییها مورد بحث نیکه حتا در ارند بدون آنیگ ین مواضع را میمردم ا. گر استید يها ینظرسنج

                                                                                                                        
1. Program in Onternational Policy Atitudes (PIPA) 
2. Landau Commission 



 179   ي اسراییل ــ فلسطین ستیزه/بخش پنجم 

  

ـ    نیوجود مردم خودشان ا نیا با. باشند دهیشن ان غالبیجر يها ا روزنامهیو یراد کننـد؛ خـرد    یطـور فکـر م
ـ ید، حمایل کنیتبدرا به موضوع بحث  د حتا آنیاگر بتوان. است یجمع جـذب خواهـدکرد و    يشـمار  یت ب

ن راه خواهدرفت یمورد از ا نیل هم در اییاسرا. دیایکوتاه ب یکار افراطمتحد را قانع خواهدکرد که از ان االتیا
هـا هـم مثـل     رندش چون آنیپذ یدوستش ندارند اما م. رفتیرا خواهندپذ ل آنییو احتماالً اکثر مردم اسرا

ها هم  ینین است که فلسطیحدس من ا. کنند یزندگ یخواهند در ناامن ینم. خواهند یتر مردم صلح مشیب
مـانع  . میصـحبت کـرد   آن ازحرکت کرد که قبالً توافق  یسمت نوع شود به یرفت و بعد میرا خواهندپذ آن
. انـد  دوارکننـده یام هـا  نشـانه  .ش اثـر گذاشـت  یشود رو یاست که م ییجااالت متحد است اما تنها یا یاصل

 یـی  ها اما ظاهراً در اساس برنامه کیق تاکتیرد و انتخاب درست و دقیگ یم را در بر 1ییگرا عملها و  سازمان
  .شود حققتواند مت یاست که م یآموزش
ار کامـل تـالش   د، انکین دیبخش فلسط يکه سازمان آزاد ییها بین آسیتر یاز اصل یکیم که ید بگویبا

 ریجلبکا شرط بستند که یشان با دولت امربطروا يکا بود و در عوض رویامرت مردم یبه حما یابی دست يبرا
دند متقاعدشان کنند که راه حرکت یکوش یم مدام] 83[و اقبال احمد ] 82[د یم اد سعدوستان. داد ششرح

 بـه بلکـه   ست،یور به صبحانه ن ور و آن نیشدن ا نجر و دعوتیسیبسته با ک يپشت درها ي به جلو، معامله
ـ  کـه  یخصوص يها از جلسه یمن در بعض. کاستین مردم امریت بیآوردن حما دست  يهـا  چهـره  یاد وقت

ـ حضور داشـتم؛ غر  ،داد یب میترت مدندآ یاالت متحد میبخش به ا يبزرگ سازمان آزاد ـ ی اد و اقبـال  . ودب ب
بخـش   يرهبـران سـازمان آزاد  تنها نه . ها بفهمانند را به آن هیتوانستند قض یو نم کردند یشان را پاره میگلو

کـه عرفـات بـا    بار  هر. کردند ین کار را سخت هم می، حتا انجام اکردند یت نمیحما یده به سازمان یکمک
دن بـه  یشد رس یم ش دادهیبهشان نداشت، نما يکه خودش باور یانقالب يکوف و شعارهاینکالش ي اسلحه

ـ     ش را گفتـه بودنـد و راسـت   اگر آمده. کرد یتر م کا را مشکلیامر یت مردمیحما  يگراهـا  یبودنـد کـه مـا مل
ـ  میکاري بـه کـار شـما نـدار    م، یم شهردارهامان را خودمان انتخاب کنیم و دوست داریکار محافظه ن یو چن

ـ  کم سـازمان  قت داشت، دستیکه در اساس حق ییزهایچ ـ حما یده ـ  ی امـا هرگـز   . کردنـد  یت را ممکـن م
تـر   جـوان  يهـا  ینیفلسـط . اند ره شدهیحاال بر آن چ. بود یجداً اساس یین خطایا. ن را بفهمندینتوانستند ا

 ين کاریتر کا مهمیکردنِ مردم امر نظر من آگاه به. ش استیدر پ يادیکنند اما راه ز یاند و کمک م متفاوت
  .االت متحد استیدر ا یتواند کمک کند اما مشکل اصل یاروپا مهم است و م. د بشودیاست که با

دولت  ي عنوان پدرخوانده االت متحد بهید که ایفهم یدرست و کامالً معقول م ینیفلسط يرهبر :راشق
ـ ها بـا فهم  آن. بخش است تیرضا به توافق یابی دست يبرا یتایل، عامل حییاسرا ـ دن ای ـ ن مطلـب در ا ی ن ی

معتقدنـد دمِ  کـه   یکسـان : م جلوتر رفتندیش را کردکه بحث یی یدگاه باورنکردنینِ دااز هوادار یلیجهت، خ
کند امـا   یت نمیداهل ییاالت متحد را دولت اسرایدانستند ا یها م آن. جنباند یرا م ییکای، سگ امریلییاسرا

ـ یتواند فشـار مه  یر دهد، مییان را تغیاالت متحد جریاوست و اگر ا یاصل یاالت متحد حامیا بـه دولـت    یب
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ست که ین نیوجه ا چیه ر نوآم و من است بهمنظور نظچه عتاً آنیطب. اورد تا رفتارش را عوض کندیل بییاسرا
کـا را  یل بلنـد شـوند و دولـت امر   ییدست اسـرا  يگرفتن با واشنگتن بکوشند که رو د با گرمیها با ینیفلسط

اسـت کـه    يکار اند که اساساً همان يبهترش خادمان یستیالیامپر يها نقشه ياجرا يمتقاعد کنند که برا
ـ  ینیفلسط يها یمترق ياالت متحد ـ از سو یفشار بر ا. خواهند یعرب م يها ها از دولت يسعود ـ ا بـه ا ی ن ی

االت متحد انجام شود یا یدادن افکار عموم قرار د با مخاطبیا عرب ـ بایل ییاسرا يها یمترق ياز سو منظور
در  یبا کسـان جاد ارتباط یو با ا) قاًیدق :یچامسک(باشد  یبحران یلیاالت متحد خیدولت ا يکه برا یبه روش

ـ  يهـا  جنبش ضد جنـگ و جنـبش   یعنیرزمند  یشان مدولت یستیالیاالت متحد که با رفتار امپریا  یمترق
کار را   نیا یان اصلیجر درونشود درست  یکنم م یمورد فکر م نیو در ا :یچامسک(ت دارد یاولو نیا. گرید

  !درست است .)کرد
باشـد هـم    یرفتنیشان پـذ یکه برا یتوافقسمت  ها به ینیحرکت فلسط یگچگون ي درباره روشن یهم
دادن  ا با مخاطب قـرار یشود  یل مسأله حل مییشدن با حاکمان اسرا دوست يبرا با کوشش :کند یصدق م

 دارنـد؟ یل که صادقانه متعهد بـه صـلحِ پا  ییدر اسرا ییروهایوند و جلب نیپ يل و برقرارییاسرا یافکار عموم
االت متحد به یاهرم فشار ا: میل بازگردییفشار به اسرا ي به مسألهاکنون . جا هم کاربرد داردنین منطق ایهم

. کاسـت یش وابسته به امریبه اقتصاد نظام یکمک مال يل براییت دارد که اسرایست؟ البته واقعیل چییاسرا
ـ صـورت چ  بهکا یامر یمال يها خاطر کمک تواند به یل فقط مییاسرا ـ ، 1اسـپارت  مثـل  يزی  ي ک جامعـه ی
ـ و کـل ا  ی، نظامیمال يها ن کمکیب خواست توقف ایترت نیا به. باشد وجود داشته ،شده ینظام ن عوامـل  ی

ل است تـا  ییآوردن فشار به دولت اسرا وارد یمعن ن بهیو ا. ل کامالً مشروع استییبخش به دولت اسرا تیمز
  .دار به جلو هل دهدیصلحِ پا يسمت توافقِ الزم برا را به آن

انه یها و کل خاورم ینیسرنوشت فلسط مند جنبش دغدغه يبرا: را تا اروپا امتداد داد ن دورنمایتوان ا یم
 ل همهییاسرا. ردیگ یم یغن يل از کشورهاییکه اسرا ییها تیکرد مشروع عبارت است از نبرد با تمام مزیرو

ا ین مزایا ل بهییدر پرتو رفتار اسرا یاما وقترد یگ یم ییاروپا يها گر از دولتید يایو مزا ياقتصاد ياینوع مزا
ز اجـرا  یآم تیجنا يها استیدهند که س یپاداش م یبه دولت. ها وجود ندارد آن يبرا یهیچ توجیم هینگر یم

ـ پس درخواست توقف مزا. دهنده است تکان. کند یالملل را نقض م نین بیشرمانه قوان یو ب بـه   ییاهـدا  يای
ـ امـا ا . شود کامالً مشروع است یم ن دولت دادهیا که به یکمکف هر یل و توقییدولت اسرا ـ کـار نبا  نی د بـه  ی

ناکارآمـد   کـامالً . انـد  ل احساس کنند طرد شدهییاسرا مردممهم است ـ که   یلین خیانجام شود ـ و ا  یروش
شـان  دولت یتهـاجم  يها استیکه با س ییها یلییآن اسرا ا د سخت بکوشد بیباره با نیدر ا يهر کارزار. است

م یتحرست؛ یل نییاسرا ي م جامعهیتحر موضوع. کننده خواهدبود نیین تعیوند برقرار کند و ایاند پ در جدال
م دفاع یکن یم شانکه محکوم يزیآم تیجنا يها استیکه از س یل است، کسانییان اسرایگراها و جان واپس
  .کنند یشان میو اجرا
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ـ ا. د کردیآن تأک د بهیکنم که واقعاً با یکر مف. کنم کامالً درست است یفکر م :یچامسک  يکـرد ین روی
  .دهد یکنم جواب م یدرست است که فکر م

  گريد یها کيو تاکت یگذار هيز سرماا یريجلوگها،  ميتحر
ـ که مردم غرب بتوانند بـه تغ  یعنوان روش به ينهادشیک پیچند تاکت يد رویتوان یم :شالوم اسـت  یر سیی

ـ یل را پییاسـرا  يها گاهک دانشیم آکادمیها تحر ید؟ بعضیکن زل کمک کنند، تمرکییاسرا  ؛انـد  نهاد کـرده ش
  .وجود دارد يگذار هیاز سرما يریجلوگ يبرا ید متفاوتیعقان یهمچن

ـ ی. اسـت  يبد یلیخ ي دهیک ایم آکادمیکنم که تحر یشخصه فکر م من به :یچامسک ـ یاز دال یک  شل
ـ  ياصول داور ي هیبر پاو نه د گذار یکه م يریتأث ي هید بر پایبا یکیهر تاکت. فهمندش یکه مردم نمنیا . دوش

ـ یخ یجنوب يقایافر يها میتحر. است د که همواره مطرح بودهیریرا در نظر بگ یجنوب يقایمثالً افر مهـم   یل
ـ    از دهـه  بعـد . رشان دررفت، اما مهم بودندیگان از زیبودند ـ عمالً جواب ندادند، دولت ر  و  یهـا کـار آموزش

درخواسـت شـدند کـه شـهردارها      یها در زمان میچه بودند؛ تحر ي ها درباره نیکه ا دندیفهممردم  یسازمان
ـ  ي از دوره بعد. رهیدند و غموافق ش] 84[وان یها با شروط سال شرکت. کردند یمدن یاقدام به نافرمان  یاساس

 یآن درست در موقع ياجرا. ها صحبت کرد میشود از تحر ید، میکن ید میدانند چه دار یآموزش که مردم م
ـ درک یرسد، چون کس ینظر م به يزین چیک همچیا ی يزیهودستیمثل  يزیه به چیکه شب کنـد،   یش نم

د مـا را  یخواه یکه خواهندگفت شما م یشانیاند است به خشک یی هیدر واقع هد. است يبد یلیک خیتاکت
  .دیندازیگاز ب يها به اتاق

وتاز  از تاخت بعد. که منظورت از آن چه باشدنیا دارد به یگهم بست يگذار هیاز سرما يریجلوگدر مورد 
ـ یوجود داشت کـه ب  نهین زمیدر ا یمتفاوت يها طرح] 85[ 2002ل ین در آوریل به جنییاسرا تر توسـط  ش
ها  طرح ي هیاول يها نسخه. مطرح شدچه در شُرف وقوع بود، نگران بودند که واقعاً از آن یخوب یلیخ يها آدم

امـا  . »نکننـد  يگـذار  هیسـرما ل ییاسـرا در «شد تا  ها داده گاهد ـ به دانش وب راه افتاده در سراسر کشور بهـ که 
توانند  یپس نم کنند ینم يگذار هیل سرماییها در اسرا گاهدانش. است یمعن یل بییاسرا يگذار هیم سرمایتحر

از نظـر  ل را ییها کـه اسـرا   گاهدانشپس درخواست از . ستیممکن ن یاز نظر منطق. کنند میتحرآن کشور را 
احسـاس مـن   . نـدارد  یهی، هرچند کـه آن هـم تـوج   دیانجام يزیست یم کنند فقط به اتهام سامیتحر یمال
ـ  ییهـا  شـرکت  یمـال م یتحر ي بعد مسأله. ر کندیید تغین زبان بایه که ان بودیشه ایهم ش آمـد کـه در   یپ

ـ  ف. بودند کرده يگذار هیل سرماییاسرا ـ باکـنم کـه    یکـر م گان سـالح،  دکننـد یافـت ـ تول  یش را درد تفـاوت ی
شود از  ینم. رندیکارانه درگ تیجنا يها تیها عمالً در فعال دارد چون آن یجا معننیا. رهیو غ] 86[ 1الریکاترپ

 ریجلبقول  اما به. گرید يجا ا هریل ییزند خواه در اسرایآم تیال جنامر اعیت کرد که درگیحما ییها شرکت
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  .نظر برسد، ناکارآمد است ل بهییاسرا ي به جامعه یی که حمله يزیهر چ
  ؟چطورل ییاسرا ي اوراق قرضه :شالوم

ـ نـه وجـود دارد کـه با   ین زمیدر ا یاساس ییرسوا :یچامسک ـ  ید زمـان ی . بکنـد  یبـه آن تـوجه   یکس
 يهـا  يهودیاز  ياند اما رهبر ییکویاه و پوئرتوریوجود دارند که کارگرهاشان عمدتاً س يکارگر يها هیاتحاد
ـ اتحاد يمسـتمر  يهـا  ها بود که پـول صـندوق   سال. است یمیدمکرات قد الیسوس  ي ه را در اوراق قرضـه ی
باشـد   یر قـانون ین عمل غیاالت متحد این ایکنم با توجه به قوان یمگمان . کردند یم يگذار هیل سرماییاسرا

 يبازگشت را بـرا  ن و حداکثرِیتر امن دیباخود  1ياعتبار تیلمسوواز  یبخش عنوانِ بهه یرهبران اتحادچون 
. رش دربروندین است که چون آن را مسکوت نگه داشتند، توانستند از زیمن ااحساس . ن کنندیکارگران تأم

فروختند پس  یست به آن فخر میونینِ صهاهوادار يها ها و سازمان نبود ـ کتاب یکلمه مخف یواقع یمعنبه 
. کرد یشان مزانین درخت آویتر کینظرم از نزد کار خودشان از آن اطالع داشت به يرویبود ـ اما اگر ن  یعلن

. مورد هرگز مطرح نشـد  نیااما . ل کردندییت از اسرایحما يکارشان را فدا يرویمنافع ن یر قانونیاحتماالً غ
ـ  سرتان بر يد رهبرینیبب«د با گفتن یبا ؛ن استیها هم ین ناکامیتر بزرگاز  یکی  ي بـه طبقـه  » دآور یچه م

استفاده کنند  یلییاسرا ي از اوراق قرضه ییکایامر يها گاهشک دارم که دانش. شد یم یی رسانه ،کایکارگر امر
 ي در رابطه بـا اوراق قرضـه   یاصل ي اما مسأله. است م درست بودهین باشد، قطعاً درخواست تحریاما اگر چن

  .ستها هیکه من ازش خبر دارم مربوط به اتحاد یلییاسرا
ل را ییبـه اسـرا   یکا باشد تا کمک نظـام ید فشار بر دولت امریبا یمالم یتحر یکنم که فشار اصل یفکر م

ا توقف یالملل  نیت قانون بیا رعایون ژنو یت کنوانسیکند مثل رعا یت نمیرا هم رعا یط حداقلیکه شرا مادام
ن مـوارد را در جهـت نقـض    یال ییاسرادولت که  مادام. ها متوقف کند ا ساختن شهركیاستفاده از شکنجه 

ـ   شده بـه  گرِ شناختهین دیا قوانیدوستانه  انسان یالملل نیقانون ب عنوان نص چه در جهان بهآن ، بـرد  یکـار م
که  يطور کمک اقتصاد نیو هم. کند يل خوددارییبه اسرا ین هرگونه کمک نظامید از تأمیکا بایدولت امر

تـا   يگذار هیاز سرما يریجلوگ. کند غیدرها  ک را از آنیپلماتیت دیحماطور  نیو هم. ندارد مفهومیچندان 
 یاقـدام حـال   هـر  بـه . د بهش توجه کـرد یمند باشد باکنم اگر هدف یهاست فکر م که مرتبط با شرکت جاآن

ا هر یالر یل است مثل شرکت کاترپینه دخکارا تیجنا يها تیماً در فعالیمستق یشرکت ین است، وقتینماد
ت قانون یرعا: یمعن و بهکارانه  محافظه یلیخ ن موضعیدر واقع ا. م کردیرا تحر  د آنید سالح، بایشرکت تول

ـ کارهـا را بکن  نیک از ای چید هیستید مجاز نیگو یکا میقانون امر. است ییکایامر ـ ش کنتید پـس رعـا  ی د و ی
  .خواهدبود یی بخرادنه يریگ موضعن یا. دیم کنیکنند تحر ینمن یرا که چن ییها شرکت

ـ برانگ تیشه کامالً حساسیم همیتحر يها ضهیمتأسفانه عر ـ  يآام . انـد  هز نبـود ی و هـاروارد را در نظـر    یت
: داشـت  عـام را در بـر   ي ن قاعـده یهاروارد ا/  یت يام آ ي ضهیعر. ها هستم ان آنیم که من کامالً در جریریبگ
ـ ز يهـا  بحـث  از بعد. است یمعن یگو که ب یکل یـ عبارت» دیکن یمالم یل را تحرییاسرا« ـ اد خای . ش کردنـد ص
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ـ  ی یان میپا مندکامالً هدف] 87. [ها هست تیسا وب يرو. انداخت یآن نگاه شود به یم ـ گو یابـد، م از «د مـا  ی
ل مشـروط  ییحات را به اسـرا یو فروش تسل یتر کمک نظام عیم که هرچه سریکن یکا درخواست میدولت امر
ون ژنو و یکنوانس: دیآ یسپس چند شرط ساده م» تر اقدام کند عاجلر هرچه یبستن شروط ز کار بهکند و در 

ـ ییرا که به اسرا ییکایامر يها شرکت... م کهیخواه یو هاروارد م یت ياز ام آ«و ما . رهیغ فروشـند   یل سالح م
آن  بـه  یاصرار کردنـد کـه کلمـات   من  دیبه رغم مخالفت شداما بعد . »ط حاصل شودین شرایم کنند تا ایتحر

 ها ها که حتا اگر کامالً با آن ضهیعر يمن به روش امضا خُب. »دینکن يگذار هیسرمال ییاسرادر « مثلند یفزایب
دانستم کـه   یماما . آن موافقت کردم يد، با امضایکن یرا امضا م ها  درست است آن روش،د چون یموافق نباش

 يتز فـور یس هاروارد و آلـن درشـوو  یی، ر1سامرز يلر. به محاق رفت هضیکل عر. ز استیانگ وحشت یاشتباه
ـ  هـا  گاهدانش. است یمعن یکه ب »کنند یمالم یرا تحر لییخواهند اسرا یاُه، م«: گفتند ل ییاسـرا در تواننـد   ینم

 مـن  نیا ضمندر . دیایضه بین عبارت در عریضه اصرار داشتند ایگان عردهند اما سازمان کنند يگذار هیرماس
ـ کردند ا یم ربرگرد فک برو یچون بم ختپردا مین کار را یا ي نهید هزیبودم که با ـ   ی ـ ر ین طـرح را مـن پ  يزی

ـ   يشـرور  یجان: ام کرده ـ ل را ییکوشـد اسـرا   یکـه م ـ ا. ن ببـرد یاز ب کـه   یحـال  در رفتمین دردسـرها را پـذ  ی
بــه ترشــان داشــتند شیو بنداشــتند  یاســیس ي داشــتند امــا اغلــب تجربــه یامضــاءکنندگان منظــور خــوب

ـ     یـی  هیهد. است یکیتاکت ین اشتباهیا. گشتند یهاشان برم گاهشیآزما ـ   گاسـت کـه بـه جن  یطلبـان افراط
  .دیده یم یی هیتان هدن دشمنانید اما در عمل به بدتریکن ید بر اساس اصول عمل میکن یمفکر . دیده یم

ـ یندیهـا ب  د بـه آن یار ببرک به یکید تاکتیخواه یم ید وقتیاند که با یلیها از مسا نیا ـ اصـالً نبا . دیش  دی
ـ با. هم داشـتند  یهیش توجیدوستان من براکه  ی، فرصتدیبدهتان ن دشمنانیبه بدتر یفرصت نـه را  یزمد ی

ـ آماده کن دید انجام بدهیخواه یمکه  يکار يبرا ـ  د و بعـد چنـان آن  ی ـ م کنیرا تنظ را کـه   ییهـا  د کـه آن ی
ن یدر دسـت بـدتر   یو سـالح  ندهـد  يل فرارییاز مردم اسرا یلیمثل خ ،کنند يکارد با شما همیخواه یم

هـا و   ییمـا یپراهمـورد  در . د بهشان توجه کردیبا یتیاند که در هر فعال ییها نهیها گز نیا. ان نشودتدشمنان
هـا   نیک از ایآمد هر ید که پیشین اندیا د بهیبا: ين مواردیطور است و هر کدام از چن نیهم هم 2ها  ودرمن

  .ستیچ
 نظـرم بـه   ل باشد بـه ییاسرا يها گاهم دانشیمنظور تحراگر . ک آگاه بودیم آکادمیتحر يمعنا د بهیبا :راشق

ـ ل باییاسـرا  يها گاهبرعکس دانش. شدت ناکارآمد است ـ د در دنی ـ ج ذهنیتـرو  تـا از خـارج بدرخشـند    يای ت ی
امـا  . شود يریجلوگ کند یاز آن استفاده م اری، بسیسم دست راستیونیژه صهیو سم، بهیونیکه صه یجانب به حق

مشـروط  د ین بایرون وجود دارد و ایب يها گاهل و دانشییاسرا يها گاهن دانشیب یسازمان يکارگر، همید ياز سو
ـ با لییاسرا يها گاهبا دانش یسازمان يکارهم] 88[، شدند ن بستهیفلسط يها گاهدانش یمثال وقت يبرا. شود د ی
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 يو البتـه نهادهـا  . ها به کارشان ادامه دهند تا آن ینیفلسط يها گاهن رابطه با دانشیبه امکان هم شد یممنوط 
ـ نیا: ل دارنـد ییدولـت اسـرا   یدر کوشش نظام یمیم که سهم مستقیل دارییدر اسرا یکیآکادم ا درخواسـت  ج

ـ  یی عنوان قاعده به. مشروع است ین نهادها، درخواستیبا ا يکارف هرگونه همیتوق ـ  یکل م کـه فشـار   یگـو  یم
ل ییاسـرا  ي م جامعـه یست کـه بـه تحـر   ین ید باشد در اقداماتیه کارآمد و مفو قابل درك ک یرفتنیپذ روعِشم

ها  از آن یغرب ياش با کشورها ل در رابطهییکه اسرا ییایها و مزا به کمک کهاست  یدر اقداماتبلکه  شود یمنته
نظـر   ن شرط بـه یرگذارتریتأث .شوند ها محدود  جور کمک نیکه انیکم درخواست ا ـ دستمربوط شود  رد یگ یم

و کـامالً   هرا متوقـف کـرد   ياسـت اسـتعمار  یس :سـت مربـوط ا  نین فلسطیاست که به استعمار سرزممن آن 
  !دیرش دهییتغ

ـ ین موضوع اشاره شود که از امریا د بهیام اما با موارد کامالً با نوآم موافق ي هیدر بق  يخواهنـد بـرا   یکا م
اصـول  . سـت یکـا بـدتر ن  یمـورد از عمـل امر   نیل در اییاما عمل اسرااورد یل فشار بییتوقف شکنجه به اسرا

 زیتمـا  ي نقطه) م؟ینم نکیاالت متحد را تحری، چرا اهم کامل بلیدر مورد تحر :یچامسک(کجاست؟  یاخالق
ش درک یخوب م مردم بهاست که مطمئن ين از مواردیا. ل در موضوع استعمار استییکا و اسرایاست امریس
ـ الملل غ نیقانون ب يارهایبا مع یاشغال يها نیدر سرزم یلییاسرا يها شهرك. کنند یم انـد حتـا    یر قـانون ی
را  يساز درخواست توقف شهرك هستند و مدام یر قانونیدارد که غ دگاه راین دیهاست ا االت متحد مدتیا

ش آسـان  وجود دارد که درک يجد يجا موردنیو ا .هها را رد کرد توقف آندرخواست همواره ل ییاسرا. کرده
آوردن  فشار یمعن ن بهیا. بشود يساز د منوط به توقف شهركیل باییبه اسرا يهرگونه کمک اقتصاد: است

 ي نامـه هـر قطع  يبرا یی هیو پا یاساس یلیخ ي است که الزمه يزیچ سمت آن حرکت به يل براییبه اسرا
  .است زهیستن یصلح در ا

ـ هم د ش تمرکز کرد و آنیشود رو یگر وجود دارد که میمشخص د یلیمورد خ کیجا نیا :یچامسک ار وی
  !کمک یوار خراب نشود کمک بیدتا . است لیحا

  .شکردن وار و خرابیساختن د ها، توقف دن شهركیتوقف استعمار و برچ :راشق
  .دیبساز یلییاسرا يها نیرا در سرزم د آنیخواه یوار میاگر د :یچامسک

  یزيست یسام
  است؟ يجد چقدردر جهان امروز  يزیست یسام. دینام برد يزیست یاز سام :شالوم

 يجاهـا در . ين حـدود یک همچیا ین مشکل باشد یمد هزاریمشکالت شا يبند در درجه :یچامسک
ـ یکنم ب یشود فکر م یده مینام يزیست یدر فرانسه سام چهمثال آن يبرا. مختلف متفاوت است ـ تر چش  يزی

ـ ده یواکنش نشان م یواقع ییزهایبه چآنجا  اما. است که در جوامع مسلمان وجود دارد چـه بـر سـر    د ـ آن ن
 یز فرانسه حرفاما ا. در آن وجود داردهم  يزیست یسام يحد ره ـ گرچه احتماالً تا یرود و غ یها م ینیفلسط
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  .میبگوش مشناس یتر مشیکا که بیم و از امرنزن
ـ  یلیخ. توجود داش يزیست یاالت متحد سامیم واقعاً در ایبازگرد 1930 ي اگر به دهه . زد یتو چشم م

ـ یبزرگ شـدم و اتفاقـاً ب   یو آلمان يرلندیا يها کیکاتول ي محله يا تویالدلفیدر فمن  اوقـات، مـا تنهـا     ترِش
روزهـا   نیمثل ا. ز بودندیست یشدت سام ابان بهیکوچه و خ يتو يها بچه. میآن محله بود يهودی ي خانواده

که از  يرلندیا يها بچه. م اما من کتک خوردم و دمارم درآمدیخورد یا چاقو نمیشد  یک نمینبود ـ به ما شل 
ـ  یم يهودیضد  يها آمدند، عربده یرون میب یسوعی يها مدرسه ـ  . دندیکش تـر   آرامش آمـده کـه   یگرچـه پ

ـ یها چون ضـد انگل  يرلندیا: ها بودند يهوادار نازها کامالً  خانواده. باشم کرده يباشند و باهاشان باز شده  یس
  .میکرد یم یجا حاضر بود؛ با آن زندگ همه يزیهودستی. بودند یها چون آلمان یبودند و آلمان

ـ  . ر هولوکاست بودین تأثیر کرد و اییط تغیشرا یبعداز جنگ دوم جهان ـ در اوا یهرچنـد وقت  ي ل دهـه ی
در واقـع  . نبـود  يهودی یأت علمیچ عضو هیهباً یتقر. ودبغالب  يزیهودستیوارد هاروارد شدم هنوز  1950

أت یتوانست وارد ه ینم يهودیچ ین بود که هیبزرگ ا یگاهل شد به دانشیتبد یت يکه ام آ یلیاز دال یکی
 یمهندس يها ها به دانشکده آن. 2م پل ساموئلسونو به گمان 1نریمثل نوربرت و یهاروارد شود، کسان یعلم

ل به ینداشت پس تبد یض طبقاتیتبع یت يآ بود؛ ام یطبقات ي شتر مسألهیب. رفتند یابان میخدست  نییپا
ـ مثـل مـن چ   ییها بود و آدم يزیچ نیک همچی، بود یمحفل یلیخهاروارد . مهم شد یگاهدانش از آن  يزی

در هـاروارد   يهودیچند پروفسور . نداشت یتیم اهمیا نبودم و معلوم است برایآن دن يدانستند، من تو ینم
ـ کـه کر  یـی  برجسـته  ، استاد3لفسونو يرهبودند مثل  ـ چهـود داشـت   یمطالعـات   یرسـم  یس  مثـل  يزی

 اسـتاد سـه   دو. باشـند  شـان داشـته  تنها اسـتاد زن  يزنان برامطالعات  یرسم یکرس دیشا هک ییها گاهدانش
ند ـ یگو یم» دیسف يها اهیس« ها اغلب بهش اهیبودند که س يزیشان از آن نوع چیگر بودند اما بعضید يهودی
  .ز، انگلوساکسون بودندیچ دن و همهیپوش ها در روش و منش، لباس تر از خود آنگلوساکسونشیب

شـدت   در کل جامعه بـه  يزیست یسام .هم کرد یکالیر رادییر کرد و تغییت تغیوضع 1950 ي در دهه
، دیدید یها م در دانشگاه ياریهود بسی استادانِ 1960تا سال . دیرا حتا در هاروارد هم د شد آن یبرافتاد و م

ـ ا. گاه شـد س دانشییر يهودیک ی 2001در سال  و بودند يهودیها  کدهدانش يرؤسا از یلیخ کـل   يرون ی
ـ اوجود دارد  ییهنوز در جاهااحتماالً . برافتاد يزیست یسامر گذاشت ـ  یجامعه تأث هـا   ضیما در فهرست تبع

ـ سه کنیگر مقاید يها تیها را با اقل اگر آن. اند یمرفه یلیها گروه خ يهودیو . دارد ینییپا یلیخ يجا د بـا  ی
  .دنندار ییها جا ضیـ در نمودار تبع... و یـ درآمد، منزلت اجتماع ياریهر مع

 ي دربـاره . 4زورگـو  نـام  دم بهید یلمیف 1951د سال یآ یادم می. ها عوض شد يهودیدر واقع نگرش به 

                                                                                                                        
1. Norbert Weiner 
2. Paul Samuelson 
3. Harry Wolfson 

4. The Enforcerِامریکـا  1951ت و زیرو ماستل محصول رهمفري بوگا گريتانی ویندست و بازی، فیلمی به کارگردانی بر .
  .م .شد ساخته 1976د در سال وستویو بازي کلینت ا وهمین نام به کارگردانی جیمز فارگفیلم دیگري به 
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مثـل   1920 ي هـا در دهـه   يهودی. بود يهودی یاتیش کامالً عملیبود که کماب 1»یکش آدم یشرکت سهام«
شـدت   د بـه وویاما هـال . شد ییایتالیات ایبعداً عمل. کار داشتندتیجنا يها گر دستهید مهاجرِ يها تمام گروه

 یشکلها م ییایتالیا شده دست بزنند؛ اما با  یده سازمان هود به قتلیان یخواست که جان یاست و نم يهودی
که در  دادند یانجام مرا  ییداد که کارها یها نشان م یلیسیه سیها را شب ن بروبچهیلم کل ایجه فیدر نت. نبود

ن یممتاز شدند و ا یل به گروهیها تبد يهودی. است که افتاد ین اتفاقیا. بودند شده بهودها مرتکیعالم واقع 
امـا هسـتند   . وجـود نـدارد   يزیسـت  یگـر سـام  ید. وسـت یپ ز به وقوعیچ ها و همه ات، رسانهینما، ادبیدر س
ـ م که ازش حـرف زد یاز طرح تحر مثالً بعد. ش کنندیایکوشند از نو اح یکه م یکسان  يجـا کـارزار  نیم در ای

وجود آمده و شاهد  به يزیست یک موج سامیهاروارد گفت  گاهس دانشییوجود آمد که حتا ر به یباورنکردن
 نعمده شـد و اکنـو   یی ل به مسألهین تبدیجِ ماساچوست ایردر کمب. اند لییاسرام یکه خواستار تحرمدعا آن

کوشند نشـان   یکنند و م یش مجیگر تروید يها و پروژه] 89[د یوید ي در سراسر کشور وجود دارد و پروژه
  .دیبت کنحاش ص درباره چطور دیدان ین مساله زننده است، نمیاز بس ا. زندیست یها سام گاهدهند که دانش

ـ  يدر هـاروارد و ام آ  يزیسـت  یتز به سـام یسامرز ـ درشوو  يلر يستریاز ه بعد: بزنم يگریمثال د ، یت
ـ  ییکایـ امر  ییقایک افریهاروارد،   یشناس انسان ي کدهشنداس ییر نار یسـم  ي، از مـن خواسـت بـرا   یمترق

است،  يهودیگاه دانشس ییدم از چه صحبت کنم؟ ریدم و پرسیخندمن . کنم یراناو در هاروارد سخن ينژاد
گفت آره . نکن یست؟ شوخیاند، مسأله چ يهودیجوها دانش یلیاند، خ يهودی یأت علمیه ياز اعضا یلیخ

 یـی  یرانسخن. رفتم که برومیمن پذ. است ز شدهیانگبر بحث یی ل به مسألهیکده تبداست اما در دانش مسخره
وجـود داشـت و    يزیسـت  یگفتم بله سام: میجا کردنیکه در ا ین خط بحثیش در چارچوب همیکردم کماب

ـ  را که به یاصل ي ها نکته در آخر صحبت. ر کردییتغ چگونهکه نیاش را گفتم و ا نهیزم شیپ ـ  ینظرم م د یرس
ـ را ر یز يها مثل نوشته ییزهایگر چیکه دنیگفتن ابا . ر بودیتأث یه دادم اما کامالً بیارا تادان برجسـته و  از اس

ـ کل والیمثل ما یاز کسان يادیز یعمل يها قول کردم و بعد نقل يریگ جهید نتیخوان ینمممتاز هاروارد  ، 2زرت
، »عـرب « يجـا  بـه  میها  قول زدند و من در نقل یها حرف م ها از عرب آوردم ـ آن  4ن پرتزیو مارت 3سیروث و

هـا   ينـاز  یگانیآمده از با رونیها ب يهودی ي درباره ییها صورت جمله ها به قول نقل. ]90[ گذاشتم» يهودی«
باشند؟ بعـد   ها را زده ن حرفیممکن است استادان هاروارد ا چطور :بود ها بند آمده شد، نَفَسِ شنونده دهیشن

کـه  جالـب آن . هـا بودنـد   عـرب  ي ها نبودند، دربـاره  يهودی ي ها واقعاً درباره  لقو ن نقلیتان دادم ابیگفتم فر
ـ که ا یواکنش را نداشتم تا زمانن یانتظار ا. دندیکش یها نفس راحت شنونده  ي نژادپرسـتانه  يهـا  ن حـرف ی

ـ ایاما گـر ب . ها باشد اشکال ندارد ها و عرب ینیفلسط ي ها درباره يناز يها مشابه حرف یافراط ـ د و چیی  يزی
                                                                                                                        

1. Murder, Incorporatedکه دست به  1940تا  1920هاي  ي دهه شده دهی کارانِ سازمان ها براي تبه ي رسانه ؛ عبارت ساخته
براونسـویل در   وهـاي اوشـن هیـل     کاران یهودي، ایتالیایی و ایرلندي بودند و اهل محلـه  تر این تبهبیش .نددز جنایت می قتل و

  .م .نیویورك
2. Michael Walzer  
3. Ruth Wisse 
4. Martin Peretz 
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  .شود یمنفجر مآنجا  د،ییها بگو يهودی ي ه آن دربارهیشب
مصنوع وجود  يزیست یسام. باشد يزیست یسام ي اندازه و به سؤال حد یاساس ین پاسخیا کنم یفکر م

  .سازندش یآگاهانه م یلیخ يهودی يها دارد که سازمان
معتبر  یش سازمانیها پ ش سخت است اما سالکردن باور. دیریحرمت را در نظر بگ مبارزه با هتک انجمن

در . اسـت  ل شدهییت اسرایمدافع حقان ینیجور سازمانِ استال کیل به یبود حاال تبد یدر دفاع از حقوق مدن
ـ هدر کشور شدند چون کارشـان   يزیست يهودینگرانِ فقدانِ  1982سال   بخـش ر یپـس مـد   .ن اسـت یم

ـ  يزیسـت  یسـام  نـام  چاپ کرد به یشان کتابیلم ـ  ي کـه واژه  کـا یدر امر یواقع ـ تالیش را ایواقع ک نوشـته  ی
وجـود دارد ـ انکـار هولوکاسـت، درخواسـت کشـتن        یمیقـد  يزیست ید که سامیگو یکتاب م ]91[.بودند

وجـود دارد کـه از نـوع     يزیسـت  یاز سام يدینوع جد. آور است و مالل یی هین حاشیره ـ اما ا یها و غ يهودی
تنام که یجنگ وصلحِ  يها یانجیمتشکل است از م يزیست ید سامینوع جد. تر است يجد یلیش خیمیقد

ـ اند  حمله به آن ایپنتاگون  ي شدن بودجه خواهان کم  یـی  هسـته  يکـه بـه کـارزار توقـف انـرژ      یا کسـان ی
هـا قـدرت و خشـونت     اسـت؟ چـون آن   يزیست ین سامیاچرا . صورت ادامه دارد نیا وندند و کتاب بهیپ یم
ـ جـه غ یپـس در نت . است یآن متک ل بهییدهند که اسرا یاالت متحد را کاهش میا ل را ییم اسـرا یر مسـتق ی

  .دشو یآدم بلند م ي که دود از کلهواقعاً . اند یواقع زیست یکنند و سام یف میتضع
ـ وید ي از راست، از پـروژه  ها گاهشبه دان یاساس ي حمله ـ وید ي د، از دسـته ی ـ و غ] 92[تز یود هـورو ی ره ی

 بـه . پـول دارنـد، مهـم هسـتند     یچون مقدار معتنابهبلکه  شان فکرانهروشن يخاطر محتوا د که نه بهیآ یم
ـ که ارا یتر مدارکشیب. اند يزیست لییو اسرا يزیست یکانونِ احساسات سام کنند که یمحمله ها  گاهدانش ه ی

 مواظب یلیها خ وجود دارد اما آن یشان راه راحتهاآزمودنِ ادعا يبرا. آور است و اساس و خنده  هیپا یشده ب
پرسـند کـه   بکننـد و   یها نظرسنج گاهان دانشیجوو دانش یأت علمیه ياعضااز است  یکاف: اند که رو نشود

ن یچن. باشد حق داشته یملللا نیب نظامدر  يگرید مثل هر کشور دیل باییکنند که اسرا یشان فکر میچندتا
ـ م دقیدرصد جـواب مثبـت خواهنـدداد ـ اگـر بخـواه       ک به صدیدانند که نزد یچون م کنند ینم يکار ق ی
حـق  ، گـر ید يد نسبت به کشورهایبا لییه خواهندگفت اسرایدرصد بق 50درصد چون  50م احتماالً ییبگو

ـ  يزیسـت  یتسلط سام يکند اما چون ادعا ین موضوع را حل میا .باشد داشته يترشیب گاه را اثبـات  در دانش
ـ  و هیپا یب يها ن حرفیش ایجا و به کنند ینم ين کاریچنکند، هرگز  ینم تز یدرشـوو از . زننـد  یاساس را م

ها  از ده شیره و تا به امروز بیره و غیزد و غیر یاشک م یکم 1زلیو یال. کند یم یرانشود و سخن یاستقبال م
ـ  نان حاصل یها وجود داشته تا اطم گاهاز به نظارت بر دانشین يبرا ینی، قوانیقانون دولت هـا   گاهشود که دانش

مجازات شان کردن دهان باز يکار را برا ان محافظهیجوستند و دانشین یلییهود و ضد اسرای، ضد ییکایضد امر
ـ یاسـت؟ خ  بوده ید کیا دهیکا دیآمر يها گاهرا در دانش يزیچ نیکه چن يبار نیآخر] 93. [کنند ینم هـا   یل

 مهمی ي دهیب شده و پدیتصو یدولتمتعدد  يها ن در قانونیا .کار محافظه يجوهامجازات شدند اما نه دانش
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  .است رند، ترساندهیگ یمقننه پول م ي را که از قوه یدولت يها گاهژه دانشیو ها، به گاهدانش. است
اگر : است یخوب یغاتیبلجناح راست است چون سالح ت ي حمله یشده بخش کانون اظهار يزیست یسام

ـ چ ج آنیز اسـت باعـث تـرو   یست یسام ید که فالنیثابت کن يک جورید یبتوان ـ  يزی من نُـر  د کـه  یشـو  یم
 باره بـه  نیقت در ایخاطر گفتن حق او به. است دهینام] 94[ »وکاستلنعت هوص«را   دقت آن هن بیشتالنکیف

به  يکار .هنگاشده و هم یو طراح يزیر است به دقت برنامه یصنعت. گفت یح شد اما درست میقبتشدت 
ـ از قربان يبـردار  بهـره . ن روش ممکن استیتر از آن به زشت يبردار کارش بهرهکار هولوکاست ندارد اما  ان ی

ها را  ن آدمیان است اما اصالً ایقربان ي خاطره  ن بهین توهیها، بدتر و شقاوته سرکوب یتوج يهولوکاست برا
 قبل. شد ساخته 1967از  قت اشاره کرده بعدد به نینکلشتایف طورکه ن صنعت آنیو کل ا. کند یناراحت نم

. نداشتها وجود  بساط و ن بندیزل و ایو یال يها هیک از مرثی چیو ه وکاستلهو ي چ موزهیه 1967از سال 
در  يهر شهر. میعظ يوکار ل شد به کسبیشد و تبد ل ساختهییاسرا ياشغالگره یعنوان ابزارِ توج کل آن به

 يکا خبـر یان امریبوم ي ا موزهی يدار برده ي موزه ازباشد اما  هولوکاست داشته ي ک موزهید یاالت متحد بایا
ـ ؟ اگر ااز هولوکاست یخاطر نگران چرا؟ به. هولوکاست ي موزه ست، فقطین  يطـور اسـت پـس چـرا بـرا      نی

بحث کرد  جنگ ممکن بود یطر چه در عمل دآن ي شود درباره یکنند؟ م ینم يکار 1940 ي ان دههیقربان
 1950 ي هـا نکردنـد؟ چـرا در دهـه     آن يبـرا  يپس چرا کار نداشت یتیشان اهمیگر برایداز جنگ  اما بعد

 هـا شـد و بـه    دهین پدیتر م و زشتیعظ یی دهیل به پدیتبد 1967از  بعداما . نبود شان نکردند؟ مسأله يکار
  .کار رفت سر مردم به يباال یعنوان سالح

ـ یاو . دیریرا در نظر بگ 1گانیدن بر حمله بهها در  روش آن. ب بودیاز آن واقعاً غر ییها بخش ش یک کش
ـ ، بيسـرباز که در مراکز اعزام بـه خـدمت    یکسانآن از  یکیکال بود، یطلب راد صلح زنـدان و   يرون و تـو ی

د یها هم با ینیکرد و گفت که فلسط یمعتدل] 95[ یرانسخن 1973ـ اما در سال   پاشند یمخون  جورها نیا
ـ  يرو يها کثافتها  باشند، آن داشته یحقوق ـ سـتند و ا ین نیزم ـ ا. زهـا یچ جـور  نی طـرز   بـه  یرانسـخن ن ی

ـ و بق] 96[پسـت  ین لیمور مـارت ینگ هو، سیرویا! بهش حمله کردندم بود اما یمال یی آزاردهنده ه طـردش  ی
 از آن بـه  يادیز اسنادام و  را کرده بحث آن] 97[ انهیصلح در خاورم کتاب يها بخشِاز  یکیمن در . کردند

و فکـر   نوشـت  یـی  مقالـه ، مزیورك تایویننگ هو بود که در یروین افراد ایزتریاز تنفربرانگ یکی. ام دست داده
ـ که در اوا یکتاب يکه حتا در انتهاکرده  يچنان شاهکارکرد  یم ـ د ي دربـاره  1970 ي ل دهـه ی  يهـا  دگاهی

شدت خوار شمرده ـ اساساً  را به او چپ نو] 98. [است را آورده ل نوشت آنییک در اسرایدمکراتم سیالیسوس
د رهبرشان باشد چون پرچم را در تمـام  یکرد با یفکر م .به او نداشتند یچ توجهیها ه کنم چون آن یفکر م

ن بود که چپ نـو  یاز خط او ا یبخش. اند ن توجه نکردهیا به یلیها خ سخت باال نگه داشته و آن يها آن سال
که اصالً بـه   يحد تا را داشتطلب  صلح يها ستیونیصههمان موضعِ است؛ در واقع چپ نو،  یلییضد اسرا

ت چپ یتواند دوباره حما یم چگونهل یین پرسش که اسرایخود را با ا اول ي همقال هو. نداشت یمطلب توجه
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ـ  یستیفاش يکتاتوریتواند د یل مییاسرا: ن استیش اراه دیگو یاو م. کند ینو را جلب کند شروع م س یتأس
 يتصور دیـ با» 3وو پالو آلت 2وانستونی، ا1لید اسکارس«ها و بعد چپ نو، از  ابانیدر خ يجار يها کند با خون

رد هـم   ـ اند   متفاوت] 99[ سنتید دفتردر  يکارگر ي بقهط ياروهاید که از آن یباش ها داشته از آن همه گـ
خواهدنوشـت کـه اسـم     یـی  هزارصـفحه  یخواهدرفت و کتـاب آنجا  ند؛ سارتر بهیل را بستاییند تا اسرایآ یم
دانست که سـارتر کـامالً    یهو مطمئناً م. دهد یطور ادامه م نیرد و هو همها را در آن اشتباه خواهدآو ابانیخ

ل و حملـه  ییاسرا يها ه شقاوتیتوج يمخوف برا یسالح يزیست یسام. ستیل بود اما مهم نییهوادار اسرا
بله، احتماالً . االت متحدیدر ا يزیست یسامن است یا. سازندش یم، باشد هوجود نداشتاگر . است دشمنانبه 

  .ارزش بحث ندارد که است یمعن یب قدر آند، اما یابیبآنجا  جا ونیارا  از آن يمواردد یتوان یم

  یغرب یدر اروپا یزيست یسام
ـ ش پدکیکالس يدر معنا يزیست یتوان گفت که سام یم یغرب يدر اروپا :رقشا مانـده از   یبـاق  یـی  دهی

 يم، بـرا یاز جوامع مسلمانِ مهاجر را که در اروپا هستند کنار بگـذار  یاگر بعض. است یی هیم و حاشیقد
رامـون  یپ 1980 ي و دهه 1970 ي از اواخر دهه یراست افراط ي رشد تازه. ت استیاهم ه نسبتاً کمیبق

ـ   ییهـا  از بخـش  زیست یها و سخنانِ سام امد گرچه حرفید نیپد يزیست یسام اروپـا   یاز راسـت افراط
ـ ش اناهـوادار  يبرا یراست افراط یکرد اصلیکامالً روشن است که اصالً رو. شود یم دهیشن سـت و  ین نی

و  .اسـت  يزیسـت  شـان مهـاجرت  کیدئولوژیا یبحـث اصـل  . سـت یشان هم نکیدئولوژیا یاصالً بحث اصل
ـ یپ يهـا  مـوج . ستندیهود نیگر مهاجران ید ،مهاجران ـ  آن يزیسـت  ین سـام یش در اوج بـود کـه    یوقت
امـا فعـالً مهـاجرت    . اسـت  يمشـهور  یخیتار ي آمدند ـ که واقعه  یم یشرق ياز اروپا يهودی مهاجرانِ

ـ  ياروپا يگر کشورهایا و دیتانیمسلمان به آلمان، فرانسه، بر يتر از کشورهاشیب ـ ا بـه . اسـت  یغرب ن ی
ـ شده و  ه راندهیج به حاشیتدر سو به نیا  به ینگ دوم جهاناز ج یمیقد يزیست یسام یمعن ـ ک بی ان ی

ـ از رهبرانش دان یکیدر فرانسه بود که  1968  یم ي گسترده ییجور در ذهن، جنبش دانشییتغن یا ل ی
 يها ییمایپکه در راه ییجودانش جنبش ين شعارهایتر از عام یکی. بود یآلمان يهودی 4تیبندـ کوهن  

ما همـه  «شعار  يفرانسو يها جوان يبرا. بود» میهست یآلمان يها يهودیما همه «شد  یم اد زدهیفر یی توده
 يهـا  نگـرش : ک سده بـود یمانده به قدمت  راثیبه م ي انکار دو جنبه یمعن به» میهست یآلمان يها يهودی

  .یو ضد سام یضد آلمان
ـ در ا. ل اسـت ییل و دولت اسـرا ییاسرا ي در فرانسه درباره یگر احساس عمومید ن، اما بحثین از ایا  نی
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به دولـت  فرانسه نسبت  یاز افکار عموم یی ندهیها بخش فزا سالن یاتوان گفت که در سراسر  یمورد آخر، م
  .است گذشته یکه از مراحل است؛ شده يل انتقادییاسرا

که  یکرده از سرکوب، مردم ل از دولت مردمِ فرارییر اسرایاتفاق افتاد که تصو 1967ر عمده در ییک تغی
جود داشت، به دولـت مهـاجم و   و يدرد هم ییروپاا يزیست یان سامیعنوان قربان ها به در اروپا نسبت به آن

زمـان در   ر برداشـت در آن ییو تغ. ر کردییش، تغیها ییار مغرور به توانایها بس و در جنگ یطلب نظام توسعه
خود  نخبه، مطمئن به یمردم«ها را  يهودیان شد که یب 1جمهور فرانسه، شارل دوگل سییسخنان مشهور ر

ل ییاز دولت اسرا يدیر شد اما برداشت جدیتعب يزیست یها به سام ن جملهیا]. 100[دانست » طلب و قدرت
ـ  بـه . دسـت داد  جو بـه  سلطه یعنوان دولت به ـ ی زمـان بـه    ل در آنییاسـرا  ي زنانـه  غـات الف ی، تبلیک معن

ـ یطـور طب  ب زد چـون مـردم بـه   یزمان از آن برخوردار بود آس ن کشور آنیکه ا یی يدرد هم احسـاس   یع
دارنـد تـا بـا     يکارها حس گناه که نسبت به آن ییها یژه قربانیو کنند به یها م یبا قربان يتر يقو يدرد هم

بـود بـا تمـام     1982ل بـه لبنـان در   ییاسرا ي از حمله بعد ،مهم یلیدوم و خ ي مرحله. زن الف روزمندانِیپ
ـ  ي وجود داشت از محاصـره  ییها نجا صحنهیا. الیعام صبرا و شت ش از جمله قتلیآمدها یپ از شـهر   یبخش

ـ هـا کـه از ا   یلییکاه اسـرا جان يها از حرف ییها ل ـ و حتا گزارش ییتوسط ارتش اسرا ـ ن واقعی ـ ت کـه ا ی ن ی
ـ بعـد غر و ! راسـان و متنفـر بودنـد   هانـدازد   یورشو م يواد شورش گتیها را به  ها آن صحنه و اعتـراض بـه   ی

ل نزد ییر اسرایبه تصو يادیز يها بیها آس نیتمام ا. الیصبرا و شتعام  ت قتلیلمسوول و ییاسرا يها سهیدس
ـ یین تغیا ي ن مرحلهیمهم بود و سوم یلیهم خ 1987ـ   88 ي البته انتفاضه. اروپا زد یافکار عموم رش رِ نگ

هـا وجـود    ستیشدنشان با ترور شتباه گرفتها پناه که احتمالِ یکودکان ب به یلییاسرا ياکنون سربازها. بود
ـ وز. شکستند یسالح را م یب يها ینیفلسط يپا و کردند و دست یک مینداشت شل ـ قـت ودفـاع  ر ی ن، ی، راب

ون یبیال هرالد ترننترنشیادر  یقتود یآ یادم می] 101. [کرد یکار م نیک به انجام ایها را تحر شرمانه آن یب
ـ هم دست داد؛ اب يتأثرخواندم چه احساس  یلییک زن اسرایاز  یی جمله شـده در   چـاپ  ي از مقالـه  ن زنی

 يپـا ها را  ینی، فلسطیلییکه سربازان اسرا يباختر ي در کرانه یی گرفته خون اروید ي درباره جروسالم پست
ـ   هـا  ينـاز  يهـا  چـه در اردوگـاه  را به آن بود و آن زدند، ابراز انزجار کرده یآن کتک م       ه یشـد تشـب   یانجـام م

  ].102[بود  کرده
حـق   ل بـه ییاسـرا  دولـت  ي گرانهو سرکوب  گرانهشدت پرخاش خاطر رفتار به ل بهییر اسرایحاال که تصو

ـ  »هـود ی ي جامعـه « ،هـا  يهودینام تمام  اند به یکه مدع یشده اگر کسان خراب کننـد، کـامالً    ی، صـحبت م
ـ ، اکننـد  يپنـدار  همـذات ل ییرط با ارتش و دولت اسراش  و دیق یکورکورانه و ب ن البتـه فقـط بـه انزجـار     ی

ـ »میهست یناآلم يها يهودیما همه «: اشاره کردم 1968شعار به . دیافزا یم یانجامد و به سردرگم یم  ی، س
بـه   یرانیا يهودیزده یکه س نیا از بعد. د از آن شعار صورت گرفتیانه در تقلیناش یتالش 1999سال بعد در 

سـازمان   يفرانسو ي ر شدند، شاخهیگدست نرایا، هستند در ایس یلییکه عوامل موساد، معادلِ اسرانیاتهام ا
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ما همه «: ن شعاریه کرد با ایها ته در روزنامه ییها یبوردها و آگهلی، ب1ست، بِتاریونیصه یجوانانِ راست افراط
  .»میعوامل موساد

شمار  یب انیقربانبا  دردانهمن یکم در ب د که دستیباش د انتظار داشتهیتوان یم ییها ین آگهیالبته با چن
د یا ش دادهید افزایکن یشان صحبت ماسمد به یکن یکه وانمود م یرا با کسان یدشمن یتا حد مشخص موساد

صـحت دارد   یمورد مردم ژه دریو ن بهیا. ندارد یدوست است و شهرت سازمان انسان ایسموساد مثل ـ چون 
ـ    ن احسـاس کـه آن  یل ایدل ز بهیو ن یا خاستگاه مذهبی ی، فرهنگییایجغرافل یدال که به از  یهـا هـم بخش

ـ یاند ب »نیان زمیدوزخ« ـ ن دلیترش ـ شـرح اح و . هـا دارنـد   ینیبـا فلسـط   يپنـدار  همـذات  يل را بـرا ی  يای
ـ خ اخیدر تـار  يزیسـت  یکه سام اردد يزیچ اندك با آن یی است که رابطه يزیست یسام شـده و   ر خوانـده ی

ـ دارد کـه در م  ينوع تنفر با آن يترشیب یلیارتباط خ ـ د ان مـردم سـتم  ی مثـل  . کـامالً مشـترك اسـت   ده ی
ل ییکه اسرا جااز آن. بودمشترك  یجنوب يقایپوستان افر اهیت سیان اکثریکه در م» يدیضد سف ینژادپرست«

 يپندار ذاتل همییزنانه با اسرا که الف ییها شود آن یم اسالم شناخته ياین مظهر تسلط غرب بر دنیتر یاصل
البتـه  . شـود  یان نژادپرستانه منحرف میش به بیخواهندبود که کماب يهمان تنفر یعیکنند، اهداف طب یم

شاهد  موقع آن. دعب به 2000دوم از  ي انتفاضهزِ یآم خشونت اد مربوط بود به سرکوبِیز یلیا خه نیا ي همه
جدا از اما . میبودن مسلمانان مهاجر در فرانسه یب يهودیهود و احساسات ضد یضد  يها ش حاد واکنشیافزا

در  رند، مشخصاًین احساسات درگیتر با اشیکه هرچه ب یاجتماع يها هرحال گروه د کرد که بهید تأکیآن با
در  يفرانسـو  يزیسـت  یا سامی ین دو جنگ جهانیب یآلمان يزیست یسه با سامیستند که در مقاین یتیموقع

ـ خودشـان قربان » زیسـت  یسام« يها باشند چون امروزه گروها يهودی يبرا يدیهمان مقطع تهد  یان اصـل ی
ـ ا. ترنـد  بزرگ یی در جامعه ینژادپرست ـ اخ ین نژادپرسـت ی ـ یر خی ـ تـر و تهد  خطرنـاك  یل زتر اسـت از  یدآمی

ـ   کـل  طور ها به یا مترقیجوامع مهاجر ن یا متعلق به يها ـ خواه گروه  یمترق يها البته گروه. يزیست یسام
ـ م، و بـا ا یببـر  ینـام  يزیسـت  یم از سـام یاگـر نخـواه   ،هـود یضـد   یمد با تمام توان با هر نوع تنفر قویبا ن ی
  .اند مبارزه کنند لییاسرا يها ل کنشمسوو يسوفران يها يهودیها که  فرض شیپ

نه  :ن موضعیکنند با اعالم ا یم يباز یار مهمیهود، نقش بسیاز تبار  يفرانسو يها یمبارزه مترق  نیدر ا
در  یی هیانیشدت سرکوب کرد، ب دوم را به ي انتفاضه 2000سال  ل درییاسرا یعنوان مثال وقت به. به نام من

ـ عنوان ا :ش کردندیهود امضایاز تبار  يها یاز مترق ياریفرانسه چاپ شد که بس لوموند ي روزنامه ـ انین بی ه ی
ـ  يهـود یگفته بودنـد کـه معمـوالً خـود را     آنجا  در] 103. [2»يهودی عنوان به«: ن بودیا نامنـد چـون    ینم

ـ خواهند رو یاما م. شوند شناخته یا مذهبی یت قومیچ نوع شخصیه خواهند به ینم حاکمـان دولـت    ياروی
ـ ن اسم دست به عملیا ند و بهیگو یجهان سخن م يها يهودیکنند به نام تمام  یل که وانمود مییاسرا  یاتی

دولـت   يهـا  کـنش  وات را انکـار  ین عملیتمام ا» يودهی عنوان به«که ند یزنند که وحشتناك است بگو یم
  .دیز خواهندرزمین يزیست یو سام یپرست کنند و البته با تمام اشکال نژاد یل را محکوم مییاسرا

                                                                                                                        
1. Betar 
2. En tant que Juifs 



 قدرت بسیار خطرناك    192

ـ یرفتـه در اروپـا خ   هـم  يهـا رو  يهـود ینگاه بـه  نظرم  به :یچامسک ـ اشـد ا بمطلـوب   یل  عکـسِ ن ی
  .ندا مها مرفه و محتر تین اقلیبدر . است يزیست یمسا

. مـردود اسـت   يزیسـت  یکنند، نزدشان سام یدا میپ یالتیتحص یمردم وقتت یکم اکثر ا دستی :راشق
ن یا. د محکوم شودیها با يهودیاز تنفر نسبت به  یو هر گفتمان يزیست یاند که سام دهین باور رسیا بهمردم 

ـ یمدارس شـده و پ  یآموزش ي وارد برنامه .اند ن را آموختهیمردم ا. سم استیسم و فاشیتلریمالزم ه  یرفتش
گنـاه وجـود دارد و بـر     یعیهولوکاست، حس طب یاصل ي ژه در آلمان، صحنهیو در اروپا و به. ند استیاخوش

ـ  تکایکار یدوسـت  یبه مرز سـام  یها گاه يهودین اساس نگاه مثبت به یا رسـد کـه بـه مواضـعِ      یورگونـه م
 1یان معروف ضد آلمانیمثال جر يبرا. شود یل میها تبد یلییا اسرایها  ستیونیاز صه يدارطرف ي کورکورانه

ـ ن جریا يبرآمد؛ اعضااست ک ملت یکشور ن یکه انیا آلمان به یاز انکار چپ افراط ـ زمـان حام  ان هـم ی ان ی
ها   نیضد مهاجرت؛ اما ا يها رسند و به نگرش یت با اسالم میاند، گاه به ضد لییاسرا ي بسته گوش و چشم

  .اند یی هیحاش يها دهیدر عمل پد
ـ و بـه ـ وجود نـدارد    يزیست یسام يبرا یسلناتا پید یکه اصالً تهد ستین ین معنیهم به ا نیاما ا ژه در ی
مراقب باشند بـه  د یبا یمترق يها وهرکنم گ ین خاطر فکر میا به. ا لهستانیش یمثل آلمان و اتر ییکشورها

ـ ن یو نژادپرست يزیست ینکوهش سام بهل ییاسرا يها استیکردن س محکوم هنگام نظـرم   بـه . بپردازنـد ز ی
و  ید با انکار قاطع تمـام مظـاهر نژادپرسـت   یسم بایونیا صهی/ ل و ییاز اسرا یمترق ينقدها. مهم است یلیخ

  .راه باشدهم يزیست یسام
تر خواهـدبود؛   مبرم یلیاالت متحد خین مسأله در اروپا نسبت به این است که ایحس من ا :یچامسک

ـ   يزیچ دانند از چه یمده حتا نمیاست، مردم فهه یدر حاش یلیخ يزیست یجا سامنیا ـ کن یانتقـاد م  بـه . دی
  .دیآ یمتظاهرانه م یلیجا خنینظرم ا

د از یها با یمترق. است يامروز یی ن دغدغهیدر اروپا اما ا. يخبر دار االت متحدیااز از من  بهترتو  :اشقر
ـ یبا. آن کار کنند يو برا يهوادار يزیست یو سام یها و مسلمانان با نژادپرست يهودینبرد مشترك  ح ید توض

 يها تیها، اقل اهیها، مسلمانان، س يهودیه ین است چه علیآفر ذهن مشکل ي دهند که چارچوب نژادپرستانه
گر در مبارزه با یدکی  وستن بهیدر پ يها در عمل منافعِ آشکار تیهم و تمام اقل ها با آن ي گر باشد چه همهید

  .دارند یدر ائتالف با جنبش نژادپرست یهمه نوع تنفر قوم
وجود داشت اما متأسفانه  یه نژادپرستیها عل يهودیها ـ   اهیائتالف س یاالت متحد زمانیدر ا :یچامسک

  .ر دادیر مسییبه جهت مخالف تغ
ـ در م يزیسـت  یم از سامیکرد یصحبت م ییادگرایم از بنیداشت یتر وقتشیپ :شالوم  يادگراهـا یان بنی

  .یل سخن گفتییدارِ اسراطرف یحیمس
ح دوباره ظهور کنـد،  یمس ین است که وقتیشان اند اما موضعیگو ینم يزیست یآن سام به :یچامسک

                                                                                                                        
1. Antideutsch 
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ـ ا. شوند یگران لعنت میابد و دی یرد نجات میح را بپذیکس که مس هر ـ ین ی  چطـور . هـا  يهـود یتمـام   یعن
  ز بود؟یست ین سامیتر از اشیشود ب یم

  د؟یگو یباره چه م نیبا هتک حرمت در ا همبارز انجمن :شالوم
ـ ا. انـد  لییگروه بزرگ هـوادار اسـرا   یحیمس يادگراهایکند چون بن یسکوت م :یچامسک  ن همـان ی

مثل مخالفت بـا   یند نه نوع واقعیگو یقه و منسوخ می، عتیمیقد يزیست یها بهش سام است که آن يزیچ
  .هاست ن خط آنیکلمه ا یواقع یمعن به .پنتاگون ي بودجه

ـ پـا را از ا شـارون    ي ش دربـاره یهـا  بـا حـرف   1سـت یانجلو تلـه  اما پـت رابرتسـنِ   :راشق ن هـم فراتـر   ی
  .ن گرفتیل به طعن و نفریین اسرایم سرزمیخواست تقس يشارون را برااو ]. 104[گذاشت

  !ش زدن گرمیبه زمهم خدا و  :یچامسک
ـ که گفتم الزم است ترک آنجا .م تمام شد ادامه بدهمکه حرف ییجاخواهم از آن یم :راشق ب انتقادهـا از  ی

ـ گ ن موضعیعرب ا يایم که در دنیفزایراه باشد و بهم يزیست یل با انکار قاطع سامییسم و اسرایونیصه  يری
تواند  یتر است و مشیب يگرید يجا ل از هرییل روشن تنفر از دولت اسرایدال دارد چون به ییسزا ت بهیاهم
بـه رشـد    رو یلییانِ ضد اسـرا یب ن شکلِیتر ین در عمل در نظامیو ا. هود بدل شودیضد  به نفرت یراحت به

ـ یاز آن اوا: ایبخش از دن در آن یکیدئولوژیا قیعم يخاطر قهقرا است به ـ  یـی گرا یل که مل عـرب را   یمترق
تـا زمـان حاضـر کـه      یـی  تر جناح چـپ در جنـبش تـوده    یمترق يروهایگر، حتا نید يها م تا شاخهیداشت
مهم است  یلیخ. اند یاسالم يادگراهایستم، متأسفانه بنیروها در مخالفت با کل سین نین و مبارزتریتر فعال

ـ هـا در کـل    يهودیسم و یونیپنداشتن صه یکیه هرگونه یها عل ینین فلسطیعرب و ب يایکه در دن تـا  حا ی
  .باشد وجود داشته يش سراسر، آموزها در کل یلییاسرا

ـ  یمهم است چون هر نـوع نژادپرسـت   یلین خیکه ا ستین یل اصولیدال فقط به اساسـاً   یا تنفـر قـوم  ی
ـ ز قایا تمایضعفا و اقو ین نژادپرستید بیالبته با. ا باشدیه اقویضعفا عل ینژادپرست یگراست حتا وقت واپس ل ی

ـ   یتواند بـا نژادپرسـت   ید نمیدر زمان آپارتا یجنوب يقایافر يها اهیس دیضد سف یشد ـ نژادپرست  ِ  اهیضـد س
آن،  بر اما عالوه. انه استیگرا اساساً واپس ید گفت که هر نوع نژادپرستیهرچند با. شود دانسته یکیدها یسف

ن آن است کـه  یحقوق مردم فلسط يسمت اجرا حرکت به يها شرط شیاز پ یکیطور که قبالً گفتم  همان
ر یآن غ به یابی قطعاً دستوگرنه . ندل بکَنَییدولت اسرا یفعل يها استیل از سییاز مردم اسرا یی بخش عمده

ـ ز از طرف یست یهرچه گفتمان سام. ممکن خواهدبود ـ یهـا ب  ربع ـ تـر  تر باشـد، کم ش ـ در متواننـد   یم ان ی
 .است یها در عمل خودکش ینیفلسط يبرا يزیست یسامن یا بر بنا. د آورندیپدها رغبت به سازش  یلییاسرا

  .ردیگ یده میرا ناد یت اساسین واقعین بالهت، ایک و ایدئولوژیا ين قهقرایمتأسفانه امروزه ا
  ؟يدار يخبر يزیست یسام در برخورد باعرب  يایدن يابتکار يها طرحاز  :یچامسک

  .کنند یآن م کوچک مبادرت به يفکران عرب و گروهاروشن یبرخ :راشق
                                                                                                                        

1 .Pat Robertsonي تلویزیونی مذهبیِ  هاي بانفوذ امریکایی و موسسِ شبکه ؛ از اوانجلیتCBN .م.  
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  پرده؟ یرك و ب :یچامسک
مشـکل  . نژاد چند انتقاد وجود داشت ينسبت به انکار هولوکاست از جانب احمدعرب  يایدر دن :راشق

  !تأسف دارد يجا. یدار غرب است تا محافل دست چپبرالِ طرفیتر از محافل لشیجاست که انتقادها بنیا
  ها ساکت بودند؟ چپ :یچامسک

ـ در . نظرهاست کوته يگرا واپس ییگرا یمانده مل یها باق چه از چپِ عربآن :راشق طـور   نیمصر هم هم
ـ  یـی گرا د، واپسیسه کنیمقا 1960 ي ا اواخر دههی 1970 ي را که با دهه یت فعلیوضع. است وجـود   یواقع
عرب وجـود   يایو درون دنرون یبرجسته، ب یلیفکران خالبته روشن .یی ک تودهیدئولوژیا ییگرا ـ واپس  دارد
ـ دهنـد و قاطعانـه محکـوم    یه آن هشدار میها بود ـ که عل  از آن یکید ید ـ ادوارد سع ندار کننـد امـا    یش م

طور کـه گفـتم در رأس    ت است که همانین واقعیرغم ا ن بهیو ا. روز استیامروز پ ،متأسفانه نگرش مخالف
ـ نژاد را در نظر بگ ياحمد يها عنوان مثال حرف به. است یخودکش ،کار نی، ایتمام مالحظات اصول اگـر   .ری

ـ ها را بپردازند؟ ا ییاروپا يزیست یسام ي نهیها هز ینید فلسطیبود چرا با ن آدم گفتهیا او امـا  . ن خـوب بـود  ی
: کـامالً متنـاقض هـم هسـت    بلکـه   ن نه فقط اشـتباه اسـت  یا. ش افزودیها انکار هولوکاست را هم به حرف

ن یتـر  ن و بعد بـه ابلهانـه  یاش را بپردازند نه مردم فلسط نهید هزیالن هولوکاست بامسووکه شود گفت  ینم
ـ دست  ي چهینما است که باز متناقض یداللن استیا. دیالش کشهولوکاست را به چت یروش واقع داران طرف

  .شود یل مییاسرا ي بسته گوش و چشم
  ؟چطورران یدر ا :یچامسک

نه  یاما در سطح جنبش مردم. ن محافل به آن انتقاد کردندیتر رالبین و لیتر گرا غرب: طور همان :اشقر
 یخـوراک . ها نشست نژاد به دل ياحمد يها جهان اسالم حرفدر جهان عرب و احتماالً بلکه  ران،یفقط در ا

ها شکل  د غرب از آنییل و تأییاسرا يها استیت از سیب جهل و عصبانیاحساسات مردم که از ترک يبود برا
کـار   احمقانـه اسـت و بـه    یلیل خییاسرا ي گرانه سرکوب يها استیبه س  ن نوع واکنشیالبته ا. است گرفته

  .دیآ یها م ستیونیغات صهیتبل

  یهراس ز و اسالميست عرب ینژادپرست
  ؟و تا چه اندازه است ستیچدر ز یست عرب ینژادپرست ي گسترهت و یاهم :شالوم

. ش کننـد کوشـند پنهـان   ینم. است ین شکل مشروع نژادپرستیاالت متحد واقعاً آخریدر ا :یچامسک
ـ   وجود داشته یگر حس نژادپرستید يها ممکن است نسبت به گروه ـ    یباشد اما وانمـود م ن یکننـد کـه چن

: بـود  یچـه قـبالً نـام بـردم مثـال کـامل      آن. ستیالزم ن يچ تظاهریز هیست عرب یدر مورد نژادپرست. ستین
شـدت   ها را بـه  د آنیباشند با داشته يگریاگر هر هدف دکه زنند  یم ییها هاروارد حرف ي استادان برجسته

هـا را   ن حـرف یـ اما اگر ا  یرفتنیناپذ: رهیها و غ ییایتالیا ،ها اهیس رممکن؛یغ: ها يهودینژادپرستانه دانست ـ  
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ـ  يهـا  است کـه پـژوهش   ین کارشناسیجک شاه. ها بزنند خوب است عرب ي درباره  ي نـه یدر زم ياریبس
ـ سـت چ یالزم ن. امـروز درست تا بـه  . استب یغر]. 105[است  نما کردهیها در س ر عربیتصو ـ یز بی  يترش

ـ   بـه  یعیو طب يعاد یلیبودن خ ضد عرب روشن است، نژادپرست شود؛ اش گفته درباره . رسـد  ینظـر م
نگرش و گفتمان است کـه اگـر بـه اهـداف      یا نوعمکند ا یآن استفاده نم ين عبارت برایکس از ا چیه
  .هم هستجا  همه. دانند یناك نژادپرستانه موحشت یلیرا خ نشانه برود آن يگرید

  .یهراس اسالم: تر است معا يزین شکل چیادترحز احتماالً یست عرب یو نژادپرست :راشق
  .زندیچ کیها، اسالم، همه  یرانیها، ا ست ـ عربیز نین تمایا ل بهیاقکس  چیه خُب :یچامسک

زن  هم به حال. يندازیبها  رسانه به یو نگاه يک مسلمان بگذاری يکن خودت را جا یسع. قاًیدق :رقشا
هجوم نژادپرستانه  یعمل يها من از کنش. دهد یشدن به آدم دست م مورد تجاوز واقع م احساسِیدا. است

پوشـش  د، با عبارت یسعادوارد . نمز یها حرف م کنم؛ فقط از رسانه یزها صحبت نمیجور چ نیض و ایا تبعی
و بدتر شـده   1981ن کتاب در سال زمان چاپ آ زط ایشرا. است آن اشاره کرده به] 106[ اسالماز  یی رسانه

نژادپرستانه کـه توسـط    يها يبند و مقوله يزیست جنونِ اسالم. است دهیش رسازده سپتامبر به اوجیاز  بعد
ـ یانـد، خ  ناداننسبت به آن تر موارد کامالً شیشود که در ب یها م مسلماننثار  یکسان . اسـت وحشـتناك   یل

ـ  ن اسالمیحال در اروپا ا هر دانم اما به یمورد نم نیکا را در این اروپا و امریتفاوت ب ـ پد یهراس ـ  یـی  دهی ار یبس
هـا فـرش شـده مثـل      شود که راه جهنم با آن یان میب یات خوبینسهواً با  یگاه. کننده است بزرگ و نگران

ـ اما ن دست یاز ا ییزهایچا یا مخالفت با سرکوب زنان، یزم یرسکوال ـ چ یبدون ه بـه احساسـات    یتیحساس
 یـی  یمترق يها از طرف ارزش یدگاهیاگر دکم  دست. اند که از تبار اسالم جامعه يها ن بخشیتر دهید ستم

ـ ت روشن را در نظر بگین واقعیزمان ا د همیشود با یان میب  صادقانهزنان  ییا رهایزم یسکوالرچون  رد کـه  ی
ـ یدال شدت نژادپرستانه است ـ و نه فقط به  گفتمان خصم با اسالم به ـ دال کـه آن  ؛یل مترق تمـام   يل بـرا ی

در : د استیمف یلینام داد خ» يزیست یآزمون سام«آن  توان به یچه مجا باز آننیا. دارد صحتمذاهب عمده 
 يهـا  سـنده ینوحتـا  . دیاحساس مسلمانان بـاخبر شـو  از  د تایبگذار» هودین ییآ« ،»اسالم« يجا ها به جمله

. ر خـاص از اسـالم  یتفسا آن ین یا  کنند نه به یکل حمله ممثابه  به» اسالم«ند که به شو یدا میپ یپرمخاطب
 گرا به شدت واپس ژه در مورد زنان ـ به یو ـ به  یاز کتب مقدس اسالم يادیامروز، بخش ز يارهایبا معالبته 
انه از یادگرایلِ بنالنعل بالنع ابقطر یمسلمان تفس از باورمندانِ ياریاست که بس نیت ایرسند اما واقع ینظر م

زمان نزول و در شان یمترق یگژیضرورت اعتنا به روح آن کتب، و کتب مقدس را قبول ندارند و در عوض به
ـ کتب مقدس اول: ست استرهود هم دین ییآ يمطلب بران یهم. ق مذهب با دوران مدرن باور دارندیتطب ه ی

 یمقدس اسـالم کتب ر از گم آشکارا ایرا سنگ محک بدان نیگرا هستند و اگر ا ان واپسنشدت در مورد ز به
ـ یک دنی ين مواردیدر چن. ستندین بهترها  ر نباشند از آنتبد ـ هودیهـود و  ی يگراهـا ادین بنیا اختالف ب ان ی

ـ ا يگـذاردن رو  شتگبا ان یغرب يتر مردم در کشورهاشیب .وجود دارد طلب اصالح ـ وبـد ن مـوارد  ی  ین بررس
ـ  یط از مـردم پـاك   یلیاما متأسفانه حتا خ. کنند یهود را هضم نمیضد از اساس  يها ها، جزوه نآ  ینـت وقت
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ـ  یهراس اسالم ي کننده نگران یلیعام و خ شِیگرا تیشود و به تقو یصحبت از اسالم م ـ ا بـه  ،انجامـد  یم ن ی
ـ  یهـم مقا  را در اروپا با یهراس و اسالم يزیست یاگر سطح سامپس . کنند ینم یمسأله توجه کاف م، یسـه کن

ـ چ دتر از هر آنیرتر و شدیار فراگیبس یهراس ندارم، روشن است که اسالمالت متحد ایبه ا يکار اسـت   يزی
  .گفت يزیست یآن سام کلمه به یواقع يمعنا که بشود به

شارون و  بار مرگ يمغز ي سکتهدر واکنش به  ، تفاوتیپرستژادن نیر از ایگ ک مثال چشمی :یچامسک
سـت،  خ مـدرن در خطـر ا  یبزرگ تار يها از چهره یکی ییرفتار شد که گو يجور یبا اول. مرگ عرفات است

راحـت  . رفتـار شـد   یتـوجه  یکه با مرگ عرفات راحت و با ب یحال ، درد صلح بوده و چه و چهیکه ام يمرد
. ر اسـت یگ چشم یلیتفاوت خ. طور سرد با آن برخورد شد نیتوجه چون ا ین غول رفت و بیچون سرانجام ا

. ستیک هم نیشارون نزد يها یدل ات و سنگیجنا ي اش به پرونده پروندهم، یبکن يعرفات هر فکر ي درباره
  .ن تفاوت استیرِ ایگ چشم یلیخ ن مثالِیا

 ياهـداف بـرا  » نیتـر  یعیطب«ل به یت که اسالم و مسلمانان تبدین واقعیا شود با اشاره به یم. قاًیدق :راشق
ـ د. ن منـوال زد یهم به يشمار یب يها مثالاند  شده یغرب يها واقعاً موجود در سوژه ینژادپرست ي اشاعه  دگاهی

شت مذهب اسالم مربوط به سر ي نهیرید يها را به جنبه که آن یاسالم ییادگرایبه رشد بن نسبت 1گرا فرهنگ
ـ  یاسالم ییادگرایت که بنین واقعیا ي واسطه ر ـ حاد است به  یفراگ یدگاهیدهد، د ینسبت م هـا بـا    یکه بعض

ـ یبق کلمـه در  یدق يمعنا و اسالم به یاسالم ییادگراین بنیدوباره کردند، ب يگذار نامرا  آن» ییگرا اسالم«  ترش
ـ رآمیتحق يروزگار مدرن در معنا» یشناس شرق«. وجود آورد به یمردم سردرگم را  د آنیزش کـه ادوارد سـع  ی

بـا  بلکـه   خیتـار ها نـه بـا    ا سرنوشت مسلمانی یاسالم يکشورها تیوضعف یتوص يلگواکه ـ ] 107[ابراز کرد 
ـ تعرن یتـر  ردهتن و گسیتر از عام یکیل به یر اسالم است ـ تبد یرناپذییو تغ یخیر تاریغ يسرشت اظهار هـا   فی

غرب ها در  یلیخ. است شده 2گوستاو فلوبر» مرسوم يورهابا«معاصرِ فرهنگ لغات  ي نسخه در مدخلن یا يبرا
ان مسلمانان است یدر م یاسیان سین جریتر ییامروزه مر یاسالم ییادگرایت که بنین واقعیفهمند که در ا ینم
خ معاصرِ ما کامالً یتارگر ید يها ر در دورهیرند که تصویگ یم  دهیناد. وجود ندارد یخیر تاریا غی» یعیطب« يزیچ

ـ غ سـت ین حـزب کمون یتـر  ش بـزرگ یمثال چند دهه پ يکنند ـ برا  یرا فراموش م ا آنیاست  متفاوت بوده ر ی
ت مسـلمان،  ین جمعیترشیبا ب يکشور ياندونزداشت، در  یستیا ن آتهیکه رسماً دکتر یدر جهان، حزب یدولت

ـ حما تحـت  که حزب در دستانِ ارتـشِ  1965وجود داشت ـ البته تا سال   ـ ت ای االت متحـد در حمـام خـون    ی
در عـراق   یاسیسازمان سن یتر یی ، توده1960 ي ل دههیو اوا 1950 ي که در اواخر دههنیگر ایدمثال . دیدرغلت

ن را هـم  یا. ست بودیز حزب کمونیجا ننیابلکه  ون نبودیروحان يان جنوب عراق تحت رهبریعیشان یمژه یو به
                                                                                                                        
1. culturalist 

2. dictionary of accepted ideasي امپراتوري دوم اسـت از   ي فرانسه در دوره جامعههاي رایج  ؛ این فرهنگ لغات که هجو کلیشه
ي زنـدگیِ   هاي پیش پا افتاده و روزمره ي تدوین فرهنگ لغات حرف ایده. ي شهیر فرانسوي گوستاو فلوبر است هاي نویسنده نوشته

فلـوبر   1870ي  دهـه هـاي   بر اساس یادداشت 1913تا  1911هاي  این فرهنگ در سال. بود مردم او را از کودکی مسحور خود کرده
  .م. منتشر شد
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  .کنند یش ما فراموشیرند یگ یده میناد
ـ اعتنا هستند که حتا امـروز اکثر  یت هم بین واقعیا به هک ستینگفتن  به يازین ت قـاطع باورمنـدان   ی

ر روبه رشـد  یاخ ي در چند دهه یاصل تر مذاهبِشیکه در ب یمذهب ییادگرایبا آن بن یی رابطهچ یمسلمان ه
ـ ر مسلمان است ـ  یک غین خوب ک مسلمایاند که  چنان بر آناما هم. بوده ندارند ـ ک غی ر باورمنـد ـ کـه    ی

ان وجود یدر تمام اد يقاطع الحاد ين باورهاینکه چنیم از ایبگذر. نوشد یخورد و شراب م یگوشت خوك م
  .خاص استمذهب ن یا ین مشکل، مشکلِ ذاتیا ییکه گوکنند  یم مساله را طرحدارند اما آنها چنان 

 يخـاص و دارا  يبـا کـود  ] 108. [ترس اسـت  ي هیداست بر پایش پطور که از اسم همان یهراس اسالم
ـ  يو اقتصـاد  یاجتمـاع  1يها يآزادسازاز  یناش يها یاز نگران ياریبس: دیرو یم  دهیچیپ یفرمول از  رالبیولن

غـرب توسـط    یهراس القاءشـده بـه افکـار عمـوم     ي دربردارندهکه  یمعروف ي شناسانه روان ي دهیدق پیطر
 از مـا متنفرنـد؟ بـه   » هـا  آن«چرا  :ن سؤال مکرر بدهندیا به یخواهند پاسخ درست یکه نماست  ییها دولت

  .گردند یدنبال بالگردان م
 در يزیچ که چهنیا  نسبت به .میدادمان را یها م و پاسخیپرداخت موضوعل یبه تفصمان در سه روز بحثما 
که نوآم  یی فهیم، وظیباش کمک کرده یدر افکار عموم يرییبه تغدوارم یامست یت امور چیاست و واقعخطر 

ـ اگـر مـردم ا  . اسـت  را بـر دوش داشـته   ن دهه است که آنیچند يگریاز هرکس د  شیب ـ االت متحـد ا ی  نی
انـه  یاالت متحـد در خاورم یا یاست خارجیس یان کنونیر در جرییشود به تغ یموضوعات را درك نکنند، نم

  .به ورطه خواهدانداخت یطرز محتوم را به ما ي که همه یانیـ جر د داشتیام
  

                                                                                                                        
1. Deregulation  





 

  
  
  
  

  یانيسخن پا
  
  
عد چند پرسش بماه  شش. انجام شد 2006 ي هیژانو 6تا  4بود که از  ییوگو گفت ي شده ادهین، پیشیمتن پ

ـ ها تحوالت اخ آن باشد تا بتوانند  داده یامسکر و نوآم چقشا ریجلببه  ر را شـرح دهنـد و در صـورت لـزوم     ی
  .ما بود يها ها به پرسش آن یده خموعد پاس 2006 ي هییژو 20. روز کنند بهشان را لیتحل

  راشق ریجلب

  ت عراقيوضع
ـ . اسـت  گسترده بـوده  یقوم يها عراقِ چند ماه گذشته شاهد حمله :شالوم  چگونـه ط را یر تحـول شـرا  یس

ـ دل یی فرقها آشوب یدر شرف وقوع است؟ آ ید که جنگ داخلیژه باور داریو د؟ بهیکن یم یابیارز ش یل افـزا ی
  است؟ ییکایامر يروهایماندن ن یباق زمانِ مدت

ت عـراق بـه   یم گذشـته وضـع  یهم تبادل نظر داشت که با يروز که از آن سه یماه ن ششیدر ا :راشق
ـ ین سناریبدتر شدنِ یمحتوم به سمت عمل يطرز است و به شده تر میدبار وخیتهد یروش ـ یو پ رود ـ   یش م
  .داد ح خواهمیتوض. ستین نیواشنگتن بدتر يعراق که الزاماً برا ين برایبدتر

 يهـا  برنامـه  يبـرا  2005 یانتخابات پارلمـان  ي جهیم که نتیدانست یموقع م آن: دیاوریاد بی ه را بهیژانو
که  شدد ییبعداً تأ. مینداشت یرسدست یج رسمیکامالً بد خواهدبود اگرچه هنوز به نتااالت متحد در عراق یا

ـ  128(ن کرد یخود تضم يعمده را در پارلمان برا  يک بلوك رأیگر یبار د کیمتحد ائتالف عراق  از  یکرس
که  راشد چ یم ینیب شیاما پ. دیاز آن برخوردار بود نرس یکه در مجلس قبل یتیاگرچه به اکثر) یکرس 275

 ییآن کـامالً اسـتثنا   ي جهین نتیبنابرام شد و یعرب تحر يها ینتر سشیاز طرف ب 2005 ي هیانتخابات ژانو
 يبـرا  یکرس 22دادن  نسبت به از دستمتحد ائتالف عراق  يبرا یکرس 12دادن  حال از دست نیا با. بود

ـ د واشـنگتن در رأ ی، مرياد عالویکه ا یکه فهرست ائتالف یحال تر بود درکم یلیردها خائتالف ک ش بـود  س
  .بود فیضع یشید که نمایسر یکرس 25به  یکرس 40کرد و از  يادیز یلیسقوط خ
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 44با ( 1عراق یوفاق مل ي ـ خواه جبهه» ینس« يها ک از ائتالفی، هراگر بود که ین معنیا ج بهین نتایا
 مسـلمان  يانجمن علمـا [ نیالمسلم اخوان» معتدل« ي شاخه( ین حزب اسالمیاست ب یکه ائتالف) یکرس

 2عراق یمل يوگو گفت ي گرا؛ خواه جبهه سنت یسنعرب  یی لهیقب يروهایبا ن]) یبا خاستگاه سنت» تندرو«
ـ  یفعل يها یان عرب شامل بعثیگرا یمل جور ، ائتالف جوربه)یکرس 11با ( ییبه تنها ـ ی  يکـه رهبـر   یا قبل

ـ  را در پارلمان به یت مطلقیند، اکثردش یم تحدمتحد معراق رند ـ با ائتالف  یپذ ین را نمیصدام حس راه هم
ـ   ا حتا کمیاز داشت یتر نشیب يفقط ده رأمتحد ائتالف عراق . کردند ین میگر تضمیدکی  یتـر اگـر دو کرس

ـ . وسـتند یم که به ائـتالف متحـد پ  یریها را در نظر بگ يک به صدرینزد ي عهیگروه کوچک ش ن بلـوك  یچن
و  کُـرد ق متحدان یواشنگتن از طر يشده از سو اعمال یاسیست با فشار سنوات یم یی لهین قبیب ي گسترده

  .وندد، مقابله کندیها بپ که ممکن بود به آن يگرید کس ا هری يگروه عالو
ـ ا کننـد بـا   يکـار مندند با واشنگتن هم تر عالقهشینشان دادند که ب» ینس«ف ن هر دو ائتالیهمچن ن ی

 که با خـود ائـتالف متحـد    ینسبت به زمانعه یائتالف متحد ش برضداالت متحد یت ایحماجلب که  نگرش
 يتر مشتاق بودند بازشیپس ب. دهد  یقرار م يط بهتریها را در شرا آندر مجموع  دست به اتحاد بزنند ،عهیش
 يسواز . خشندبد اشغال سرعت بیاز ق یمل يکه بخواهند به رهاسازنیندازند تا ایراه ب یی فرقه یکم یاسیس
ست مگر ابزار ین يزیچمتحد ها ائتالف عراق  ران را ـ که به باور آن یا ی، هژمونینس يها از عرب یلیگر خید
ـ ا یاسیسدانند پس از نظر  یاالت متحد میا ینسبت به هژمون يتر د بزرگیران ـ تهد یا ـ ن رفتـار را توج ی ه ی
مـن  . نددر سؤال بریج انتخابات را زینتا يبا عالودر هماهنگی  یسن يها عرب یپارلمان يها ائتالف. کنند یم

منظور ج انتخابات درست نبود و یشان به نتایها يریرادگیباره گفتم که ا نیم در اگذشته در بحث ي هیدر ژانو
ـ آنچه بعـداً اتفـاق افتـاد صـحت ا    ]. 1[بود متحد از ائتالف عراق  یاسیالسکوت س فقط گرفتن حقاز آن  ن ی

ـ ا 3ینتصـاب ها و حـاکم ا  دند ـ آن یخواستند رس یچه مدر دولت به آن یوقت: برآورد را اثبات کرد االت متحـد  ی
  .تان گرفیباره پا کیبه » تقلب در انتخابات« ي شان دربارهیها جنجال و جار ي زاد ـ همه لیخل یزلم

ن ائـتالف متحـد   یب یاصلنزاع . رو در عراق رخ دادین چند نیب یاسید سیشد يها ن کشمکشین بیدر ا
» ها ینس« یتحاد کُردها، احزاب انتخاباتا ي گر ائتالف گستردهیطرف و از طرف د کیران از یا یبانیمورد پشت

بـود  واشنگتن  يباال رده گانِکنند منظم و مالقات يها هیانیت بیزاد و مورد حما لیت خلیمورد حما يو عالو
ـ  يها یناکارانه اصرار داشتند ضرورت دارد سیکه ر از  بعـد . باشـند  در قـدرت داشـته   یعرب مشارکت اساس

ط ینـه فقـط شـرا   متحد ران و ائتالف عراق یرغم خط قرمز ا د بهیدولت بوش کوش 2005 ي هیانتخابات ژانو
د امـا  یواشنگتن سرانجام از آن چشم پوش. ل کندین ائتالف تحمیا در دولت را به يمشارکت عالوبلکه  خود

در عـراق بـر   » یقـانون «ن دولت یاست بر اولیر يبراد ائتالف متحد ییمورد تأ نامزدشر از  یاز خالص تنها بعد

                                                                                                                        
1. Iraqi Accord Front 
2. Iraqi National Dialogue Front 

3. proconsul کننده هاي اشغالی از طرف قدرت استعمارگر یا اشغال شده در مستعمرات یا سرزمین معنی حاکمِ منصوب، به .
  .م
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م یبود ـ ابراه  1سسانوس دولت موقت برآمده از مجلس مکه در رأ ید ـ همان کس یجد یاساس قانون اساس
    .يجعفر

: ستادندیگر ایدکی يارویده رومع جناحوست که دو یوقوع پ بهمتحد گر درون ائتالف عراق ید ینزاع اصل
آدم خـودش، عـادل    يبرا یانقالب اسالم ياعالمجلس . روان مقتدا صدریو پ یانقالب اسالم يمجلس اعال

ـ  یسـم تبـد  یالبرین که هم در مذهب اسـالم و هـم در مـذهب نول   یشیست پییو، مائيعبدالمهد  یل بـه آدم
به  ین گروه عراقیتر کینزد مجلس اعالت که ین واقعیرغم ا به. خواست یم يریوز نخستمقام  ،ادگرا شدیبن
 االت متحد با خشم و غضب آنیکه ا یی دهیاز دولت اَبرفدرال در جنوب عراق، ا آنرغم دفاع  ان است و بهریا

ـ   ید يروهـا ین ي و همـه (را رد کرد  ، واشـنگتن از  )کردنـد  ردرا  از جملـه مقتـدا صـدر آن    یگـرِ عـرب عراق
نفـت عـراق    يرو نام بازار آزاد دسـت  کا کمک کند بهیکه بتواند به امر دین امیت کرد به ایحما يعبدالمهد

د تـا  یکوش یبه روش خود م بکاهد،تدا صدر نفوذ مق دغدغه داشت تا ازز یچ از هر شیزاد که پ لیخل. بگذارد
 حـزب شـدت از دوسـت خـود و رهبـر      خود به ي نوبه صدر به. متحد بدمدعراق بر آتش نفاق درون ائتالف 

ـ حما ،تـر  خـود صـادق   شـار به ف پنداشت و یتر م کیخود نزد یاسی، که او را به موضع سيه، جعفرالدعو ت ی
عراق را به  مستقلِ یاصل يروهاید تمام نیکوش یرا که صدر م» مان شرفیپ«بدون مالحظه  يجعفر(کرد  یم

  ]2). [ق کند، امضا کردیآن تشو يامضا
ـ از انتخابات دسامبر مقتدا صدر را به بازد شد اما تهران ـ که بعد  ید مین دو جناح تشدید تنش بیبا د از ی

انقـالب   يمجلـس اعـال   متحـد و واداشـتن  عـراق  تالف ائ از انشعاب درون يریجلوگدعوت کرد ـ در   رانیا
ـ عنـوانِ   ائتالف متحد بـه  ماندن دربه  یاسالم ـ ک اولوی  يائـتالف متحـد بـرا   نـامزد  . قطعـاً مـؤثر بـود    تی

ـ ن شد کـه اکثر ییدر داخل ائتالف تع يریگ يک توسط رأیصورت دمکرات به يریوز نخست بـه   یفیت ضـع ی
ن یشرفت ایاز پبعد حداکثر کوشش خود را کردند تا  در واشنگتن از آن به» یمروجان دمکراس«. داد يجعفر

ـ ، مجلـس با يدر حالت عـاد : کنند يریجلوگ یسازوکار قانون اساس ـ  ید تشـک ی ـ ییداد و ر یل جلسـه م  یس
ـ ـ در ا  ندیبرگز را مجلس ن بلوك حاضر دریتر بزرگ يشده از سو ید که ملزم بود تا نامزد معرفیگز یبرم  نی

گر ید يها ن بلوكیساخت تا ب یرا قادر م يت جعفرین موقعیا. ل دهدیتشک یـ تا بکوشد دولت  يمورد جعفر
 يت پارلمـان را بـرا  یرا جلب کند تا اکثر یسن يها عرب يها ندهیاز نما یمانور دهد و بکوشد نظر تعداد کاف

  .ونددیها بپ به آندولت خارج شود، از را وادارد رد ائتالف کُن کند و یخود تضم
کـه  نیبود تـا ا  ید و خطرناکیشد یلیبست خ جه بنینت. و آشکارا در دستور کار واشنگتن نبودین سناریا

ران یتر سمپات ارا کم یمالک. بدهد یمالک يحزب الدعوه، نور معاونش درش را به یجا يتوافق شد که جعفر
ـ ش بـا ا در روابط یدر واقع مالک. يجعفرتر از  عیتر و مط دانستند و منعطف یم بردارتر از االت متحـد فرمـان  ی

 ییهمه چنـدان نبـود کـه خودسـتا     نیحزب، با اک ین دو، رهبران ین ایتفاوت ب. دیرس ینظر م به يجعفر
عنـوان   دوبـاره بـه   يعـالو  ییگـو کـه   کنـد چنـان   هیتوج یاز انتصاب مالک ندن را پسلموهن واشنگتن و 

                                                                                                                        
1. Constituent Assembly 
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  .است هن شدیر عراق تدهیوز نخست
ود ب سخت کار کرده یلیطور که قبالً گفتم او خ همان. شکست بود ي منزله صدر به يط براین شرایکل ا

ـ در ا. وندنـد یعرب را متقاعد کند که به ائتالف ضد اشغال بپ یسن یو فراپارلمان یپارلمان يگروهاتا  کـار   نی
شان با احزاب کُرد او را رد کردند و به ائتالف ينهادهاشیعرب پ ینس یپارلمان يها گروه: کامالً شکست خورد

ـ  یلیمسلمان که خ يجمن علماعالوه ان به. دندیواشنگتن چسب یو حاکم انتصاب عـرب   یان سـن یبه شورش
اش را بـه   القاعده ي و شاخه يها زرقاو کند آن ياو نتوانست کار: شدت با صدر مخالفت کرد ک است بهینزد
کـال  یراد دگاهید و) ر کنندیرا تکف يها خواست گروه زرقاو صدر حتا از آن(محکوم کنند  ین وجهیدتریشد

ـ  يهـا  ت کرده که گروهیاو شکا. بود ینان عرب سیگرا یش با ملبر سر راه روابط یاو هم مانع یضد بعث  ینس
 نیک ای چیه را امضا کنند،» مان شرفیپ«ک شده و ازشان خواسته یاز انتخابات دسامبر بهشان نزد که قبل

  .اند کار را نکرده
ـ  يروهاینبا  ییکایجاد ائتالف ضد امریا يصدر در کوشش برا ياتژبه استر يبعد ي عمده ي ضربه  ینس

کرد  ورتر عرب را در عراق شعله يها ینها و س عهین شیانه بیگرا بود که تنشِ قوم یی حادثه عربِ ضد اشغال،
ـ ا. است 2006 ي هیفور 22در سامراء در  يالعسکر ـ منظورم حمله به مسجد  انـه تـا  یگرا فرقـه  ي ن حملـه ی

ـ  ي انـه یگرا فرقه يها خت که از حملهیرا برانگ یعیمبارزان ش ییجو حس انتقام يحد ـ  ي ندهکش ـ پا یب ان و ی
ـ در ا. بودنـد  رو بود، به جان آمـده  ها روبه شان از آغازِ اشغال با آن که جامعه يشمار یب  سـپاه «هـا،   ن انتقـام ی

ـ ا بـه صـدر  کـه  نیانه . داشت يادی، ارتش نامنظم صدر، آشکارا نقش ز»يمهد ن عمـل چـراغ سـبز نشـان     ی
ـ چ عه حداکثر کوشش خود را کرد تا همـه یتر رهبران ششیمثل ب ،باشد ـ برعکس  داده ز را آرام کنـد ـ امـا    ی

 از در متمرکزنـد، قبـل  تـر  کم یانقالب اسالم يمجلس اعالان بدرِ ینظام ش نسبت به شبهانینظام چون شبه
  .کردند يرویزشان پیاز غرا یاسیت سیعقالن يدادن به ندا گر و گوشیز دیچ گرفتن هر نظر

 ب قرار گرفت ـ از جمله یش غریآرابا  ییروهاین يبردار شدت مورد بهره ن حوادث ناگوار بهیحال ا هر به
ـ ا دار صدام ـ به طرف يها یو بعث يدار زرقاوطرف ینان سیادگرای، بنییکایدوستان امر منظـور کـه مقتـدا    ن ی
که موضع قـاطع ضـد اشـغال دارد و بـه     نیاش را به ا اعتبار کنند و وجهه یعرب ب يها یان سنیصدر را در م

ـ یر سظاز ن  قبل ي چه صدر در دورهآن ي همه. ان ببرندیران معروف است، از میاستقالل کامل از ا آن  بـه  یاس
ـ  بـه ) انیعیها و ش ینس(عرب ک عراق پانیدر چارچوب  يرگذاریتأث یعنیبود،  دهیرس  راه گنبـد مسـجد  هم

ـ حان یعیان شیش را در ماست که او نفوذ باصالبت یهیبد. ختیفرور يالعسکر ـ از همـه م  شیب فظ کرد  ان ی
عنـوان مظهـر جنـاحِ     به» شارتش«اد با نقش یکه به احتمال ز ي، نفوذیعیش ي جامعه ي دهید ستم يها هیال

عنوان  ل خود بهیماند که او در تحم یت باقین واقعیاما ا. بود ت شدهیتقوگر یداز هر گروه  شیجامعه بمسلحِ 
ـ پ یی وجهه 2004اشغالگر در سال  يروهایبا ن ییارویکه پس از رو یعه و سنیعرب ش يگراها یملرهبر  دا ی
  .بود، عقب ماند کرده

سـال   کیچه در واقع آن. است دهینرس یجنگ داخلار یع ط تمامین تحوالت، عراق هنوز به شرایرغم ا به
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ـ و اوا 2005سراسـر سـال    ش دادم، شدت رشـدش در شرح ]3[»اریع کم یجنگ داخل«صورت  ش بهیپ ل ی
حال من  نیباا. ، متوقف نشدهش کردکیسامراء تحر ي که حمله يدیو شد یاز شروع ناگهان شیحتا پ 2006

عراق و  یط فعلیشران ین لحظه هنوز بیعنصر وجود دارند که در ام که دو یگو یلبنان م ي با توجه به تجربه
ـ  ي پارچـه کیدولـت   يداریپا یاول. دار قرار داریع تمام یجنگ داخل مسـلحِ   يروهـا یاسـت و وجـود ن   یعراق

ارتش بود که  جاد شکاف دریاو  1976ل سال یدر لبنان انشعاب در دولت در اوا: یعراق ي  پارچهکیچنان هم
بـا نقـش    یمسـلح خـارج   يروهـا یعنصر دوم وجـود ن . ار را سبب شدیع تمام یجنگ داخل يسو حرکت به

 يـ در لبنان باز  يبعد ـ هرچند فقط ادوار  به 1976ه از یکه ارتش سور یاست مثل نقش یانجیبازدارنده و م
  .کرد

 يو بـرا ین سـنار یبـدتر  يسـو  م زدم که لغزش عراق بهبحث ياست که در ابتدا یی هیها اشاره به کنا  نیا
ر در عراق اتفاق افتاده یاخ يها چه در ماهتر آنشیعمالً ب. ستیواشنگتن ن يو براین سناریش الزاماً بدترمردم

 .است االت متحد بودهیا يها سود طرح به ،ییکایامر يروهاین ي کارانه تیرامون رفتار جنایغ پیتبل گذشته از
ـ . است کا آمدهیبه کار امر آشکارامقتدا صدر  ي و شکست پروژه یی فرقه يها حاد تنش شیافزا  ياریمن و بس
واشـنگتن در   ي انجام شد، تنها بـرگ برنـده   يکار همه یم که وقتیده یهاست هشدار م گر مدتیدافراد از 

ـ     یی لهیو قب یقوم يها جاد تفرقهیعراق ا  يهـا  ن نسـخه یتـر  کیخواهدبود که دولت بـوش بـر اسـاس کالس
 ين کـار یا. »نداز و حکومت کنیتفرقه ب« :کند یم يبردار ن روش از آن بهرهیتر به خودخواهانه یستیالیامپر

 را به اند تا آن خود را کرده زاد حداکثر کوشش لیواشنگتن در بغداد از پل برمر تا خل یاست که حکام انتصاب
  .ندیکار بسته و از آن سود بجو

هـا   یاز عراق ياریکه بس جاواشنگتن تا آن ياست برا یموهبت یی لهیقب یکنون يها يری، درگن منظریاز ا
د یتوجه کن. هستند یی لهیقب يها ن حملهیل پشت بدترییکا و اسرایامر یجاسوس يها اند که آژانس مظنون

ـ یشود کـه خ  یم جلوه داده» مشروع«ت ین واقعیاشغال با ا چگونهکه  ـ  یل بـا   یعـرب در نـواح   يهـا  یناز س
 یخـارج  يروهـا یحضـور ن  يت خود تقاضاین امنیتضم يکنند برا ید میاحساس تهدت مختلط که یجمع
 يهـا  د که عـرب یشیاند یت میواقع نیا به یوقت]. 4[مسلح عراق ندارند  يروهایبه ن ياند چون اعتماد کرده

اند و هنـوز هـم هسـتند ـ گرچـه تنهـا هـواداران         ضد اشغال بوده ي شورش مسلحانه ی، هواداران اصلیسن
ضد اشغال در جنوب  ي مسلحانه يها تیاز فعال يبه رشد رو يالگو: دیشو یمواجه م یستند ـ با چه تناقضین

ـ  يها است ـ اگر اصالً در رسانه  ندرت گزارش شده عراق وجود دارد که به ـ  یغرب ـ  يهـا  ا حتـا رسـانه  ی  یعرب
  .باشد مربوطه گزارش شده

را  عراق سازگار اسـت امـا فقـط آن    يش برایها یبا طراح یعداوت قوم: کند یم يواشنگتن با آتش باز
 يهـا  در رسـانه  حانـه یوقطور کـه   ست که آنیاالت متحد نیدر جهت منافع ا. دارد یها نگه م درون محدوده

کاران و دوستان معتقدند که  شود و نومحافظه یخودخوانده از آن دفاع م» کارشناسان« ياالت متحد از سویا
ن کشور به سـه بخـش مجـزا    یپارچه، اکی یکا بر عراقیامر بدون کنترل امنِآمد خوب خواهدبود،  ین پیدوم
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ـ نظارت ابلکه  خواهدبود دیمد یداخلجنگ  يبرا یعمل ي تنها نسخه ن امر نهیا. م شودیتقس االت متحـد را  ی
ـ ا به. کند یتر م یقطعر یاست غ یعیش یتیشور با اکثرن کیز عراق که جنوب ایخ نفت یاصل ي بر منطقه  نی

نـداز و  یتفرقـه ب «اسـت  یقابل کنترل که بـا س  یدر سطح یی ت عداوت فرقهیب منفعت واشنگتن با تقویترت
 ين نحویبهترنجامد به یز نیآم مخاطره یش درنرود و به جنگ داخلاش سازگار باشد و از دست»حکومت کن

خواند مشروط بـر   ین طرح میخوب با ا یلیخ ،یگدچار آشفت يفدرال با دولت مرکزعراق . دیآ یدست م به
ـ  ) مشـکل اسـت   یلیکه خ(شود  رفتهیعراق پذ یگران اصلیکه توسط تمام بازآن پـاره فاجعـه    تکـه  یامـا عراق

الت یا ي عهیت شیمعبه ج(خطرناك بچکاند  یی هیش را در ناحیپو ي ممکن است که ماشه یلیخواهدبود ـ خ
  ).جاستعربستان آن یمنابع نفت ي د که بخش عمدهیفکر کن يسعود یپادشاه یشرق

ـ  ن است که آتشیقت مطلب ایم، حقیسه کنیها مقا نشان االت متحد را با آتشیا يروهایر نحاال اگ  انِزاب
ـ   یوضـع  ،از زمان شروع اشغال! کنند یت میها را هدا آن یشدت خطرناک به بـه   وقفـه رو  یت عـراق مـدام و ب

توانند  یها م یمثل همان واشنگتن یحیوق انِیگوکه فقط دروغ ینشدن کتمان یقتیحق: است وخامت گذاشته
را  عکـس آن  یمـدارك مسـلم   که یحال در به بهبود است ط رویشرا هکنیا  بهدن یورزانکارش کنند با اصرار 

را کـه   یـی  لـه یش قبو تن کند یمور  شورش را شعله ،اشغال: است گرفتار شده یعراق در دور باطل. ندیگو یم
خـود   ي نوبـه  که به يزی، چاندازد یمراه  د بهدش کنیتشد یاسیبا ابزار سکوشد  یواشنگتن م یم انتصابکاح
االت متحـد بـا آن   یا اشغالگرکه مقامات  یی لهین وسیآخر. شود یاز آن استفاده م اشغال ي ه ادامهیتوج يبرا

 ین گروه سنیتر کیاست ـ نزد  یعه، کمک به حزب اسالمیزند بر اساس منابع شیر یآتش عراق م ينفت رو
  .نقش دارد یی اکنون در عداوت فرقه که هم یحجاد جناح مسلیا ابـ  يبه واشنگتن و سعود یعرب عراق
 رفتنِ رونیب ترِ عیتنها با اعالم هرچه سر: سوزان وجود دارد ي رهین دایآمدن از ا رونیب يک راه برایفقط 

ن باعث یا .کردن آتش برداشت خاموش يقاطع برا یتوان گام یم ییکایامر يروهایشرط ن و دیق یبو کامل 
کـه  محـض آن  کـرات وعـده داده بـه    مسلمان به يها خواهدشد که انجمن علما ینکردن شورش س فروکش

نش ن تیچنهم. خواهدشداعالم شد، خواستار توقف آن  اشغالگر يها رفتن گروه رونیب يبرا یزمان ي برنامه
ـ     ندهیها به آ یزمان عراق را فروخواهدکاست و هم یی لهیقب دن بـه  یشان چشم خواهنـددوخت و بـاور بـه رس

 يبـرا  یجه برسند کـه حضـور خـارج   ین نتیا و اگر حتا به. ز را احساس خواهندکردیآم مسالمت یستیز هم
ـ ها کمـک کنـد، مسـلماً ا    به آن یواقع يبازساز ت نظم و شروعِیتثب يالزم است تا برا یمدت از  هـا  گـروه ن ی

ـ  بلکـه   دبر عراق دارنـد، نخواهنـدبو  ک یهژمون ياه یطلب که جاه ییکشورها  آمـد گفتـه   خـوش  یبـه گروه
  .بدانندخود غرض  یر بوایدوست و ها را  مردم عراق آن يها که تمام بخشخواهدشد 

  حماس در قدرت
ـ ر ایثتـأ . یندانسـت  آور یشـگفت  یلیحماس در انتخابات را خ يروزیه پیماه ژانو يوگوها در گفت :شالوم ن ی
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ر یاخ يها ژه در پرتو تهاجمیو طور خاص به انداز صلح به و بر چشم طور کل به نیفلسط ي را بر جامعه يروزیپ
  ؟ینیب یم چگونهل ییاسرا

از  قبل ي هین ژانویما در هم ينظرها یدر چارچوب کل یحماس در انتخابات در واقع وقت يروزیپ :اشقر
برآمده از شکست و فسـاد   ل عامِیتماد کرد که ید تأکیبا. ستیآور ن هم شگفت یلیشود خ ستهیانتخابات نگر

مقامات فتح که بـا امثـال محمـود    /  نیبخش فلسط يا چپ ـ رهبران سازمان آزاد یگرا  یرهبرانِ جنبش مل
د یب پدیترت نیا به یی توده يرهبر که خالء یاسالم ییادگرایشوند ـ به بن یم عباس و محمد دهالن شناخته

  .دهد ینشان م یار متفاوتیبس يها است که خود را به روش یشیگراکند،  یآمده را پر م
ـ سمت تبع و حرکت به یون اجتماعیزاسیسکوالر از یگردان يرو یبه معن» کردن یاسالم«  و ت سـفت ی

حماس  هکه ب ید اول از همه اشاره کنم که کسانیاجازه ده. ستین شکل کی يندیسخت از مذهب اسالم فرا
 يهـا  ا بـه چـپ  یا به فتح یت یکه اکثر یبودند درحال ینیگان فلسطدهند يدرصد رأ 45/44دادند تنها  يرأ

م خاطر نظا دست آورد به پارلمان را به يها یتر کرسشیحماس ب. (دادند يبرال رأیل يا به نامزدهایسکوالر 
). ینسب يکسب آرابر  یاستوار بود و بخش یی منطقه یانتخابات يها حوزهجِ ینتا از آن بر یکه بخش یانتخابات

ـ دادند ا يکه به حماس رأ یاز کسان یلیکه خآندوم  ـ یکـار را ب  نی رهبـران  از  یخشـم و نـاراحت   يتر از روش
ـ بـه بن  یگوابست يتر از روفتح کردند و کمالت خودگردان عضو یتشکل و مقامات ییاسرا . یاسـالم  ییادگرای

خـود را   یخیاز نظـر تـار  شـده   گرفته یجنبش مقاومت اسالم یش از حروف اولِ کلمات عربحماس که نام
را رش یتصو. است لییه اسرایفتح در مقاومت عل» یاسالم«ن یگزیو جا هش نشان داددو مخالف یدشمن اصل

ـ  يهـا  شکل داد و در برابـر سـازش  » هودیدولت «ن دشمن یتر کالین و رادیتر صصورت پروپاقر به ـ پا یب ان ی
قـدم نشـان    کا ثباتیاش امر ل و پدرخواندهییاسراه یعل ،1م مشروطیتسل ژه اصلیبه ورهبران فتح در اصول 

 يسو به ییر قهقرایگرِ س انیب ياز جهان با منشور یمذهب ي انهیادگرایدگاه بنید يکار را از رو نیالبته ا. داد
را کنار  خود آن ین با دقت از گفتمان رسمیبخش فلسط يز انجام داد که سازمان آزادیست یسام يها دگاهید

بعـد   به 1990 ي کرد که از دهه یلییکورِ ضد اسرا يانتحار يها حمله ياینه را مساعد احیزم ،نیا. گذاشت
هـا در چشـم    ن حملهیا ها که به  یلییاسرا يها سرکوب ي ندهیحماس شد با خشونت فزا ي عالمت مشخصه

ن منتقد حاکمِ یتر کالیعنوان راد ن خود را بهیچنهم حماس. دیبخش یت میها مشروع ینیاز فلسط ياریبس
و خـدمات   یاسـالم  يهـا  صـدقه  نظام يدر اجرا رشد داد و با اخالص آشکار فتح ي هاگونیمافو کامالً فاسد 

  .ش با آن به مقابله برخاستو قناعت رهبران یاجتماع
ـ در ا» کـردن  یاسالم«حماس، موج  ي ندهیموازات نفوذ فزا است به یهیبد هـا رشـد کـرد و در     ن سـال ی
ـ   يقـاطعِ پوشـش زنـان تـو     ي گر بـا نشـانه  ید يجاهان مثل یفلسط چـه در  امـا بـرخالف آن  . زد یچشـم م
 ياجبار مِیتسل ارِیع قدرت با کارزار تمام حماس به یابی ران، دستیم، مثل انقالب ایا دهیگر دید يها تیموقع

ن است که حمـاس  یت ایواقع. نبودن یاجنبش  تیاولوشک  یب. دا نکردیادامه پ یا داوطلبانه به اوامر مذهبی

                                                                                                                        
1. capitulations 
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دسـت آورد   به ییها را به تنها یپاچه بود، انتظار نداشت اکثر کرس در انتخابات کامالً دست يروزیظاهراً از پ
دست آورد که مجمـوعِ   بهرا  یی در روش منطقهافته ی صیتخص یکرس 66از  یکرس 45ر یگ ت چشمیاکثر(

ـ ماه ژانو يوگوها گفتدر ). دیرا به آن بخش یکرس 132از  یکرس 74 ـ ینـد س یش در فراه مشـارکت ی را  یاس
ش یابی دست ].5[رد ک یتر متقاعد م یاسیدن با عبارات سیشیند دانستم چون حماس را به اندیآ خوش یلیخ
  .د کردین اضطرار را تشدیا يریگ چشم ونح قدرت به به

ـ از تغ پس یی دهیرس دوران به رهبران حماس مثل هر تازه و در کـال دولـت، کـامالً سـرگردان     یر رادیی
ـ  ي انهیموذ يسرعت با مانورها ن بهیو بنابرابودند  یبرخورد با امور ناش ـ   رو شـدند  هفتح و محمود عباس روب

ـ   یسـود جسـت کـه     يجمهـور  استیر ي مستبدانه ها از همان قدرت ه آنیعل ین دومیا  یاسـر عرفـات وقت
. بود هکار برد ه عباس بهیل کرد، علیعباس را به او تحم 2003ن در سال یفلسط ي نهیواشنگتن در رأس کاب

 ثبات کـردن  یبشروع به  جیتدر االت متحد بهیا يبه رهبر یغرب يها ل و قدرتییاسرا یرهبران حماس وقت
ک را یج انتخابات واقعاً دمکراتیتوانند نتا یگر ثابت کردند که نمیبار د کیکردند و  نیت و ملت فلسطکل دول

ف یشان را به قـدرت برسـاند، تضـع   کنند که دوستان و نوکران یدفاع م یاز دمکراس یو فقط وقتاورند یتاب ب
حال تالش کردنـد کـه    نیا رهبران حماس با. میکرد دیه به آن تأکینوآم و من در ژانو طورکه شدند ـ همان 

ـ   یدر. رندیبگ انه درسیگرا واقع استیس ي فشرده ي ن دورهیع از ایسر یلیخ فـتح و    چکـش ن یافتنـد کـه ب
ها چنان رفتار کنند کـه   نیخواهند ا یشان مافتند که مخالفانیدر. اند ر کردهیل و فشار غرب گییندان اسراس
  ].6[ل کنند یتوطئه تسه یو با نوع یاسیخود را با ابزار س یاعتبار شده و خود سرنگون یب

ـ یاتخـاذ موضـع س   يسـو  مهم بـه  یان، اما گامیگرا ن متعصبان و واقعیب رافتادهیرهبرانِ حماس گ  یاس
» انیسند زنـدان «که به آن  يزین عمدتاً از چیا. ها برداشتند ینیفلسط ي ت عمدهیاکثر يها با خواسته آوا هم

 يهـا  در زنـدان  ینیفلسـط  يهـا  یشده توسـط زنـدان  د ییتأبحث و  ي برنامه یعنیدست آمد ـ   ند بهیگو یم
محمود ابتدا . یجهاد اسالم ياز فتح تا حماس به استثنا ینیفلسط يها ف سازمانیل متعلق به کل طییاسرا

 یحال ن درید و ایدولت حماس سود جو جلوه دادن  نامشروع يبرا يصورت ابزار به سندد تا از یعباس کوش
ـ ن واقعیرغم ا د سند اکراه داشت ـ به ییش از تأبود که حماس تحت فشار متعصبان سـند،   يمحتـوا ت کـه  ی

 با. تر است تا عباس کین عمالً به موضع حماس نزدیو بنابرا بر دارد دررا  ینیفلسط ییگرا یمل یاصول اساس
 يدیجد ي استفاده کند اما حماس با توافق بر سر نسخه  بانه از آنیفر د به روش مردمیوجود عباس کوش نیا

  .ود چرخاندسود خ ط را بهید، شرایایجور درب با پسندشبود که  د نظر شدهیتجد  که چنان در آن سنداز 
مسـتقل در   یدولت ين به اتفاق آراء بر مبنایفلسط یاسیس ي شد که به اتخاذ برنامه یعطف ي ن نقطهیا
داشـت   یان میشده ب د نظریتجد اول سندبند . دیبود انجام اشغال کرده 1967ل در ییکه اسرا ییها نیسرزم

  که
ـ زدنبال موارد  بهخارج از کشور ها در موطن خود و در  ینیفلسط هـا مبـارزه    آن ير هسـتند و بـرا  ی

ـ  شهرك مهاجران ي هیها و تخل دن شهركیشان؛ برچنیزمسرکردن  آزاد: کنند یم ؛ برداشـتن  نینش
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  ن سرنوشتییت و استقالل و تعش، بازگيشدن به حق آزاد لیو الحاق؛ نا ينژاد ییجداحائل وار ید
بـه   1967سـال   یاشـغال  يها نیس دولت مستقل کامالً خودمختار در تمام سرزمیشامل حق تأس

ـ بهـا   هاشـان کـه از آن   ها به خانـه و کاشـانه   ن حق بازگشت پناهندهیم؛ تضمیاورشل یتختیپا رون ی
ـ ها بدون اسـتثناء   یها و بازداشت یکردن تمام زندان ها؛ و آزاد اند و پرداخت غرامت به آن شده رانده ا ی

ـ و بـر پا  يو آبا و اجـداد  ين پدریسرزممردم بر  یخیحق تار ي هیها بر پا نیا ي ض ـ همه یتبع  ي هی
ـ الم نیب تیمشروعچه که و آن یالملل نیمنشور سازمان ملل و قانون ب حقـوق   تعـرض بـه  بـدون   یلل

  ].7[است  ش کردهنیمان تضممردم
  

 ينـد یفران را بـر اسـاس   یبخـش فلسـط   يسازمان آزاد کالِیراد يبازساز يالزم برا يها ینیب شیبند دوم پ
 یمبتن) بخش يسازمان آزادک گروه قانونگذار در یمعادلِ (د یجد یمل يل شورایق تشکیطر ک و ازیدمکرات

ـ کـه ترت  ن هرجایمردم فلسط يها ق انتخابات توسط تمام بخشیـ از طر  ینسب يبر آرا دادن انتخابـات   بی
ـ ب 7بنـد  . دهد یه میـ اراباشند   تا دیگران نیز نماینده داشته یاصل يها ن سازمانید و توافق بشبا مکنم ان ی
  دارد که یم

است بر  یمل الت خودگردانِیتشکس یین و ریبخش فلسط يسازمان آزاد یت مذاکرات حق قانونیهدا
در  یکـه هـر تـوافق   ن سـند آمـده مشـروط بـر آن    یگونه که در ا ن آنیفلسط یاتکا به اهداف مل يمبنا

بـر   داخل و خارج کشورا در یم شود ین تسلیفلسط ید ملیجد يب به شوراید و تصوییتأ يمورد برا نیا
  .برگزار کند یرفراندوم عموم هطقانونِ مربو اساس

  
کـه   درسـت وقتـی  روز بعـدش ـ    .نشـد  یآن توجه باً بهیدست آمد اما تقر به 2006ژوئن  27ن توافق در یا

شه، و با هدف یرتر از همیفراگ یند، توافقبود هل شدیخود نا یخیتار ي شده يزیر برنامه ها به توافقِ ینیفلسط
ـ  ینظـام  ي ل حملـه ییاسرا ــ شدند یمل ییبا اسرا یمذاکرات ي آماده یاسیس یدن به توافقیرس  ي انهیوحش
ش در از سـربازان  یکیشدن  دهیبه دزد ن روش ممکنیتر انهیل به وحشییاسرا. ب دادیش را به غزه ترتعیفج
بازداشـت شـده    يها ینیتبادلش با فلسط، و با هدف ینیشدن شهروندان فلسط ربوده یکه به تالفژوئن  25
ـ    يوقـت بـرا   ینیل بـه مقامـات فلسـط   ییاسـرا اگر واکنش نشان داد . بود ده شدهیدزد داد  یحـل مسـأله م

گـرفتنِ کـل مـردم     است گروگـان یم گرفت سیاما در عوض تصم. ابدیسربازش دست  يتوانست به آزاد یم
ـ ش چسـرانجام که  ین به روشیطلت فلساش به دو طرفه کیل خواست یتحم ين را برایفلسط سـت  ین يزی

ـ  یات جمعف، از جمله توسل به مکاگسترده یسم دولتیترور يها توپ مگر  ، بـه یبرآمده از مفهوم گناه جمع
  .شدت بخشد يریگ طرز چشم

ـ و ام. ل شـارون اسـت  یش اثبات کرد که وارث خَلَف آریداردر دوران زمام 1هود اُلمرتیا ـ یر پرتـز خ ی  یل
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ـ ش در رأس حـزب کـارگر تقل  ید از شـقاوت اسـالف نظـام   یکوش یکننده م وسیمأ ه بـه  ید کنـد، امـا شـب   ی
 انت کردیبود خ زده یآن دست به کارزار انتخابات يکه بر مبنا یی نه فقط او به برنامه. مسخره شد يکاتوریکار

کـه در  اسـت   کردهجانبه  کی» يساز شهرك« وقف که خود رااُلمرت شد،  يبه رهبر یوارد دولت ائتالفبلکه 
ـ یرفت کـه نـه فقـط ب   یرا پـذ » دفـاع «و پست وزارت  ،میالحاق و خشونت دا یعنیواقع  ن فاصـله را بـا   یترش

ـ   یی یاجتماع ي با برنامهرا ن ارتباط یترکمبلکه  او دارد یگستیشا کـرد ـ حـاال از     یدارد که او از آن دفـاع م
ـ یانداز صلح در منطقـه خ  چشمن موارد، یتمام ا ي جهیم ـ در نت یبر ینم یصلح اسم ي برنامه ـ پر رنـگ  یل ده ی

  .دار استیافق پدت در یحاضر فقط هبوط به بربر حال است و در

  اله ـ لبنان ل ـ حزبيياسرا ی هزيست
الـه و   حـزب  يهـا  ؟ کـنش یکن یم یابیارز چطورلبنان را  ي به رشد در جبهه و رو یتحوالت ناگهان :شالوم

  ل را؟ییاسرا
 ییربـا  مشروع به آدم  در غزه واکنش ینیفلسط یدست گروه به یلییاسرا ک سربازیشدن  ربوده :راشق

هـا   یتبـادل زنـدان   يکه سرباز برال بود ـ مشروط بر آن ییتوسط اسرا ینیشمار فلسط یمند شهروندانِ ب نظام
خ یتار ي همه. ل نبودیین پاسخ به تعرض اسرایتر قطعاً مناسبن یا. م نشودداعنوان سپر بال اع حفظ شود و به

ـ   ینیست که فلسـط یدهد که با توسل به خشونت ن ینشان م یها به روشن ینینبرد فلسط تواننـد بـه    یهـا م
ـ ا بـا . برخوردار است ینظام ي کوبنده قاطع و درهم يل از برترییشان برسند چراکه اسرااهداف ـ همـه ا  نی ن ی

ل یی، ارتش اسـرا یلییشهروندان اسرا يجا ار بود که به حق بهیع تمام یمشروع در برابر تهاجم یعمل انتقام
  .بود را هدف قرار داده

هـا را   تـا از آن  ب داده و چنـد یترت یلییبه سربازها و نه شهروندان اسرا یی اله هم حمله حاال گرچه حزب
ـ    . زتر استیبرانگ ن کنش مشخصاً سؤالیا ،ها را ربوده کشته و دو تن از آن ـ   یروشـن اسـت کـه از وقت ش ارت

ند ـ  یبود عقب بنش ش کردهاشغال 1982از خاك لبنان که از سال  یاز بخشرفت یپذ 2000سال ل در ییاسرا
ـ ت يدراز ل مدام با دسـت ییدر آن داشت ـ اسرا  يدیاله نقش کل که حزب یی ینینش عقب م یبـه حـر   یاجمه

قطعاً مشروع ل را ییه ارتش اسرایه علییژو 12ات یشد عمل یم ین معنیدر ا. کرد یاله حمله م لبنان به حزب
ـ  یعنوان انتقام مستق واضح بود که حمله به یلیگر خید ياما از سو. پنداشت ـ شِ رو یم از هجـومِ پ ـ یا خی  یل

قلمـداد خواهـدکرد و    »تجاوز«را  الملل آن نیب ي جامعهبلکه  نخواهدشد یل به خاك لبنان تلقییاسرا ي تازه
الـه سـود    دن حـزب یکوب هم گسترده با هدف در یمکارزار نظا ياجرا يبرا یی عنوان بهانه ل از آن بهییاسرا

ـ د خسارت«شدت مردم لبنان را در قالب سنت  که به يـ کارزار  خواهدجست ـ ی ـ » یدن جنب ـ د یآزار م . ده
  .النه بودمسووانه و هم نایهم ماجراجو ین معنیا اله به ات حزبیعمل

عنـوان کـنش    اله را بـه  ات حزبیعمل یها را در منطقه درك کرد وقت یلیت خیتوان رضا یالبته کامالً م
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ـ امـا نبا . کنند یر میها هستند تفس ن ستمیتر یر قانونین و غیتر یانسانناغزه که تابع با مردم وحدت  ـ د ای ن ی
شان بـا اهـداف   تو مناسب یب احتمالعواقها را با  د آنیبا: کرد یابیارز یمنشور اخالق يات را فقط از ورایعمل

ن مـردم غـزه ـ اگـر     یتسک يجا به. ده نبودیاله واقعاً سنج حزب ي پرتو حملهن یدر ا. دیشده سنج يریگ یپ
ـ ر ش چند ماه بود که برنامـه گروه ي اله، حسن نصراله، گفت که حمله رهبر حزب(داشت  ین هدفیچن  يزی

ـ یت و معی، امنیـ زندگ) به غزهل ییاسراورش یاز  شد، قبل یم را بـه   شـتر یدر تعـداد ب گـر و  ید یشت مردم
  .مخاطره انداخت

ـ  قـدر هـم کـه سـرزنش     الـه را هـر   حـزب  ي حمله يریناپذ تیلمسووو  ییماجراجواما  م، کـامالً از  یکن
 يهـا  ش ضـربه یها يگر یل با تفرعن و وحشییاسرا. ل متفاوت استییاسرا يریناپذ تیلمسووو  ییماجراجو

و حقـوق   یزش به زندگیرآمیتحق یتوجه یم و بیزند و کل منطقه را با تجاوز دا یم يترشیمراتب ب به يکار
ـ    یها ـ و حاال دوباره لبنان  ینیفلسط ن و یتـر  ل بـه زشـت  ییکـه اسـرا  خالصـه آن . دارد یها ـ در التهاب نگـه م
ـ  ردیگ یتر از خود انتقام م فیمراتب ضع به يشورکن روش از یزتریانگ نفرت  یو به مردم لبنان مجازات جمع

ـ عمل .اسـت  ن کـرده یتر فلسط فیکه با مردم ضع يکار رد، همانیگ یمها را گروگان  کند و آن یاعمال م ات ی
را بـه دام مـرگ    یلبنان 300تر از شیب یلیها فقط در نُه روزِ اول خ دهد که طبق گزارش یانجام م یی ینظام

 پوشـش شده را  سانکی با خاك يها ساختمان يها وخُل ر خاكیها ز شده مدفون ،ها تازه گزارش(کشاند  یم
کند و کل کشـور را   یران میلبنان را و یاساس يها رساختیکند، ز یگر را مجروح میشمار آدم د ی، ب)ندادند

لبنان  یمردم و دمکراس ي واشنگتن درباره ییادعا یکه به نگران ییها یلبنانآن . دارد یم نگه دادسناحالت در 
 يواشنگتن را مشاهده کنند که حتا شورا ي اکارانهیان تمام اقدامات ریعر ي ند چهرهستتوان یند مشتباور دا

ل ییاسرا تجاوز تیلمسووک جرم و یواشنگتن در واقع شر. بس برحذر داشته ت را از دادنِ فراخوان آتشیامن
ـ االت متحـد و فقـط ا  یدانند که ا یـ همه م  یتیلمسوو یشود ب است گفته بهترا یبه مردم لبنان است ـ   االت ی

  .ل را متوقف کندییاسرا يها وقت حملهبدون فوت  قادر بود تامتحد 
ـ  يکردنـد بـرا   یی اله را بهانه حزب ي ل حملهییاس تجاوز اثبات کرد که واشنگتن و اسرایمق دن بـه  یرس

ت پرشـور  یاالت متحد با حمایاست که ا یسال 2004سال . ش بودنددنبال بهموکداً  2004که از سال  یهدف
ـ  ت رساند که نه فقط درخواست عقـب یامن يب شورایرا به تصو 1559 ي نامهفرانسه قطع  يروهـا ین ینینش

ـ یمسـلح کشـور    يهـا  خلـع سـالح گـروه    خواهانبلکه  از لبنان را داشت يورس الـه و بعـد    اول حـزب  یعن
دولـت   یمهارنشدن تیانه و سبعیرفتارِ با نخوت، وحش. گان بودپناهند يها مسلح در اردوگاه يها ینیفلسط

ـ واداشـتنِ اکثر  شبار هدف نید که ایآ یم ییآشنا يت واشنگتن از الگویل با حماییاسرا دولـت   يت اعضـا ی
ـ   ین نوشته را میحال که ا. د استیجد یجنگ داخل ي نهیاله به هز با حزب ییارویلبنان به رو ن ینگـارم، چن

تر شیاست و به اتحاد ب عکس داده ي جهی، ظاهراً در عمل نتیی شده دهیتدارك د یقبل ي شکارا با نقشهآتجاوزِ 
 مقاومـت  یعنوان مظهـر اصـل   اله به ت حزبیل و باز تثبییاسرا يها يگر یوحش ازق یها در انزجار عم یلبنان

  .است دهیشد، انجام یاز آن دانسته م ییق کلمه، جزیدق يمعنا شه بهیعه که همیش ي ، فراتر از جامعهیمل
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: اله حزب اتحیتسل ي مسأله یبررس برآمد، شروع کرده به 2005لبنان که از انتخابات بهار  یدولت کنون
را که در جنوب لبنـان اشـغال کـرده،     ین بخش از خاکیل درخواست کرد که آخریین هدف، از اسرایا يبرا

 ،1978ها از سال  از آن یکیاند،  لییاسرا يها را که رسماً در زندان یبازپس دهد و دو زندان ]8[ ،امزارع شبع
گر مشـروعِ  یک بازیلبنان که  اله ل به مداخله و آزارش به حزبیین درخواست کرد که اسرایچنهم. آزاد کند

  .ان ببخشدیم در پارلمان است پاین کشور و سهیا یاسیس ي در صحنه یعلن
ژه کـه  یو باشد به دفاع از خود سالح داشته يشود کامالً مشروع است که برا ید میاله تهد که حزب مادام

ـ دفاع از تمام يدرست است که راه لبنان برا. ل از آن محافظت کندییتواند در برابر اسرا یدولت لبنان نم ت ی
ـ و نـه   کیو به روش دمکرات مردم لبنان در کل يد از سویاست که با يگریش راه دیارض جانبـه توسـط    کی
بـودن   مسـلح  ي حال مسـأله  هر شود اما به يریگ میآن تصم ي کشور دربارهن یا یاسیس يروهایک از نیهر

واشـنگتن،   ي ل بـه پشـتوانه  ییچه اسراآن. فصل شود و حل یاسیها با ابزار س ید توسط خود لبنانیاله با حزب
ـ یآم خشونت يبرخوردها ل کندیکوشد به لبنان تحم یگرش میس و متحدان دیپار ـ   یز داخل  یاسـت، جنگ

بـه   همـواره چـه را  ل آنییاسـرا . ن اسـت یمـال  و نیخـون سـال جنـگ    15چنان از همکه  يکشوردر  یداخل
 ي مـا همـه   وگرنهد یرا نابود کن گریخودتان همد: دیگو یها هم م یبه لبنان است، االن دارد گفتهها  ینیفلسط

  .میبر ین میاز ب شما را
ن حمله البته فراتـر از لبنـان   یا ل بهییک ـ اسرا یم، تحریگو یـ چه م  یبانیاالت متحد به پشتیا ي زهیانگ

ران یمعروف است که از ا یعیاللِ شواشنگتن به ه ي دغدغهاز  ین بخشیا. ن استرایش ایاست و هدف اصل
 جنـگ سـرد   یبه بافت ذهناگر . گذرد  یمه یران در عراق و سوریمتحدان او از شده  دهیکشاله لبنان  تا حزب

در  یکـه زمـان   يمثل شـورو  در منطقه است یران دشمن اصلیم، ایندازیب يدر واشنگتن نظرره یچ ي گونه
از جنگ با خود دشـمن   یبخش ،یت دشمن اصلیبا قدرت مورد حما ين بود و هر برخوردیچن سطح جهان

از زمـان  ران یا. ستین دهیوشکس پ چیه ياله برا ران با حزبیک اینزد یلیروابط خ. شود یمحسوب م یاصل
 یآن کمک مال به: دارند یسانکی ي انهیگرا اسالم يدئولوژیکرده که ا یبانیسازمان از آن پشتن یا يریگ شکل

ـ ی سخت را مثل آن يها اله اگر آن حمله کند و حزب یش محیدهد و تسل یم شکند، آموزش یم کـه در   یک
ـ بـا حام  يکـار آن دست زد، بدون هم به یلییسرباز اسرا چنده با ربودن ییژو 12 تهـران   ش در دمشـق و انی

  چه؟ بعد: ن استیحال پرسش ا. بود مینادان  یلیکرد، خ یم
گـر  ید يدر کشـورها  هـا  آن بـا دشـمنان   کـه  ییروهـا یها حق ندارند از ن واشنگتن که دولت ين ادعایا

ـ االت متحد نگـاه کن یا ي پروندهبه . دهد یا میگند ر يت کنند بویحماجنگند  یم ـ مثـال حما  يبـرا : دی ت ی
ـ ریتا را در نظر بگسینیدر برابر دولت ساند آکاراگوین يهااواشنگتن از کنتر ـ د ی ن افغـان در برابـر   یا مجاهـد ی

ـ ا ایها آ نیا ي تر از همه مهم یلیو خ. ياشغال آن کشور توسط شورو ، یبان مـال ی، پشـت یاالت متحـد حـام  ی
ت که ین واقعین، ایبر ا ش نبوده؟ افزونی از تجاوزها ياریل در بسییسالحِ دولت اسرا ي کننده هیو ته نسراسپا

 يآزادساز يست که نبردش برایآن ن ي است، نشانه يگریا هر دولت دیه یران، سوریت ایاله مورد حما حزب
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ـ ا به یتنامیو يها ستیها از کمون ینیا چیها  ت روسیطور که حما ست همانیکشورش مشروع ن ـ ی  ین معن
 هـا بـه   یتنـام یت قاطع ویدند و اکثریرزم یان نماشغالگرکشورشان از چنگ  ییرها يها برا یتنامیوه نبود ک

» یدخالت خـارج « :ندارد يو مرز وقاحت واشنگتن حد. دندید یگونه م نین مطلب را ایکلمه ا یواقع يمعنا
  .کند یروز، عراق امروز ـ محکوم میتنام دیاند ـ و ال کردهشغش اا متحدانیکه خودش  ییرا در کشورها

ـ   يبـد بـرا   یـی  نـده یاز آ خبرورش به غزه یراه هم ل به لبنان بهییاسرا ي هجوم تازه دهـد و   یمنطقـه م
انواع  بهش متحدان ي االت متحد و همهیراه رفتار مشابه اهم ر بهیت فراگیل از سبعیینامحدود اسرا ي استفاده

 2001سپتامبر  11ـ  دهد میدان می شود یمهاشان  ان و زادگاهمجرم ریبانگیگرر یکه ناگزتفکرات متعصبانه 
ـ د بـر ا یتأک. اند ناك آن هولشواهد  لندن 2005 ي هییژو 7د و یمادر 2004مارس  11ک، یوریوین ن نکتـه  ی

است یان سیر جرییبا تغ بر دوش دارند چون تنها ینیسنگ تیلمسوونه ین زمیکا در ایمهم است که مردم امر
ر یخشونت و مرگ که بر منطقه تأث يریگ ت و اوجیسقوط به بربر راهانه است که یت به خاورمبسواشنگتن ن

  .شود یم سد ز کردهیسرر ا همیدن ي هیگذاشته و به بق

  ینوآم چامسک

  ليياسرا یالب
ـ  ي آن مطالعه ي زهیل شده که انگییاسرا یالب ي به مسأله ياریدر چند ماه گذشته توجه بس :شالوم ـ  یم ر ی

  ست؟یش چیبعد يها آن مطالعه و مجادله پاسخ تو به. بود] 9[مر و والت یشا
چـه  آن يبـرا » مجادله«ستم که یمطمئن ن. توجه است ي ستهیشا کهاست  يجد یی مطالعه :یچامسک

جوزف مسد،  ن،یشتالنکیف يها وجود داشت مثل واکنش یی يجد يها واکنش. باشد یمناسب ي واژهرخ داد 
ـ  نشـان  و خـط ها  شتر واکنشیباما ]. 10[دادند به دست  از آن یمفصل لیتحلو استفن زونس که  و   دنیکش

  .بود يزیست ینامعقول و حتا مضحک سام يها اتهامراد یا
ـ  یاست را تحت تـأث یوجود دارد که س یلییمهم اسرا یشک ندارد که الب یکس دهـد ـ گرچـه     یر قـرار م

ن بخش آن یتر د مهمیشا) گرید يها یلیمثل خ(ر و والت میر شای ینظرم م م بهیطورکه قبالً بحث کرد همان
الملل رنـج   نیبه روابط ب» نانهیب واقع«کرد یروبه ضعف عام همان نظرم از  بهکارشان . اند ده گرفتهیرا ناد یالب
ـ ر است از توزدو یلیاستوار است که خ »یمنافع مل«از مبهم  یمفهومبر : برد یم ـ ی و  قـدرت موثـق   یع داخل

مـا در قـدرت    ي گمان در جامعـه  یکنند؛ که ب ین مییرا تع يردکارب» یمنافع مل«که ذاتاً  یعواملن از یبنابرا
  .است متبلور شده ياقتصاد

ـ  «بـا   تـوان گفـت   یشکست بخورد نم یاستیساگر که  است یمنطق ي ک اصل سادهی نیا » یمنـافع مل
منـافع دولـت ـ     يره بـه عـراق بـرا   یو غ یرامسفلد، چن ي طور هم اگر حمله نیهم. ناسازگاز است يردکارب
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است با آن منـافع  ین سیجه گرفت که ایشود نت یبار باشد نم کنند فاجعه یها به آن خدمت م که آن یشرکت
 يارهایکارانه ـ با مع  تیـ هرچند جنا ها استیم سیطور که بحث کرد همان. زه ناسازگار استیا انگیدر هدف 

  .نبودند یمنطق ریخود غ
 قابـل درك  با منافعِ شکه اهداف يموارد یرا فقط با بررس یتوان قدرت الب یم یصورت منطق ن بهیهمچن

را  یپوشان ن همیشتریبن عوامل یکند که ا یخ روشن میبه تار ینگاه. کرد یابیناسازگار است ارز یدولت ـ شرکت
ـ آکادم ي بعـد بـا مسـأله   . ، مربوط هسـتند یو شخص ی، دولتیبه تمرکز قدرت داخل د کهندار ییها با حوزه ک ی

  .میا يرو گرا روبهشدت هم دو عامل به یوزن نسب يبند طبقه
اگر قدرت . طور است نیعمالً هم هم. خواهدبودک یآکادم یی از مسأله فراترر به کنش داللت کند، مسأله اگ

االت متحـد  یت ایمنتقدانِ حما يدرست برا يها کیها بهش باور دارند پس تاکت یلیقدر باشد که خ همان یالب
ـ ه  الك يها شرکت يد به دفاتر مرکزیبا: ل معلوم استییاسرا يها استیاز س تـل، گلـدمن ـ    نی، انید ـ مـارت  ی

ها نفوذ  که به آن یی یح دهند که البیها توض به آن ییبایره بروند و با شکیل و غیزاکس، وارن بوفت، اکسون موب
 یلیمن را خ یزندگ .ام که باورش کنم لیما. رساند یمب یشان آسده، به منافعیبخش يو قدرت اقتصاد یاسیس

ـ  یبس ياد برایز يبه صرف وقت و انرژ يازیگر نید: کردخواهد تر راحت اسـت پـردوام   یبـا س  یج مخالفـت مردم
  .دهد ین پند و اندرز گوش نمیا کس به چیاما ه. ندارم یدولت

ـ   سـاز  ر سرنوشتیدادن تأث نسبت«: م کهیرا فراموش کن ریجلبن نظر یسخت است که ا هـوادار   یبـه الب
م که یفزایتوانم ن یو نم] 11[» هم گسترده شده یلیاست است که خیبه سداشتن گونه  نگرش وهمل، ییاسرا

نظـرم   بـه گر یکـد ی يروگـرا   شدت هم رات عواملِ بهیتأث یک انتزاعیآکادم ي و توجه به مسأله يانرژ صرف
مـورد   یلییاسـرا  يها استیس مان باش چشمانین پیکه فلسط یحال هم در است آن مبتذلکم  گر دستید

  .شود یران میاالت متحد ویبان ایپشت

  رانياالت متحد و ايا
ـ بـه ا ) االت متحـد یل به وکالت از اییاسرا ي ا حملهی(االت متحد یا ي ه احتمال حملهیدر ژانو :شالوم ران را ی

  ؟یکن یروز م به چگونهخود را  یابیماهه ارز ن چندیبا توجه به حوادث ا. یکم دانست یلیخ
ـ ر فرض برنامه يبر مبنا مانیها م حدسیکرد یحدس بود ـ و بحث که م  خُب :یچامسک ـ  يزی  یعقالن

ـ ر برنامـه . مینداشـت بـود توجـه    نام داده] 12[» یغول زخم ي دهیپد«به آن  ریجلبچه آنو به  بود زان بـوش  ی
شود تصـور کـرد کـه     یم .اند وپا کرده خود دست يا برایدن يتر جاهاشیانه و بیدر خاورم يشمار یفضاحت ب

  .ا نهیشود  یبه سودشان م اش جهینتنند که یوس شوند و با پتک به نظام ضربه بزنند تا ببیمأ
بـا   مخالفت گسترده ي درباره يترشیمدارك ب. است رخ داده یه تحوالت مناسبیمان در ژانواز زمان بحث

ـ  » الملـل  نیب ي جامعه«ن حتا شامل یا. دست آمده ران بهیکا به ایامر ینظام ي حمله شـود، عبـارت    یهـم م
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ـ یدر واشنگتن که قدرت مه یکننده به محفل کوچک اشاره یحقوق :  ونـدد یپ مـی هـا   بـه آن  همـه  ودارد  یب
 یعـال  شـان یبسـا برا  بر حسب اتفاق چهکه  یی حانهیوق ي زهیساز با هر انگ، دولت فرانسه دمير ارادیباً غیتقر

راه با هم» الملل نیب ي جامعه«. اند ران مخالفیمعمول هم با حمله به ا يها دست حتا هم. گرانیباشد و گاه د
ن یوم را متوقف کند اما چیاوران يساز یغن ،مذاکرات شرط شیعنوان پ خواهد که به یران میاالت متحد از ایا

ـ  ي جامعه«رمتعهدها فراتر از یجنبش غ]. 13[کنند  یم ردرا  آن يزیآم هامبطرز ا ه بهیو روس از » الملـل  نیب
ـ  کند و درخواست مذاکرات بدونِ یت میحما یی هسته يگسترش انرژ يران برایا» حق مسلم« شـرط   شیپ

مـان منـع   یل بـه پ ییوسـتن اسـرا  یران مخالف است و خواستار پید حمله به این با هرگونه تهدیچنهم. دارد
شـود؛   یـی  هسـته  يهـا  از سالح يعار یی انه منطقهین مطلب است که خاورمیو ا یاتم يها گسترش سالح

سـازمانِ   يهـا  ینظرسـنج . اسـت  ش را گرفتهیاالت متحد جلویکه ا یالملل نیموثق ب ي جامعه یمیهدف قد
رغـم عـداوت    به«: د کهیگو ی، ماست از ترور یت مردمیحما که هدفش کاهش ی، سازمان1بدون ترور يفردا
، یاز اقوام مختلف عـرب، تُـرك و پاکسـتان    یسن اًگان غالبیران و همسایان فارس ایعین شیق بیعم یخیتار

ـ از مردمِ ا يادیدرصد ز ـ  ی ـ دار ان کشـورها طرف ـ   يرانِ دارای کـا  یامر ي در برابـر هرگونـه حملـه    یسـالح اتم
ـ یکه دولت سوئد بـه پ  2کسیاست هانس بلیر به یکشتار جمع يها سالحون یسیکم]. 14[»هستند نهاد ش

 يهـا  کاستن از خطرات سالح ياضطرار موضوعِ ي درباره یی یس کرد گزارش عمومیرا تأس سازمان ملل آن
در » میرژ سرنگون نکردننکردن و  حمله يبرا ییها نیتضم« خواستارن یچنمنتشر کرد و هم یکشتار جمع

 بـه  ینظـام  ي هـم بـا حملـه    یاتم يانرژ یالملل نیون بیسیکم ي س برجستهیی، ریالبرادع ].15[ شدران یا
االت متحد هـم  یا یدهد که ارتش و سازمان جاسوس یمحدود موجود نشان ماطالعات . شدت مخالف است

  .اند مخالف ینظام ي با حمله
ـ را کامالً ناد جهان یگر افکار عمومیبار د کیمداران استیوجود ممکن است س نیا با ـ چ. رنـد یده بگی ز ی

 شان بـه یها نامهدن اعتباریکش رخ در به یی دار امور در واشنگتن، رکورد تازهزمام يها گراواپس. ستین یی تازه
حـل   از راه يریجلـوگ  يدولـت بـوش بـرا    يها توان از کوشش یم .اند ثبت کرده یالملل نیب يها یاغیعنوانِ 

در مورد امور  یت ملیامن ينت لوِرِت، مشاور سابق دولت بوش در شورایفل. دیزها فهمیچ یلیک خیپلماتید
 تعصـب م» رهبـر « یبانیران بـا پشـت  یدر ا یطلب خاتم اصالحگزارش داد که دولت  2003  یم انه دریخاورم

اختالفات دوجانبه را حـل   تا است فرستادهبا واشنگتن مذاکرات جامع  يبرا یطرح مفصل« یی اله خامنه تیآ
دو ل یتشـک حل  و راه یلییضد اسرا يها ت از سازمانیان حمای، پایکشتار جمع يها شامل سالحن یا. »کنند

ن یحامل ا یسییپلمات سوید به يریگ پاسخ واشنگتن خُرده ؛ن بودیل ـ فلسطییحل معضل اسرا يدولت برا
ـ ران را بـه موافقـت بـا تعل   یها ا ییاروپا« 2003اکتبر در . نهاد بودشیپ ـ غق ی کشـاندند تـا بتواننـد     يسـاز  ین

وِرِت  . »نجامـد ادامـه دهنـد   یب يبـرد و راه یی ، هستهيرا که ممکن بود به معامالت اقتصاد ییوگوها گفت لـ
ـ وندد با ایها بپ ییرفت که به ابتکار عمل اروپایاما دولت بوش نپذ«: افزود وگوهـا بـه    نـان کـه گفـت   ین اطمی
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ـ ا ها را در تهران به یلیخ«االت متحد، یا» یکارشکن«ن یا. »رسد یسرانجام نم ـ گ جـه ین نتی رسـاند کـه    يری
ـ ل تغییرا در قبال اسـرا  شاه ندارد حتا اگر موضعرهم ت واشنگتن را بهیرضا یرانیطرف ا سازش . »ر دهـد یی
ـ ا 1نزیگاه جانز هـاپک انه در دانشیمور، کارشناس خایتا پارسین بر اساس نظر تریهمچن موضـع  مسـأله،  ن ی
ـ ا ي هیک مقام بلندپای 2006  یم در ماه. ت کردینژاد را تقو ياحمد ـ یران کـه در پ ی هـم   2003نهاد سـال  ش
آمـاده اسـت    یطـوالن  يوگوها گفت يران هنوز برایا«لندن اطالع داد که  2مزیننشال تایبه فاداشت  یدست

ز مذاکره را جزء ید و مباش ران داشتهیا يها به دغدغه هتوج يبرا يجد یگاالت متحد آمادیکه امشروط بر آن
  ].16[» ندینافرجام نب ”میر رژییتغ“از  يگرید

ـ ا«گفت که  یی اله خامنه تیآ 2006در ژوئن  ـ ران تهدی ـ و سـت، بـه  یگـر ن ید يکشـورها  يبـرا  يدی ژه ی
ـ   یاسـالم  ي ن مسـأله یتر عرب در مورد مهم ياش، و با کشورها هیهمسا يکشورها ـ ی یـ عرب  ي مسـأله  یعن

ـ اتحادران موضع یکرد که ا یان میب بیترت نیا به یی خامنه. »دارد یدگاه مشترکین دیفلسط را  3عـرب  ي هی
 يل بـه مرزهـا  ییبود اگر اسرا ل شدهییکامل روابط با اسرا يساز يعاد خواستار 2002رد که در سال یپذ یم
سال  یداد که س یتن م یالملل نیبر اساس اجماع ب دو دولتل یحل تشک راه نشست و به یعقب م یالملل نیب

احتمـاالً   یـی  خامنـه سـخنان  ). بـود  ل ردش کردهییو اسرا(بود  ش گرفته شدهیاالت متحد جلویبود توسط ا
» ها ل از نقشهییمحو اسرا«نژاد درباره  يش احمدردستیمقام ز ي شده شدت محکوم به يها به حرف یپاسخ

ـ تغ«د بـه هـدف درازمـدت    یاد بـد ترجمـه شـده و شـا    یاحتمال ز که به ییاه بود ـ حرف  ـ ر رژیی اشـاره  » می
  ].17[باشد هداشت

ـ محکومدهنده بود، پوشش و  د تکانیترد یهاش ب ینژاد که بعض ياحمد يها حرف در  یـی  ت گسـترده ی
ـ ، ندیـی  اله خامنـه  تیش، آالترتر مقام با مهم یلیخ يها از حرف یچ گزارشیراه داشت اما ههم غرب به . دمی

ـ از اهمل ین دلیهم ده گرفته شدند ـ به یران هم نادیگر دولت اید يها اشاره ـ   ت آنی بـر  . مینـدار  یهـا اطالع
ـ یبه اروپـا پ ] 2006[ ي هیژانو 30ران در یا«: اند از شان عبارتیچندتا یتا پارسیاساس نظر تر ـ نهاد تعلش ق ی

بـا   یگام هم يبرا یعنوان کوشش بهد یشا. »نهاد را رد کردندشین پیها ا ییاروپا. ش را دادیساز یغن ي برنامه
ـ رفت کـه  یرا پذ یامع محمد البرادعمهم و ج یلیران طرح خیدو هفته بعد ا: واشنگتن يها خواست بالً در ق

ـ   که در ساخت يریپذ شکافتتمام مواد : میکردموردش بحث  ـ  نیسالح کاربرد دارند تحت نظـارت ب  یالملل
ـ  یارشد ا ي کننده مذاکره. رندیقرار بگ ـ چـه  چنان«: گفـت کـه   یجـان یالر یران دکتـر عل سـتم معتبـر   یک سی

سوخت ران آماده خواهدبود یا یاسالم يباشد، جمهور تهوجود داش یی ن سوخت هستهیتأم يبرا یالملل نیب
ـ  یران در پذیدانم ا یکه م جاتا آن» ستم فراهم کندیش را از آن سیی هسته تنهاسـت کـه    یرش طـرح البرادع

  ].18[است  تر مهم یلیخ میش را کردکه قبالً بحثران یا یی هسته يها تیاست، از فعال یمهم یلیموضوع خ
ـ ا: ک معامله بودی ي هیرت به آن اشاره کرد بر پاوِکه ل نرایاروپا با ا ي هیمذاکرات اتحاد ـ ی  يسـاز  یران غن
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قول  ران بهیا. بدهد] رانیبه ا[» سخت و تعهد سفت یتیدر موارد امن«و اروپا  ق درآوردیبه حال تعلوم را یاوران
کا عمل یامر شارخاطر ف به ،سون، کارشناس معتبریگ هریاروپا، بر اساس نظر سل ي هیاتحاد. خود عمل کرد

ش را ران تعهداتید که ایگو یم داستاندار تیروا. وم را از سرگرفتیاوران يساز یغن سرانجامران یا]. 19[نکرد 
  .ستین کل داستان نینقض کرده اما ا

ـ کـه ا  یـی  ران در زمـان شـاه، خودکامـه   یا یی هسته يها د افزود که برنامهیبا االت متحـد و انگلسـتان   ی
ـ هـا مشـابه چ   برنامهشد و آن  یت میواشنگتن حما يشدت از سو ش کردند، بهمنصوب بـود کـه امـروز     يزی

 يها از برنامه«تز یو فوو ول  ینه تنها رامسفلد، چن 1در دولت فورد نگتن پستیواشبه گزارش . شود یمحکوم م
 اردیلیم چند یی سخت کار کردند تا معاملهبلکه  دفاع کردند یی هسته ير انرژیصنعت فراگجاد یا يران برایا

دن یراه رس وداد ـ  یران میشده را به ا یم غنیم و اورانیاز پلوتون يادیر زیجوش بدهند که کنترل مقاد يدالر
 یکیشان معموالً آوردن دست کار رود و به به یی در کالهک هسته تواند ین دو ماده میک از ایهر . به بمب اتم

ـ وز. »شود یم در نظر گرفته حسال یگانِ آتسازند اتین منهیتر از مهم ـ یر خارجـه ک ی ـ نجر بـا توج یس ـ ه ای ن ی
بـه   رو ياقتصاد يازهاین ،یی جاد قدرت هستهیا«: ح داد کهیتوض یت ملیامنسند س ینو شیها در پ استیس

ـ نـد  یایبصادرات  به کارِ ینفت ي مانده یباقمنابع  شود یباعث مو  کند یرا برطرف مران یرشد ا بـه  ل یتبـد ا ی
ـ نفـت ماننـد ا   ي دکنندهیک تولی يبرا«: سد کهینو ینجر میسیامروز ک. »بشوند یمیمحصوالت پتروش ران، ی

اگـر  د یشـا ]. 20[گران در بوق و کرنا کردنـد  یو د ینکه چ یموضع» دادن منابع هدر یعنی یی هسته يانرژ
ـ ران یمردم ا ياالت متحد برایا یمیدا يکه دردسرسازرا به موضع غرب  ینیبدب ـ  یط سـال   پنجـاه  از شیب

ش دهد فراموش یح میادش دارند اما غرب ترجی ها به یرانیکه ا يزی، چمیریدر نظر بگ است اش کرده برجسته
  .خرده نگرفتها  یرانیا از بشود کند،

منـد راه   طور نظام ن کشور بهیا. از هر نظر تنها باشد ید نظامیتهد يرسد که واشنگتن در ابقا ینظر م به
 یـی  هسـته  يها سالح ي ت در حل مسألهیموفق يبرا ییاندازها ک را سد کرده که ممکن بود چشمیپلماتید
ـ چنان اهم اش لفاظانهژست  مرغ واشنگتن به. باشد راه داشتههم ل بهییاسرا يش براییادعا دیران و تهدیا ن ی

ندارد ـ جـدا از    ییشرط، چندان معنا شیطرح مذاکرات به زور اسلحه و با پ. کند یرنگ م اندازها را کم چشم
زند و به  ینکردن سر باز م دیواشنگتن از تهد. الملل است نیقانون ب يد، نقض جدیخود تهدت که ین واقعیا
  .است که رخ نخواهدداد یی یمعن یذاکرات بمن عمالً ضامنِ یشرط اصرار دارد و ا شیپ

ران ید واشنگتن را متوجه ایجد يها ه اتهامییاله در ماه ژو دست حزب به یلییشدن دو سرباز اسراربوده 
رد ل بـه  ین مطلب تبدیمتحد ا تاالیدر ا« مزیال تاننشیفابه گزارش . کرد ـ مقبـول شـد کـه ا    خـ  يران بـرا ی

ـ  » ت کـرده یکار هـدا  نیاله را به ا ، حزبشیی هسته ي از برنامه یالملل نیکردن فشار ب منحرف قـول   لو بـا نق
اش اتخـاذ کـرده و    است خارجهیسک در یپراگمات يکردیران رویا« :یرانیا ي مندان برجستهمخالفان و دانش

رهبـران  «کـه  نیو ا) جـو  قـت یاستاد مخـالف فاطمـه حق  (» شود يجد یی هزیل وارد ستییخواهد با اسرا ینم
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 مخالف ن نظریها با ا افزود که آن )انیآبراهام رواندی(» رندیدستور بگ یید که از جاستنین ییها اله از آن حزب
ران یکه ا ر قابل تصور است یغ«جه گرفت که ینت» تهران دیدگاه ک بهینزد« یرانیک کارشناس ایزمان  هم. اند

متخصـص   یب، اسـتاد لبنـان  یاَمل سعد غُر. »ر کندیرا اس یلییباشد که سربازان اسرا اله دستور داده به حزب
از حـد   شیکردن ب ساده اله به دستور تهران و دمشق باشد حزب يها که حملهنیتصور ا«: سدینو یاله م حزب

انـد کـه بـا     داده لک شـک یها محـور اسـتراتژ   آن«گرچه . »است يک قویدئولوژیو ا کیاستراتژ ي رابطهک ی
 هرگـز بـه  ] اله حزب[کند،  یمنطقه مبارزه م ي نقشه ي م دوبارهیترس يل براییاالت متحد ـ اسرا یا يها طرح

، 1رویپ هیلیل او را دیتحلت یکل. »کته کندیدبه او ش را ینظام يکه استراتژ ندادهاجازه  یچ قدرت خارجیه
ـ ا. دیفهم یز مشخصیشود چ ینم. کند ید مییگر منطقه تأیمتخصص د خـود در   مطمـئن بـه   يادعاهـا ن ی

  ].21[دآورند ین حالت تردیبهتر
جـاد  یزنم کـه ا  ید دارم و حدس میران حمله خواهندکرد؟ هنوز تردیواشنگتن به ا يها یا واقعاً افراطیآ

طلب که بعد بتواننـد بـا    ییجدا يها ح بدهند و احتماالً از جنبشیرا ترج ياقتصاد یخفقان و واژگونط یشرا
  .ت خواهندکردیحما» ها دفاع کنند از آن«ران یا يانداختن رو بمب

  اله حزب
اله لبنان، حسـن   ن سفر با رهبر حزبیدر ا تو دارید. یبه لبنان رفت 2006  یم بار در ماه نیاول يبرا :شالوم

 ي عمده ياختالف نظرهارغم  چرا به. حمله کنند توشدت به  ل بهییشد که منابع هوادار اسرانصراله، باعث 
  ؟يدار کردیاله با او د آشکار با حزب
ن اسـت کـه   یگر ایپرسشِ داما . ش قابل دركیاست و با توجه به پوشش خبر یسؤال جالب :یچامسک

ـ یس ي چهـره  ي دار از خانهیرا صرف د يترشیچرا من حتا وقت ب د یلبنـان کـردم کـه شـا     ي برجسـته  یاس
 گرِید يگر در جاهاید يها یلیو چرا با خ. د جمبالتیولها،  ياله باشد، رهبر دروز ن مخالف حزبیتر برجسته

ـ توانم از واقع یکه م جادم تا آنیکوش یمکه  یدار کردم درحالید یاسیف سین طیا ـ ت ای ـ چین کشـور پ ی ده، ی
ن است یا یواقعپرسش . ورمایبدست  تر به هرچه گسترده يریتصو جذابت شد ن و بهیسرزنده، ناساز، غمگ

  .میست بر آن درنگ کنین يازین .من شد هب» ت و حملهیپاراز«ها باعث  ن جلسهیاز ا یکیکه چرا فقط 
برخـوردار اسـت چـون     یمردم ي ت برجستهیاز حما. در لبنان است یاسیک سازمان مهم سیاله  حزب

ـ  یطـوالن  یاز اشـغال  پـس  ،از کشـور  یلییان اسـرا اشغالگرانداختن  رونیدر ب یی نقش عمده رحمانـه و   یو ب
، خـدمات  یاسـالم  يهـا  گـر نهضـت  یمثـل د  ت سازمان ملـل داشـته و  یامن يشورا يتوجه به دستورها یب

افته به ی اختصاص يها يباً نصف رأین انتخابات پارلمان، تقریاله در آخر حزب. دهد یه میبه فقرا ارا یاجتماع
ـ ها بـه امـل، حـزب متحـد نزد     يگر رأیم دیدست آورد و ن را به ياعتقاد ینظام انتخاباتها در  عهیش ک بـه  ی
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  .شد اله داده حزب
سـفر بودنـد ـ     کـه بـا مـن هـم     یکسـان  ي هیکنم چون بق ینم يادآوریرا که در لبنان سرکردم  ییروزها

فکـر  ]. 22[تر از من از لبنان اطالعات دارنـد  شیب یلیاند و خ کار را کرده نیا) ریجلبو (من  یدوستان شخص
گفت،  یسخن م بود و روشن ید که او آدم بااطالعد کننیینصراله تأ ي ن نظر من را دربارهیها ا کنم که آن یم

 يها ا نهضتیت لبنان یدوارند واقعیکه ام یکسانم ـ  یشیندیشان ب هرگونه درباره ـرا   شیها دگاهیکه د یکس
ـ  الـه تـن   ن موضـع حـزب  یزتریبرانگ مجادلهد یشا. رندیده بگید نادیمنطقه را درك کنند نبا یعیش از  شزدن

دولت . ها مشکل است یلبنان يعمل به آن برا. تیامن يشورا 1559 ي نامهم ارتش باشد بر اساس قطعیتسل
 .است برخوردار شده یخوبت یاله در درون لبنان از حما استه و انکار حزبنامه را نخوعن بخش از قطیا ياجرا

جـه  یو در نت ینظام بال مقاومت و نه جناح شبه«اله را  بزح یر لبنان، جناح نظامیوز ، نخست1ورهینیفؤاد س
  ].23[ف کرد یتوص 1559 ي نامهقطع» معاف از

باشد  داشته یگل بازدارندییاسرا ي ه حملهید علین فرض استوار است که لبنان بایبحث حفظ ارتش بر ا
 2000ل در سال ییاسرا ینینش که سرانجام به عقب یکیچر يرویت نیعبارت است از ظرف یگتنها بازدارندو 

گذشته چهار بـار بـه لبنـان     ي سه دهه یم در طیاوریحساب ن را به ین بحران فعلیل اگر اییاسرا. منجر شد
ـ (پرز  ن ویراب يها ب در دولتیترت به 1996و  1993و در  1982، 1978: است حمله کرده از  یشمالِ بخش

ـ ینام ي منطقـه «ل ییاالت متحـد ـ اسـرا   یابه زبان  چنان در اشغال داردل همییخاك لبنان که اسرا نـام  » یت
نتـون  یگان و هم کلیت گرچه هم رسا االت متحد عمل کردهیت ایل با حمایین موارد اسرایا ي در همه ).دارد
و  1982(ل دستور دادند حمله را متوقف کند ییاسرا االت متحد ضربه زد بهیل به اییاسرا يها شقاوت یوقت

دادن بـه   خاتمـه  انیکامالً ع هدف 1982در : پسند نبودند ها محکمه ن موارد بهانهیک از ای چیدر ه). 1996
 1993در  بـود؛  نشـانده بـه لبنـان    دست یمیل رژین و تحمیبخش فلسط يسازمان آزاد یاسیس يها زهیانگ
توانـد در شـمال    یل مییکه اسرا ین معنیا اله بود به ل توسط حزبییاسرا» يزقواعد با«نقض  ،یل رسمیدل

دست به  ید فقط در لبنان اشغالیها با یدست بزند اما لبنان یستیات تروری، به عمل»یتیامن ي منطقه« ،لبنان
  .ساده است يبعد ي حمله يوهایسنارتصور . طور نیهم هم 1996 نند؛زمثل ب به مقابله

شان حق هب کس حق ندارد در برابر خشونت چیه: کنند یمرا رد  یل فرض اصلییمتحد و اسرا االتیالبته ا
ا یلبنان ارتش ؟ دشتواند با یچه م یگگر بازدارندیم پس دیرین فرض را بپذیاگر ا. استفاده کند یگاز بازدارند

ل ییبدهـد کـه اسـرا    ين معتبـر یتوانست تضم یمتحد ماالت یا. که حتماً نه ها ییسروته اروپا یب يها حرف
  . ستیاز آن ن یی اما نشانه. کند تمامرا  اله حزب ینظام يروینحمله نخواهدکرد و بحث حفظ 

همـه بـا   گرچـه  . ان گذاشـتم یاله درم ن مخالفان حزبیتر أله را با برجستهسن میمن در سفرم به لبنان ا
 ینظـام  يروهـا یحضـور ن . نداشـتند  یی ک پاسخ متقاعدکنندهی چیمخالف بودند، هاله  حزب يروهایحفظ ن

ها در  ینیارتش فلسط ي درباره. است یار خطرناکیت بسید موقعیترد یک کشور بیدرون در مستقل از دولت 
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ـ  يگان براناهندپبار  رقت يها اردوگاه ـ  يهـا  امـا سـؤال  . اسـت  طـور  نیدفاع از خود هم هم درخـور   یاساس
  .اند ییها پاسخ

هـا بـه    ینیهـا و فلسـط   یلبنـان «سد کـه  ینو یم يخور یمانه رایکار خاورم کهنهخبرنگار . ترند موارد عام
ل پاسخ یا بدی يمواز يجاد رهبریشان با ال به کل شهروندانییبه رشد اسرا رو ي انهیمداوم و وحش يها حمله

ـ ، پاترگـر ید گر متخصص لیتحل »ه دهدیارا يخدمات ضرورها  به آنها را حفظ کند و  دادند تا بتواند آن ک ی
اسـت کـه    ییخاطر خالء  هاله و حماس ب مثل حزب یر دولتیغ گرانِ اساسایرشد باز«: موافق است که 1لیس

وارد بحـث  گران در اساس ین بازیا. است د آوردهیل پدییا بازداشتن اسرای يریعرب در جلوگ يها عجز دولت
ـ ل ضـربه  ییاسراداند که  یمسلم م ن فرض کهیاند با ا شدهل ییاسرا» بازداشتن« ـ   زنـد  یم کـس بـه    چیامـا ه

احتمـال   انـد،  حل نشـده  یل اساسیکه مسا ین است که تا زمانیا يورخ ینیب شیپ .»زند یل ضربه نمییاسرا
  ].24[ »وپا برند دست يدیتر در خشونت و نومشیانه هرچه بیخاورم«دارد که 

  اله با حماس و حزب یيارويرو
در غزه و لبنان را  از آن بعد يها زهیست شدن حماس و  انتخاباالت متحد به یل و اییاسرا يها پاسخ :شالوم
  ؟یکن یم یابیارز چگونه

ـ    یگر نشان داد که ایاالت متحد بار دیپاسخ ا :یچامسک ـ  یاالت متحـد فقـط و فقـط وقت  یاز دمکراس
  ].25[ش بخواند یو اقتصاد يبردکند که با اهداف راه یت میحما

  .د باشدیمف 2006 ي هین ژانویشدن حماس در هم از انتخاب پس یموارد اصل ینید بازبیشا
الدن در  اسـامه بـن   يهـا  از گفتـه  یـی  یلدمن، بررسف آورك، نویویگاه نه، استاد حقوق دانشیفور 12در 

ـ را با گفـتن ا  یالدن به توحش محض و اعماق تباه او هبوط بن .به چاپ رساند مزیورك تایوین هـا   جملـه  نی
ـ کـه ا  جـا که از آن برهان خلفن یا«: ف کردیتوص ـ  االت متی ل مسـوو اسـت تمـام شـهروندان     یحـد دمکراس

دو . محض اسـت  ید تباهیترد یب »اند یها هم اهداف خوب یر نظامین غیشان هستند و بنابرادولت يها کنش
بـه بـن    یل در اعمـاق تبـاه  ییاالت متحد و اسرایبود که ا آمده یطور اتفاق به مزیتا یروز بعد در گزارش اصل

خاطر  د بهین بایبنابرا. ها را رنجاندند ارباب ،دادن يها در انتخابات آزاد با اشتباه رأ ینیفلسط. اند وستهیالدن پ
 الت خودگردانیتشککردن  هدف، محروم«گر اظهار کرد که گزارش. ن جرم مردم را مجازات کردیا به ارتکاب

برگزار  يدیمجبور شود انتخابات جد«جمهور محمود عباس  سییر که چنان» است یالملل نیاز پول و روابط ب
شده و مهـذب   اصالح حماس چنان ناخشنود شوند که نهضت ي ها در دوره ینیرود که فلسط ید میام. کند

زا یولنـد ن آمده کـه کا یچندر گزارش هم. مجازات مردم طرح شد يسازوکارها. »فتح را به قدرت بازگردانند

                                                                                                                        
1. Patrick Seale 



 219   سخن پایانی

  

ـ هـا را تخف  ینیفلسط ي ها شکنجه تا مطمئن شود که آن دار خواهدکردیگان نفت ددکنندیبا تول 1سیرا ف ی
 ستینشر مطلق کند،  یرا مطرح م االت متحد آنیا یبن الدن، وقت »برهان خلف«که خالصه آن. نخواهندداد

  ].26[است » یج دمکراسیترو« يحق برا به ثارِیابلکه 
ـ ن واقعیزه اتا. سه کنندیهم مقا را بان دو مقاله یا ییدم جایند بـن الدن رونـد   » برهـان خلـف  «کـه  ت ی

ـ » اقتصـاد  آزار دادن«: انـد از  آشـنا عبـارت   يهـا  مثـال . شـده  ده گرفتـه یاست ناد ياستاندارد ییاجرا  یوقت
ـ «؛ »راه نـرم «انتخاب کردند ـ  جسارت کرده سالوادور آلنده را  ها ییایلیش مثـال  . نوشـه را آورد یپ» ختراه س

ـ یا يها میگر نظام تحریمناسب د را به کشتن داد، کشور را  یهزار عراق انگلستان است که صدها االت متحد 
کـه اغلـب تـا آخـر     (گر مثل خودش نجات داد ید يوهاین را از سرنوشت دیران کرد و احتماالً صدام حسیو
تـر از   خلـف  یحتا برهانبلکه  یستن بن الدن نیدکتر این صرفا. )کنند یشان متیا حمایتانیاالت متحد و بریا

تـان را بـه   لیتوانستند، هرقدر هم که تخ یها نم ین خاطر که عراقیا بهبلکه ابعاد  يبر مبنا، نه فقط است آن
  .شوند ن شناختهیصدام حس اعمال لمسوود یپرواز درآور

از . دست واشـنگتن اسـت   کردن اقتصاد کوبا به ترور و خفه ي ساله وهفت ن مثال، کارزار چهلیمعتبرتر
شان میل اَعمال رژمسوومردم کوبا «: ان کردند کهیب يدزنهاور و کنیآ يها که دولتم یابی یدرم یاسناد داخل

ها کاسـترو را   باعث خواهدشد آن» گرسنه يها ییکوبا ي ندهیفزا یناراحت«ن توقع که ید با ایپس با» هستند
 يهر ابـزار ممکـن بـرا   « :کا اظهار کرد کهیامر ي امور خارجهوزارت ). يکند(ندازند، مجازات شوند یرون بیب

دولـت   يو برانـداز  يدی، نومیگشود تا باعث گرسن کار گرفته درنگ به ید بیکوبا با ياقتصاد یف زندگیتضع
  .است يچنان مجرن همیدکتر »]27[شود 

 کـردنِ  مجازات يبن الدن برا برهان خلف استفاده ازم که یردا یست، مدارك کافیدادن ن الزم به ادامه
  .ستی، انحراف از هنجار نها ینیفلسط  کیدمکرات يخطا

پـس  . گونه اجرا کننـد  وسواس یقترا با د» شانهدف« هش رفتند کیپآنجا  ل تاییاالت متحد و اسرایبعد ا
ـ    یبهداشـت  يهـا  مراقبت ياضطرار يها کمک ياروپا برا ي هیمثالً طرح اتحاد مقامـات  « یمتوقـف شـد وقت

ـ از ا یممکن است بخشرا ابراز کردند که  ین نگرانیا ییکایامر ن پـول بـه پرسـتارها، پزشـکان، معلمـان و      ی
گـرِ  یآورد د دسـت  .»ب حمـاس بـرود  یجه به جیپرداخت شود و در نت رندیگ یمحقوق  دولتکه از  یگرانید
 ي ش در غزه و کرانهاتیگرجنایو د یستیترور يها کا به شقاوتیامر ي ل هم به پشتوانهییاسرا. »جنگ با ترور«

ـ  موارد به ید در برخیادامه داد ـ شا  يباختر ـ تحر يبـرا  یعنوان کوشش بـس   ک حمـاس بـه نقـض آتـش    ی
  ].28[گر ید يآشنا يک الگویپاسخ بدهد، » دفاع از خود« يل بتواند براییاش، تا اسرا ندهدهآزار

 ي توسـعه  يهـا  کـردن طـرح   یرسم ياش را برا ل، اُلمرت، برنامهییر اسرایوز ، نخست2006 یاه مدر م
 2»یـی گراهم«اُلمـرت از  . اعـالم شـد  » غزه در تیرفع مسوول«راه با شارون اعالم کرد که هم يباختر ي کرانه

اسـتفاده کـرد،   ) از جمله آب( يباختر ي پر ارزش کرانهو منابعِ ها  نیالحاق زم يبرا يریحسن تعب عنوان به
                                                                                                                        
1. Condoleeza Rice  
2. hitkansut 
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مجـزا از   ییهـا  حال انقبـاض بـه بلـوك    مداوماً در ینیفلسط یکردنِ نواح خُرد يشده برا یطراح یی برنامه
اردن را  يهـا  ل درهییاسـرا  یبماند، که وقت یها باق ینیفلسط يم که برایاورشل ي از هر گوشهجدا گر و یدکی

ـ  نترل کرد، همهرا ک یخارج یرسو هر دست ییهوا ياشغال کرد و فضا افکـار  در کـه  اُلمـرت  . ر بشـوند یاس
ـ  عقـب «ش در خاطر جسارت به ،افتیدست  یی ره کنندهیخ يروزیبه پ یعموم  يبـاختر  ي از کرانـه » ینینش

ـ    تیرسـم  بـه  يبرا هادیامن یکرد تا آخر یم يداشت هر کارکه  یحال درشد  ستوده  یشـناختن حقـوق مل
ـ پراکنـده   يهـا  سـاکنان شـهرك  » شیتشو« کهبود  هه شدیبه ما توص .بر باد برودها  ینیفلسط م یرا درك کن

انـد،   ل منضم شـده ییبه اسرا یر قانونیطرز غ که به یر قانونیغل یوار حایپشت د يها نیاگر در سرزمکه چرا
همراه واشنگتن  ي د مهربانانهییها طبق معمول با تأ نیا ي همه. به حال خود رها خواهندشد ،»همگرا شوند«

ـ گاه با ا باشد، گرچه گه ه کردهیها را ته برنامه يااجر يبرااز یرِ مورد ناردها دالیلیم رود یکه انتظار ماست  ن ی
 ي هیجمهور محمود عباس اعالم سییخواهدبود که ر بهتر: باشد» جانبه کی«د ین نبایفلسط یرانیتذکر که و

  .ش خواهدرفتیپ یر و خوشیبه خز یچ همه صورت نیام را امضا کند که در یتسل
 يهـا  و در زندان مشاهده کنندبردارانه ها را فرمان نیا ي اند که همه موظف يباختر ي مردم غزه و کرانه

  .اند  یی وانهید يها ستیشان بپوسند وگرنه تروریواقع
شـان   از خانهرا پزشک و برادرش  کیشهروند،  دو  لییژوئن آغاز شد که ارتش اسرا 24آخر در  ي مرحله

ـ بازداشـت  « هآمد یسیات انگلیکه در نشر یکوتاه يها ادداشتیها بر اساس  آن. در غزه ربود اغلـب   .»دندش
گـر در  ید یزنـدان  9000دو از قرار معلـوم بـه   آن ]. 29[ح دادند سکوت کنند یاالت متحد ترجیا يها رسانه
ـ   شان بدون اتهـام در زنـدان بـه   یها هزارتا وستند که طبق گزارشیل پییاسرا يها زندان  برنـد و بـه   یسـر م

شـدت توسـط    ل کـه بـه  ییاسـرا  يرسوا يها ن که دادگاهیریترِ ساشیاند ـ مثل ب  خاطر هم ربوده شده نیهم
ها صدها زن و کودك هسـتند   ان آنیدر م. اند شان کردهشوند، محکوم ین کشور محکوم میا یمفسران قانون

کـم   یلیل که خییاسرا یمخف يها طور زندان نیهم .ت داردیاهم یتر کسکم يشان براکه تعداد و سرنوشت
کـه   یهـای  لبنـانی  يبـرا ژه یو به«ها  زندان نیند که اگزارش داد یلییوعات اسرابطم. است ها توجه شده به آن

ل از لبنـان  ییورود بـه اسـرا   ي دروازهانـد   شـده  مرز منتقل جنوبِبه د و بودناله  ت در حزبیمظنون به عضو
 ي با شکنجهگاهی و » ندل ربوده شدییبه ابتکار عمل اسرا«ه یند و بقر شدیدر جنگ لبنان اس یبرخ» اند بوده

ن نـوع،  ین اردوگاه از ایاز چند یکیاحتماالً  1391 یاردوگاه مخف. شوند یم داشته گروگان نگه ییر بازجویز
  .]30[ شد سپرده یدست فراموش به يکشف شد و فور 2003تصادفاً در سال 

صـدا   و در موردش سـر  یلیخ. ک سرباز را درست در مرز غزه ربودندیها،  ینیژوئن، فلسط 25روز بعد، 
شـهروندانِ  . اوسـت  يآشناست و خواسـتار آزاد  1طیشال لعادیگبا نام سرجوخه  يباسواد ي هر خواننده. شد

شـده   گرفتـه  ریکه به حق اصرار دارد با سربازان اس یالملل نیقانون ب: غزه فراموش شدند ي شده نامِ ربوده یب
ـ  بمـب «ل بـا  ییاسـرا . است داً منع کردهیبه شهروندان را اک یفراقانون ي رفتار شود، حمله ید انسانیبا و  یافکن
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پاسـخ   یسـت ین اعمـال ترور یبـا بـدتر   ،ل محاصره و ربودنیکردن، تحم رانیکردن، سوزاندن و و باران گلوله
هـا را   نیا» ؟یکند و بر اساس چه حق یم یشکند که بپرسد چه غلط یکس هم سکوت را نم چیدهد و ه یم

ـ  ییهـا  ن گامیکه چن یدولت«: ه کهنوشته و افزود يدئون لویگ یلیینگار خوب اسرا روزنامه گـر  یدارد، د یبرم
ن را ربـوده،  یدولت فلسـط  ياز اعضا يادین تعداد زیچنل همییاسرا. »ندارد یستیک سازمان تروریبا  یفرق
 یت جمعیاَعمال جنان یا. رتکب شدهم يگریشمار د یات بیران کرده و جنایبرق و آب غزه را و يها ستمیس

ـ  ینیدانسته، مجـازات فلسـط  » یت جنگیجنا«را ها  الملل آن نیو بکه عف . نداد ياشـتباه رأ  يسـت بـرا  ا اه
شـدن   باعـث کشـته  «کـه   یتحـوالت  ي جـه یسازمان مللِ فعال در غزه، در عرض چند روز در نت يها آژانس

ـ  واردتـن   رهـزا   به صدها یی ندهیشود و فالکت فزا یگناه از جمله کودکان م یشهروندان ب ـ  یم  بِیآورد و آس
حدود  يکار یدرصد و بهشتاد که نرخ فقر در آن  یت خطرناکی، موقعزند یمن یفلسط ي به جامعه يدیشد

صـورت   يو ضـرور  ياقـدامات فـور  که آن تر هم خواهدشد مگر میسرعت وخ درصد است و احتماالً بهچهل 
  ].31[دادند هشدار » یبهداشت عموم ي فاجعه«نسبت به  »ردیگ

ـ   رشِیاست که حماس از پذ نیها ا ینیمجازات فلسط ي بهانه  تیرسـم  بـه : زنـد  یسه درخواست تـن م
به  مزیورك تایوینران یسردب. نیشیپ يها توافق رشیپذز، و یآم اَعمال خشونتتمام ل، توقف ییشناختن اسرا

ثابه کل در م عرب به ي هیاتحادرا که مصر و اردن و  یقواعد اساس«د یدهند که با ینمود مرهبران حماس ره
ـ عنوانِ سـازش ا  نه به«کار را  نید ایعالوه با رند و بهیبپذ» اند رفتهیپذ ترویب 2002صلحِ مان یپ  »کیدئولوژی

ـ    یب یتیاز موقع يشرویپ يگذار الزم برا مراسمِ، یواقع يایت ورود به دنیعنوان بل به«بلکه   یقـانون بـه دولت
  ].32[انجام دهند ـ مانند ما » مندقانون

 ن را بـه یفلسـط . کنند یط را رد مین شرایاالت متحد با صراحت تمام ایل و اییذکر است که اسرا  الزم به
بـسِ   م آتشین و سال کیحماس به مدت  یهاشان حتا وقت دادن به خشونت انیشناسند؛ از پا یت نمیرسم

توافق يکه مذاکرات برا یحال مدت دارد در یبس طوالن  تشکند و درخواست آ یت میجانبه را رعا کی موقت 
 2002درخواسـت سـال    ،نِ آشـکار یدارند؛ با تـوه  یدو دولت درحال انجام است، دست برنمل یسر تشک بر

 يگـر بـرا  ید يهـا  طور تمـام طـرح   نیرند، همیگ یده میروابط را ناد يساز يعاد يعرب برا ي هیسران اتحاد
شد که قـرار بـود    رفتهیپذ» راه ي نقشه« یحتا وقت. میش را کردحال بحث را که تابه یک با معنیپلماتید توافق

ـ  آن افزود که آن به» شرط« دهل چهارییف کند، اسرایاالت متحد را تعریاست ایس ـ  یرا کامالً ب کـرد و   یمعن
  ].33[راه داشت هم ها را به واشنگتن و سکوت در گزارش یگشیهم یحید تلوییتأ

ها  آن. قرار گرفت يبردار مورد بهرهاق یل با اشتییاالت متحد و اسرایحماس در انتخابات توسط ا يروزیپ
وجـود نـدارد    يگریوجود ندارد پس انتخاب د» يگریطرف د«کردند که در مذاکرات  ید وانمود میتر با شیپ

ـ  نیمان اُسلو به ایپ يکه از امضا  يکار، يباختر ي کرانه تصرف ي پروژه ي مگر ادامه بـا  (دادنـد   یسو انجام م
ن یآخـر  2000در سال  يساز آهنگ شهرك] 34[شد،  که قبالً اشارهطور  همان). نیشیات پیگسترش عمل

. افـت یت ، و بعد در زمان بـوش ـ شـارون شـد    وج گرفتا هود باراكیل، اییر اسرایوز نتون و نخستیسال کل
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وجـود  » یـی  طـرف مـذاکره  «چون حماس بر سر قدرت است که توانستند بنالند  یاش م دسته و اُلمرت و دار
کـف   شانیش بروند که مؤدبانه برایغرب پ يها یلفاظه بر ین و با تکیفلسط یرانیالحاق و ود با یپس با ندارد

 ي ت که اگر برنامهین واقعیاز ا یپوش جانبه و چشم کی» ییگراهم« ي درباره یمیاط مالید با احتیزنند شا یم
 ییمعنابدتر است و  یلیخ ایها  ها مثل آن نیا ي ، برنامهر قابل قبول استیغموارد کامالً  ياریحماس در بس

  .ک تفاوت فاحشی کنند، یها را انکار م ینیمند فلسطحقوقِ ارزش يمند طور نظام ها به آن: ندارد
دو سرباز  یی حمله انیدر جراله  شد که حزب آغاز هییژو 12 ز دریانگبر ن داستان نفرتیدر ا يکنش بعد

ـ ل انجامییار اسرایع تمام ي حملهگر را کشت که به یفر دنر گرفت و چند یرا اس یلییاسرا  د و باعـث کشـته  ی
بعد با  ل بهییو اشغال اسرا یجنگ داخل يها شد که لبنان از الشه يزیچ تر آنشیب یرانیشدن صدها نفر و و

اش  نهیکرد که لبنان هز یاکاله قمار وحشتن ها هرچه باشند، حزب  زهیانگ. بود کرده يفراوان بازساز درد و رنج
 يمـواز  يرهبر«به رشد  يخور  یقول بحث رام م که بهینیب یرا م ییندهایدوباره خطر فرا. ترا گزاف پرداخ

ـ هـا ارا  به آن یمحافظت کند و خدمات اساس] شهروندان[د تا بتواند از یل انجامیا بدی  ي بـا شـاخه   »ه دهـد ی
  .خودش ینظام

 یخط رسم«دهد که  یگزارش م مزیال تاننشیفا. دارند یمتفاوت يها نظرها زهیانگ ي گران درباره لیتحل
ل ییاسـرا  يهـا  مانـده در زنـدان   یبـاق  یلبنان یشدن چند زندان گرفتن باعث آزاد رین بود که اسیاله ا حزب

هـا کاسـتن از    از هـدف آن  یها نشان داد که بخش آن يها اس حملهیکار و مق  نیاما زمان انجام ا. خواهدشد
ها با  یلیخ. »زمان هم ي ل به جنگ در دو جبههییکردنِ اسرا مجبوراست؛  ها بوده ینیل به فلسطییفشار اسرا

 يمرز ي را در حمله ییـ که سربازها  2000االقصا در سپتامبر  ي اله به شروع انتفاضه واکنش حزب يادآوری
در  يباختر ي کرانهدر ل ییگر اسرا رانیو يها ش به حملهز پاسخید ـ و ن یو به تبادل اسرا انجامکرد ر یگدست

کننـد و   یها را برجسته م یزندان ي زهیانگگران ید]. 35[اند  فقامو لین تحلیابا  1)آموس هارِل( 2002سال 
ـ ر بگیرا اس ییبود سربازها دهیکوش یاز بحران کنون اله قبل ت که حزبین واقعیو ا 2000با تبادل سالِ  رد و ی

ـ   آن اشاره کردم، آن بهتر  شیل که پییاسرا یمخف يها بردن از موضوعِ زندان نامبا  امـل  . دهنـد  یرا شـرح م
ـ ت ایاهم«د یکند که نبا یداند اما استدالل م یزه مین انگیتر ب روابط با غزه را مهمیغر سعد  هـا  ن گروگـان ی

  ].36[ده گرفت یرا ناد» یداخل یافکار عموم يبرا
از کارشناسـان و   یلیشد خ گفتهطورکه قبالً  همان. دانند یم یگران اصلیه را بازیا سوری/ ران و یگران اید

ـ نـد کـه ا  یگو ید میبا ترد هاشان یبعضاند اما  ن نظر مخالفیبا ا یرانیمخالفان ا ـ ه بـر عمل یران و سـور ی ات ی
 يسـران عـرب در اجـالس اضـطرار     .انـد  ران نشانه رفتهیا يسو تر حکام عرب بهشیب. اله نظارت دارند حزب
» اعـراب  یآشکار افکار عمـوم  دنِیبه چالش کش«ران خواستار یار یشان از تأثیخاطر نگران عرب به ي هیاتحاد
 يعرب را که کـار  يها دولت«اله،  زبح ي لهیوس ها به یرانیان کرد که ایب یدر دوب ینظام یکارشناس. شدند

ها کشـته   ینیشده، فلسط دهیبست کش به بن ند صلحیفرا«که  یدرحال» اند کرده یمگیسرآس کنند، دچار ینم

                                                                                                                        
1. Amos Harel 
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مـن،  یه، یسـور . »ستا ل نشانه رفتهییسمت اسرا د که در عمل بهیآ یاله به صحنه م جا حزبنیا و... شوند یم
 ل را بهییاسرا يها حمله» اتحاد نادرِ شِیدر نما«اله مخالفت کردند؛ پارلمان عراق  ر و لبنان با نقد حزبیالجزا

ـ وز محکوم کرد و نخست» کارانهتیتجاوز جنا«عنوان  ش اسـتقبال  کـه واشـنگتن از انتصـاب    یمـالک  ير نـور ی
ـ ا. »بزنـد  یبه اقدامات عاجل ستل دییتوقف تجاوز اسرا ياز جهان خواست تا برا« ،بود کرده ـ ن واقعی ت کـه  ی

بلند  یی منطقه يها د داللتیهستند شا» اعراب یافکار عموم دنِیبه چالش کش«تر سران عرب خواهان شیب
رهبـر  «کـردن دارد کـه    ارزش اشـاره . شـود  یکال اسـالم یراد يها ت گروهیباشد و باعث تقو داشته یاسیمق
ـ نظـر   بـه . محکـوم کـرد  عـرب را   يهـا  شدت دولت ، بهفعاک ين مصر، مهدیالمسلم اخوان» مقام یعال واز ف

ـ ن اکثریالمسـلم  اخوان« :انهیس کارشناس خاورمیجرج ـ ت ی دسـت   بـه آزاد را در انتخابـات مصـر    »یاطعق
  ].37[گذارد خواهد یی ر گستردهیثأش، تیها از شعبه یکیگر، مثالً در حماس، ید ییخواهدآورد و جا

ـ س سابق میی، رسرهنگ بازنشسته پت النگ  یدفـاع  اطالعـات سـم در سـازمان   یانـه و ترور یخاورم زی
ـ  . اسـت  یـی  لـه یقب ین جنگ در اصل جنگیا«: است دست داده به يتر ل گستردهیپنتاگون، تحل  یاگـر کس

د او را یشنهاد داده، پس بایکه حماس پ يزید، چیریبس موقت را بپذ د آتشیما نخواهشدشمن شما باشد و 
ـ   شدن سه سرباز چنان نامتناسب است که بـه  ل به ربودهییپاسخ اسرا. دیهم بکوب در ـ یب رسـد  ینظـر م  ترش

  ].38[» االت متحدیکشور خود و ا یافکار عموم استفاده از يبرا باشد یی مندانههوش ي بهانه
مان رخ ش چشـم یکه پ یی يد ما را نسبت به تراژدیر نبایدرگ ها و عواملِ زهیانگ ي گمان دربارهحدس و 

دهد، و  یرخ م يترشیع هرچه بیچنان فجال در غزه همییشده، در زندان اسرا ران یولبنان . دهد، کور کند یم
ـ قتـل   ي پروژهل ییاالت متحد و اسرای، امتوجه بشود ینکه کسیبدون او غزه  يباختر ي رانهکدر  ـ ی ت، ک مل

  .رسانند یکمال م را به خیب و نادر در تاریمه یی حادثه
ـ ترک واضح و روشـن  یلیها و پاسخ غرب، خ ن کنشیا ـ ی و  یجـانب  بـه  ددمنشـانه، حـق   يگـر  یبِ وحش

است چنانکه فراتر از  شه دواندهیر یستیالیت امپریدر اعماق ذهنکه  دهد ینشان مرا  یی دهید ت زخمیمعصوم
 يتمـدن غـرب چـه فکـر     ي دربارهدند یپرس يگانداز  یشود درك کرد که چرا وقت یمراحت . است یآگاه

 .باشد یخوب ي دهید ایگفته بامعلوم کند، از قرار  یم
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Noam Chomsky, “The Israel-Arafat Agreement,” Z Magazine, October 1993, reprinted in The 

Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians, updated ed. (Cambridge, MA: 

South End Press, 1983,1999), pp. 533-568. 

یکی از . داد اعماقِ دولت فلسطین نشان می بههاي اسراییلی را  نهاد کرد، تجاوز زمینیی که اسراییل پیش نقشه .12
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  .بود

هـاي زیـادي آنجـا دارد     ي باختري را که شـهرك  درصد از کرانه 3طرف فلسطینی پذیرفت که اسراییل بتواند  .13
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ـ  محلاند که وت پناهندگان در حوالی بیرهاي  صبرا و شتیال اردوگاه عـام فجیـع شـهروندان غیـر نظـامی       لقت
  .کرد شان مینظامیانِ فاالنژیستی بودند که اسراییل حمایت فلسطینی توسط شبه

گان کننـد  ، توافق صلح تفصیلی است که مذاکره)گویند نیز می ژنو  که به آن توافق ژنو یا ابتکار عمل(پیمان ژنو   .15
توافـق در چـارچوب   رسیدن به فلسطینی ترتیب دادند تا نشان دهند که  ي اسراییلی و غیر رسمی اما برجسته
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http://www.geneva-accord.org/HomePage.aspx?FolderID=11&lang=en 
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 Naom Chomsky, Towards a New Cold War: Essays on the Current Crisis and How We Got 
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17. H.C.6698/95, Kaadan v Israel Lands Administration, 54(1) P.D.258  
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http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2000/High+Court+Decision+on+Katzi
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r+-+8-Mar-2000.htm 
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  .نک .»این روش غیر قانونی ادامه دهندکه به  دهد می

“’A First Step in a Difficult and Sensitive Road’: Preliminary Observations on Qaadan v Katzir,” 

Israel Studies Bulletin 16, no.1 (Fall 2000), pp.3-11. 

هاي فلسـطینی را   ي سرزمین باختري ساخته تا محدوده ي دیوار حایل، مانعی است که اسراییل در طول کرانه .19
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  .پا ارتفاع است25ي بتنی با  پا عرض دارد، جاي دیگر سازه200ي ممنوعه است که  منطقه
بس موقت سـال   است ـ یعنی در طول خط آتش  1967در ژوئن  هایش از پیشروي خط سبز، مرز اسراییل قبل .20

1949.  
21. Gil Hoffman and jpost.com staff, “Peres’s Brother Says ‘Peretz Took Over Labor Like Franco 

Took Over Spain,” Jerusalem Post, November 27,2005.  
  .نک. اه یتر از میزارهبراي اطالعات بیش

Chomsky, Fateful Triangle, pp.118-12 
کاري عرب ـ یهود  متعهد به هم» صهیونیست فرهنگی«دان،  فیلسوف یهود و الهی) 1878- 1965(مارتین بوبر  .22

 I) 1923(توان به دو کتاب  ش میهای از کتاب. دوملیتی در فلسطینسازمان هوادار دولت ) Ihud(و عضو ایهود 

and Thou  1946(و (Paths in Utopia اشاره کرد.  
مناخیم بگین رهبري  1983تا  1948بود که از  هروت حزبِ سیاسی جنبشِ رویزیونیست راست صهیونیستی .23

  .شدبخشی از ائتالف دست راستی لیکود بعداً . عهده داشت هآن را ب
جـزء اصـلی سـازمان     1969نـد، از سـال   را بنیاد نهاد آن 1950ي  فتح که یاسر عرفات و دیگران در اواخر دهه .24

  .بخش فلسطین شد آزادي
هـاي مربوطـه بیـان     بخـش ). باال 2ي  یادداشت شماره. نک( 1967نوامبر  22شوراي امنیت،  242ي  نامهقطع .25
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  .»کند می... ها حل عادالنه براي مشکل پناهنده یابی به راه دست. ب... بر ضرورت تريتصریح بیش
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(http://jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml) 

and “Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel”  
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  :رس استمتن این پیمان در نشانی اینترنتی زیر در دست .30
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35. UN Security Council S/13911, April 28, 1980, available online at  
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تنها رأي منفـی از ایـاالت متحـد    . مردود شد 4به یک به  10نامه با رأي نویس قطع پیش 1980آوریل  30در 
  .بود

همین بخش هـم   4ي  رهدر یادداشت شما( .”Palestine National Council, “Political Communiqué. نک  .36
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Scribner’s Sons, 1993) p. 1043. 
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88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،129 ،134 ،177 ،204 ،

228 
 125 یقوم يساز پاك

 94، 90، 33 نیپاول، کال
 14 امیلیپترسون، و

 207، 175، 174، 173، 153 ریپرتز، ام
 186 نیمارتپرتز، 

 217، 167، 165، 159، 153، 147 مونیپرز، ش
 230، 92، 49 چاردیپرل، ر
 52 قانونحکمرانی و  یدمکراسي  پروژه
 256، 187، 186 دیوید ي پروژه
 235، 90، 31 کاید امریجد ي سده ي پروژه

 7 امیلی، ويپر
، 145، 144، 143، 142، 141 ینیپناهنــدگان فلســط

146 ،147 ،148 ،154 ،156 ،164 ،166 ،207 ،
246 ،247 

، 92، 91، 88، 74، 69، 30، 28، 26، 9 پنتــــــاگون
117 ،187 ،193 ،223 ،242 

 96، 95، 80 ریمین، والدیپوت
  83، 81 سییلس، لویپوسادا کار

 195 )دیسع(از اسالم  یی پوشش رسانه
 161 پونداك، ران

 51 ، محمدرضايپهلو

 169 ترز، جونیپ
 112 شمرگهیپ
  249، 221، 177، 147، 144 مان اسلویپ

  ،167، 166، 165، 161، 160، 144 توافق اسلو
 246، 143 ي اسلو نامه موافقت

 158، 128 لییمان صلح مصر ـ اسرایپ
، 213، 135 یـی  هسـته  يهـا  مان منع گسترش سالحیپ

243 

 ت

، 163، 162، 148، 146، 145، 144، 143، 141 تابا
172 ،178 ،245 ،246 ،251 

 117 مارگارتتاچر، 
 242، 126 تالبوت، استروب

، 188، 171، 138، 111، 53، 50، 36، 26 غــاتیتبل
190 ،194 ،203 

، 223، 210، 209، 208، 195، 113، 20، 19 تجاوز
227 ،246 

، 107، 95، 91، 89، 88، 58، 38، 23، 18 میتحــــر
119 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،186 ،199 ،
219 ،256 
 125، 112 ها ترکمن

، 120، 119، 118، 96، 94، 63، 57، 52، 15 هیترک
121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،132 ،139 ،236 ،
241 
 22 یستیترور ز

، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15 ســمیترور
25 ،26 ،30 ،31 ،39 ،79 ،81 ،116 ،127 ،

159 ،207 ،223 ،242 ،245 ،253 
 219، 94، 60، 59، 58، 52، 51 یج دمکراسیترو
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 139 ایداران راشتر تفنگ
 203، 193، 192، 191 یتنفر قوم
 98 مزیتهران تا

 26 یمور شرقیت

 ث

 91، 90، 84، 73، 72، 71، 52، 48، 46 ثبات

 ج

 44 ریکب ي جامعه
 63، 44، 43، 23 ندونیجانسون، ل

  200 عراق یمل وفاق ي جبهه
 ینظمـ  یجـاد بـ  یسـپتامبر و ا  11: دو تـوحش  جدال
  21، 14 )آشکار( ین جهانینو

 190، 69 جروسالم پست
 156 نگ، گوناریجر

 201، 111، 109، 104، 101، 100 می، ابراهيجعفر
 20، 19 ن، رابرتجکس

 71، 70، 63، 40، 39 جمال عبدالناصر
 128 جمبالت، کمال

 216 دیلجمبالت، و
 16 سایجمسون، مل

 180، 115، 113، 94، 93 جنبش ضدجنگ
 75 یی جنبش ضدهسته
 96 یجهانجنبش عدالت 

 166، 72 ینیجنبش فلسط
 110، 50، 49، 48 يجنبش کارگر

 50 یهاجنبش کف
 155 صبوتیجنبشِ ک

 71، 67، 63 لییجنگ اعراب و اسرا

 80، 77، 31 جنگ افغانستان
 242، 131، 103، 37، 36 ران و عراقیجنگ ا

 219، 81، 80، 54، 30، 26، 17 جنگ با ترور
، 128، 118، 89، 71، 57، 33فـارس   جیجنگ خلـ 

160 ،242 
، 203، 202، 199، 116، 115، 59 یجنـــگ داخلـــ

204 ،209 ،222 ،258 ،259 ، 
 71 منی یجنگ داخل

ــرد  ــگ سـ ، 123، 121، 110، 34، 33، 29، 10 جنـ
210 

 14 )آشکار( جنگ سرد نو
 141، 128، 96، 74، 72، 50، 15 جنگ عراق
 81، 20، 19 جنگ کنترا

 242، 126 جنگ کوزوو
 187، 109، 89، 68، 29، 19، 13 تنامیجنگ و

 255، 181 نیجن
 169 زین استادیجورنال آو پلست

 206، 176 یجهاد اسالم
 86، 21 ها يجهاد

 چ

 194، 14 چپ عرب
 189، 188 چپ نو

 96، 28، 25 چچن
 130، 108، 100، 97، 93، 92، 91 ، احمدیچلب
 215، 211، 92، 31 کی، دیچن

 ح

 130، 129، 59 قی، رفيریحر
 204، 200، 108 )عراق( یحزب اسالم
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 201، 100، 98 دعوهاسالمی حزب 
ــزب ــه ح ، 215، 210، 209، 208، 130، 129، 41 ال

216 ،217 ،218 ،220 ،222 ،223 ،259 ،263 
  107، 106، 93، 92، 70، 50حزب بعث 

، 105، 103، 102، 98، 93، 91، 50، 49 ، بعثـی بعث
106 ،107 ،108 ،114 ،119 ،120 ،237  

 113، 56 حزب دمکرات
 119 حزب دمکرات کردستان

، 157، 155، 153، 46 )لییاســرا (حــزب کــارگر   
159 ،161 ،164 ،165 ،167 ،168 ،171 ،172 ،
173 ،208 ،250 

 56 لیحزب کارگر برز
 122 .)ك. ك. پ( حزب کارگران کرد

 153 ستیونیحزب کارگران متحد صه
  117» حزب کار نو«

  ستیحزب کمون
  50 حزب کمونیست عراق
  111 حزب کمونیست ایتالیا

 196 حزب کمونیست اندونزي
ــزب ل ــودیحـ ، 173، 172، 171، 159، 128، 73 کـ
174 ،247 

 172، 153، 46 حزب ماپام
 187 يزیست لییحس اسرا

 207، 163، 154، 145، 140 حق بازگشت
 138 حق بقا
، 146، 142، 123، 120، 18 ن سرنوشــتیــیحــق تع

150 ،156 ،166 ،207 
، 123، 122، 121، 112، 111، 85، 52 حقوق بشـر 

127 ،178 ،254 
 66، 53، 46 حقوق زنان

ــدن  ــوق مـ ، 165، 154، 152، 151، 150، 53 یحقـ
171 ،187 

 105 اله محمدباقر تیم، آیحک
 98 زیم، عبدالعزیحک

 239، 118 حلبچه
ــاس ، 205، 204، 176، 175، 160، 134، 11 حمـــ

206 ،218 ،219 ،221 ،222 ،223 ،261 

 خ

 213 ، محمدیخاتم
 214، 213 اله تی، آيا خامنه

 58 بخش ییرها یخداشناس
 130 میخدام، عبدالحل
 78 تایکیخروشچف، ن

 247، 159، 156، 152 خط سبز
، 200، 116، 111، 109، 101، 31 یزاد، زلمـ  لیخل

201 ،203 
 51، 37 اله اله روح تی، آینیخم

، 150، 125، 123، 120، 112، 65 يخودمختــــــار
152 ،164 ،168 ،245 ،248 

 د

  162 )یدادگاه جهان(عدالت  یالملل نیدادگاه ب
ــاروارد  ــگاه هــ ، 186، 185، 183، 182، 78 دانشــ

194 ،233 ،256 
 183، 181 لییاسرا يها دانشگاه
 256، 184، 183 نیفلسط يها دانشگاه

 167 ان، موشهیدا
 252، 187، 186، 183، 169، 75 تز، آلنیدرشوو

 216، 128، 41 يدروز
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 112 ن برژنفیدکتر
 23 ن مونرویدکتر

، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 46، 39، 15 یدمکراس
55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،85 ،86 ،87 ،93 ،
94 ،95 ،99 ،110 ،114 ،144 ،164 ،201 ،

206 ،209 ،218 
 190، 96 دوگل، شارل

 210، 58 ستاینیدولت ساند
، 158، 155، 150، 145، 144، 141 ینیدولت فلسط

159 ،161 ،166 ،173 ،176 ،207 ،221 ،240 ،
245 ،246 ،252 ،255 

 125، 124 دولت ـ ملت
 82، 79، 20، 19، 18 یستیترور يها دولت

 171 زاكیچر، آیدو
 254، 205، 176 دهالن، محمد

 121 بان حقوق بشر دهید
 157، 189، 68، 67 سنتید
 173 ن، هاوردید
، 220، 184، 169، 163، 162، 152 لیـــحاوار یـــد

247 ،252 
 247، 172، 151، 150 لییعدالت اسرا یوان عالید

 ر

 193 ن، پترابرتس
 258، 218، 190، 147 ن، اسحاقیراب

 161 سیراس، دن
 127، 69، 41 یحیراست مس

، 211، 112، 94، 92، 91، 90، 31 رامســفلد، دانلــد
215 

  219 زایس، کاندولیرا

 45 چریلوباو یرب
 85 اله بیم نجیرژ

، 106، 101، 100، 99، 94، 93، 66، 13 هــا رســانه
109 ،119 ،130 ،173 ،178 ،182 ،186 ،195 ،
203 ،220 ،262 

 250، 164، 156، 155، 149 رود اردن
 137 مینسون، مکسیرود

 61، 44 نیروزولت، فرانکل
 193،194، 74، 73 روشنفکران عرب

 195، 46 زنان ییرها
، 110، 58، 52، 40، 33، 20، 18، 17 انلدرگان، یر

117 ،164 ،181 ،217 ،249  

 ز

 46) فالپان(ا ه تیها و واقع اسطوره: لییش اسرایزا
 259، 202، 107، 106، 105 ، ابومصعبيزرقاو

 س

ــور  ــادات، انـ ، 168، 158، 157، 156، 128، 41 سـ
248 

 189 سارتر، ژان پل
، 155، 147، 128، 40 نیبخش فلسـط یسازمان آزاد

159 ،160 ،164 ،165 ،166 ،167 ،175 ،176 ،
177 ،179 ،205 ،207 ،217 ،244 ،245 ،247 ،
248 

، 95، 89، 87، 86، 72، 37، 21، 18 ســـازمان ملـــل
101 ،114 ،127 ،135 ،139 ،140 ،156 ،159 ،
213 ،221 ،226 ،236 ،242 ،244 

 80 يشانگها يها يسازمان همکار
  203، 202سامراء 
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 186، 183 يسامرز، لر
 185 ساموئلسون، پل

، 187، 186، 185، 184، 181، 69، 15 يزیست یسام
188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،
196 ،211 

 187 کایدر امر یواقع يزیست یسام
 27 نسیسا

 103، 65 بدرسپاه 
 202 يسپاه مهد

 233، 68 لیل ـ براونسویاُشن ه ي هستیز
 68 ها يهودیها ـ  اهیس ي هستیز
 140، 138 یهوپ يها پوست سرخ

ــرزم ــا نیس ــغال يه ، 147، 143، 142، 46، 40 یاش
148 ،149 ،155 ،159 ،160 ،161 ،166 ،167 ،
168 ،174 ،178 ،184 ،207 ،216 ،245 ،247 ،
258 

 147 نینش يهودی يها نیسرزم
 46 سعود، محمد بن

 254، 196، 195، 194 د، ادواردیسع
 195، 57 مزیسکوالر
ــ يهــا ســالح ، 99، 87، 54، 47، 36 یکشــتار جمع

117 ،213 
، 132، 97، 40، 30، 25، 22 یــی هســته يهــا ســالح

133 ،134 ،135 ،136 ،158 ،213 ،215 ،243 
 106 یسلَف

 89، 33 تنامیسندروم و
 204، 202، 200، 133، 112، 10 ها یسن
، 106، 104، 103، 102، 101، 86 عـرب  يهـا  یسن

107 ،108 ،109 ،112 ،115 ،116 ،119 ،199 ،
200 ،201 ،202 ،203 ،204 

ــور ، 128، 127، 126، 123، 103، 70، 23، 15 هیس
129 ،130 ،133 ،142 ،145 ،154 ،156 ،158 ،
203 ،210 ،222 ،223 ،230 ،240 ،242 ،244، 
259 

 191، 190، 92، 90، 59، 58، 50، 23، 22، 21 ایس
 174، 72، 43، 42 یاست اجتماعیس
 184 ياست استعماریس
، 69، 62، 61، 59، 15، 14، 13، 9 یاست خارجیس

70 ،197 ،232 
، 100، 99، 98، 97، 65 یالعظمـ  الـه  تی، آیستانیس

258 ،259 
 44 وودز ستم برتونیس
 263، 217 وره، فؤادینیس

 ش

ــارون، آر ــشـ ، 172، 167، 162، 157، 73، 11 لیـ
173 ،174 ،193 ،196 ،207 ،219 ،221 

 174 شاس
 159 ر، اسحاقیماش

 195 ن، جکیشاه
 80، 65، 64 ایآس يانرژ تامین ي شبکه

 157 نایس ي رهیجز شبه
 246، 190 )اردوگاه پناهندگان(ال یشت

 196 یشناس شرق
 92 شرکت رند

 96، 95 شرودر، گرهارد
 181 وانیسالشروط 

، 131، 118، 113، 112، 111، 108، 99 شـــــکنجه
159 ،172 ،178 ،182 ،184 ،219 ،220 

 30 نگر، آرتوریشلز
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 170 هودیآئین  ییکایامر يشورا
، 98، 95، 93، 86، 82 ت سـازمان ملـل  یامن يشورا

101 ،105 ،114 ،128 ،129 ،138 ،156 ،162 ،
209 ،216 ،217 ،236 ،237 ،239 ،242 ،244 ،
247 

 62، 25 یمل یجاسوس يشورا
 254، 159، 140 نیفلسط یمل يشورا

، 102، 98، 89، 88، 86، 47، 36، 22، 10 شـــورش
103 ،104 ،105 ،116 ،119 ،121 ،128 ،131 ،
190 ،203 ،204 

 119، 118، 36 انیعیشورش ش
 118 شورش کردها

 249، 66، 17 شولتز، جرج
، 208، 184، 166، 164، 157، 46 يســاز شــهرك
221 

 237، 102 شهرك صدر
، 246، 218، 26، 24، 20، 18 غیرنظامی شهروندان

251 ،255 
 154، 150 يشهروند

 130، 129، 96 راك، ژكیش
، 108، 106، 104، 102، 100، 65، 41، 36 انیعیشــ

112 ،113 ،115 ،118 ،119 ،196 ،202 ،213  

 ص

 246، 190، 174، 145 )اردوگاه پناهندگان( صبرا
ــ ــدام حس ، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 23 نیص

38 ،50 ،83 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،95 ،
98 ،99 ،102 ،103 ،105 ،106 ،107 ،108 ،

109 ،111 ،117 ،118 ،119 ،124 ،125 ،133 ،
200 ،202 ،219 ،229 ،235 ،239 ،242 

، 109، 108، 105، 102، 101، 99، 98 صدر، مقتدا
112 ،113 ،119 ،200 ،201 ،202 ،203 ،237 

 127، 126، 38 صربستان
ــلح ، 86، 73، 71، 62، 57، 52، 34، 14، 13 صـــــ

109 ،128 ،138 ،141 ،148 ،149 ،156 ،157 ،
158 ،161 ،172 ،174 ،175 ،178 ،179 ،180 ،
184 ،187 ،196 ،205 ،208 ،221 ،222 ،244 ،
246 ،247 ،248 ،252 ،257 

ت و رامـون عـدال  یپ یانـه؟ تـامالت  یصلح در خاور م
 188، 13 )یچامسک( تیمل

 151 هودی یصندوق مل
 188 صنعت هولوکاست

، 192، 188، 171، 170، 155، 67 هــا ســتیونیصه
194 ،253 

، 183، 168، 167، 164، 155، 154 ســـــــمیونیصه
192 ،193 

 ض

 40 اءالحق، محمدیض

 ط

، 86، 85، 84، 83، 82، 79، 78، 77، 53، 40 طالبان
87 

 116، 103 ، جاللیطالبان

 ظ

 70، 37 ظهران

 ع

 223 يعاکف، مهد
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، 205، 177، 176، 161، 143، 11 عبــاس، محمــود
206 ،218 ،220 ،245 

 83، 79، 77 عبدالحق
 160، 147 دری، حیفاعبدالش

 201 ، عادليعبدالمهد
 46وهاب، محمد بن عبدال

ــدالت ، 123، 96، 85، 81، 71، 26، 19، 14، 13 عـ
178 

 26 یعدالت اجتماع
 26 يعدالت اقتصاد

ــراق ، 28، 26، 22، 20، 19، 15، 14، 11، 10، 9 عـ
29 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،
40 ،49 ،50 ،54 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،
63 ،64 ،65 ،66 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،79 ،
80 ،83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،
93 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،

103 ،104، 105 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،
112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،
120 ،121 ،123 ،125 ،126 ،128 ،129 ،130 ،
131 ،133 ،141 ،169 ،177 ،196 ،197 ،199 ،
200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،210 ،211 ،223 ،
229 ،230 ،236 ،239 ،241 ،242 ،258 

، 166، 165 ،162، 161، 159، 143 اســریعرفــات، 
167 ،177 ،179 ،196 ،206 ،247 ،249 ،250 

 229، 33 ز، طارقیعز
 160، 147 ، هنانيعشراو
 221، 172 الملل نیعفو ب

، 165،208، 158، 157، 156، 132 ینینشــــ عقــــب
209 ،217 ،220 ،247 ،263 

، 108، 103، 101، 100، 93، 92، 91 ادیـ ، ايعالو

109 ،111 ،112 ،199 ،200 ،201 
 53 ف، الهامی یعل

  78 عمر، مال
 173 یالون، امیع

 غ

، 156، 155، 152، 147، 144، 142، 45، 18 غــــزه
158 ،160 ،164 ،168 ،175 ،177 ،207 ،208 ،
209 ،211 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،
248 ،249 ،254 ،261 

 ف

 238، 192، 105، 59 سمیفاش
 222، 215، 214 )لندن(مز یننشل تایفا

 254، 253، 247، 218، 206، 205، 176، 155 فتح
 168 سمیفدرال

 153، 125 سکویفرانکو، فرانس
 213 بدون ترور يفردا

 235، 90 دمن، تامسیفر
 205، 177، 176، 175 فساد

 168، 46 مهایفالپان، س
، 141، 140، 138، 128، 126، 120 هـــا ینیفلســـط

142 ،143 ،144 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،
152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،
160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،
169 ،173 ،175 ،176 ،179 ،180 ،184 ،186 ،
188 ،190 ،191 ،193 ،194 ،205 ،206 ،207 ،
208 ،209 ،210 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،
222 ،240 ،244 ،255 ،256 ،261 

 171 فَلشه
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 274، 196 فلوبر، گوستاو
 29 امیلیت، ویفولبرا

 230، 49 ث، داگلسیف
 130 سک، رابرتیف
 108 صل، سعودیف
 188، 67 ن، نرمنینکلشتایف

 ق

 40 میقاسم، عبدالکر
 220، 215، 207، 184، 182، 180 الملل نیقانون ب

، 131، 126، 124، 119، 117، 98، 53، 50 عام قتل
139 ،177 ،190 ،246  
  248، 158 دیوید کمپ قرارداد

  161دیوید  هاي کمپ طرح

 ك

 174 مایکاد
 248، 44، 43، 38 یمیکارتر، ج
 83 اءالشف يداروساز ي کارخانه

 110، 53، 52 کاروترز، تامس
 169 کتزنلسون، برل

، 144، 142، 70، 45، 28، 18 يبــــاختر ي کرانــــه
147 ،149،155،156،159 ،160 ،161 ،162 ،
164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،172 ،175 ،177 ،
190 ،219 ،220 ،221،222 ،223 ،246،248 ،
249 ،253 ،255 

 139، 126، 125، 123، 120، 119، 103 کردستان
ــا ، 107، 104، 103، 101، 100، 98، 36، 15 کرده
108 ،109 ،112 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،
122 ،123 ،125 ،126 ،132 ،199 ،200 ،239 

 86، 85 ، حامديکرزا
 63 کرزن، لرد
 126، 125، 124، 112 کرکوك

 231، 56 ، جانيکر
 139 ریکشم

 57 کیکاتول يسایکل
ــون، بیکل ــنتـ ، 69، 46، 43، 31، 25، 23، 10، 9 لیـ

83 ،89 ،90 ،97 ،121 ،126 ،127 ،161 ،162 ،
167 ،217 ،221 ،241 ،250 

 254، 241، 178، 121 یتیکمک امن
 153، 78 دوستانه کمک انسان

ــام ــک نظـ ، 180، 178، 121، 113،  95، 37 یکمـ
182 ،183 ،241 

 135 )یمجمع عموم(اول  ي تهیکم
 115 )سنا(خدمات مسلحانه  ي تهیکم
 29 )سنا(یروابط خارج ي تهیکم
، 68، 67 لییاسـرا  وکـا  یامر یروابـط عمـوم   ي تهیکم

74 ،75 
 213 یکشتار جمع يها ون سالحیسیکم
 178 ون الندائویسیکم

 238، 110، 88، 62 کنان، جرج
 130 یقاضکنعان، 

 116، 20 کنفرانس قاهره
 147 دیکنفرانس مادر

 251، 183، 182، 162 ون ژنویکنوانس
 219، 131، 82، 78، 70، 38، 23 کوبا

 90 کوول، آلن
  9کوهن، ویلیام 

 189 لیت، دنیکوهن ـ بند
ــکو ، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 29، 26 تیـــ
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38 ،57 ،88 ،89 ،128 ،177 ،229 ،235 
116، 115 ، جرجزيیک 
، 158، 157، 118، 66، 36، 10 ينجر، هنـــریســـیک

179 ،215 ،240 
 121 نزر، استفنیک

 گ

 91، 89 يجمهور ریاستگارد 
 77 نیگارد
 168 ت، شلومویگاز

 223 ، مهاتمايگاند
 190 ورشو يگتو

 170، 169 وسفی، ینسکیگرودز
  9گزارش بیکر ـ همیلتون 

 35، 34، 33، 32 گلسپی، اپریل
 97، 96 لییخایگورباچف، م

 168، 164، 46 میگوش امون

 ل

ــ ، 74، 71، 70، 69، 68، 67، 15، 10 لییاســرا یالب
75 ،211 ،212 

 260، 214 ی، علیجانیالر
ــان ، 52، 51، 50، 42، 41، 40، 14، 13، 11، 7 لبنــ

59 ،67 ،72 ،75 ،115 ،126 ،127 ،128 ،
129،130 ،141 ،142 ،145 ،154 ،155 ،164 ،

177 ،190 ،203 ،208 ،209 ،210 ،211 ،216 ،
217 ،218 ،220،222 ،223 ،242 ،246 ،259 ،
263 

 109 نیِلرد، ملو
 51 س، جوشوآیلَند

 214، 213 نتیلوِرت، فل
 169 انیک، آیستلو

 191 لوموند
 257، 188 نیمور مارتیپست، سیل
 77 وِن، آناتولیل

 م

 62 یسلطنت ي مؤسسه
 252، 168 ماتزپن

 223، 201، 10 ي، نوریمالک
 240، 173، 168، 120 ر، گلدایما

 60، 55، 54، 50 یمبارك، حسن
ــ ــا یمترق ، 67، 66، 65، 51، 47، 45، 42، 41، 40 ه
70 ،115 ،154 ،165 ،173 ،175 ،176 ،180 ،

186 ،191 ،192 ،193 ،195 
 هـا  ینیل و فلسطییاالت متحد، اسرایا: مثلث سرنوشت

 14، 13 )یچامسک(
  210، 53، 40 نیمجاهد

، 100، 98 عــراق یانقــالب اســالم يمجلــس اعــال
101 ،103 ،105 ،108 ،109 ،111 ،112 ،113 ،
119 ،201 ،202 

 47 )ي آموزشی سعودي برنامه(مجلس نمایندگان 
ــل   ــازمان مل ــومی س ــع عم ، 114، 86، 20، 18 مجم

135 ،227 
 248، 158 دالخم

  161 دیوید مذاکرات کمپ
 252دیوید  جلسات کمپ

 276، 219، 174، 56، 44 یبهداشت يها مراقبت
 174، 172 مرِتز

 30، 29، 28، 21 یمرکز تجارت جهان



 277   نمایه

  

 191 پرزصلح مرکز 
 202 يرکمسجد العس

 53 زیمشرف، پرو
ــروع ، 140، 139، 138، 137، 107، 31، 29 تیمشـ

147 ،148 ،205 ،207 
  39 مصدق، محمد

  246، 162، 146، 144 میدوماَ عالم
، 102، 100، 99، 98، 86، 55، 20، 18 مقاومـــــت

103 ،104 ،110 ،116 ،166 ،205 ،209 ،217 ،
227 ،242 

 238، 110، 99 سآرتور، داگل مک
 22 نامارا، رابرت مک
 228، 133، 47 مکه

 206، 194، 176، 175، 45، 39 ییگرا یمل
 51، 44، 40، 39 سکوالر ییگرا یمل

، 73، 71، 70، 51، 41، 39، 34 عــرب یــیگرا یملــ
101 ،165 ،175 ،193 

 53 یمنافع نفت
 247، 207، 18 سازمان مللمنشور 

 162 گوئلینوس، میمورات
 191، 190، 27 موساد
 52 الملل نیصلح ب يبرا یکارنگ ي موقوفه
 99، 87، 52 یدمکراس یمل ي موقوفه

 78 مولر، رابرت
، 189، 171، 170، 152، 144، 125، 119 مهاجرت

192 
 32 لهیرم ینفت يها دانیم
 174، 173، 172، 154، 153، 152 ها یزراهیم
 67 ل، جان استوارتیم

 ن

 242، 132، 123، 97، 87، 85، 80، 21 ناتو
، 185، 131، 109، 106، 105، 22، 19 هــــا ينــــاز

186 ،190 
 71، 41 سمیناصر

 181، 122 یمدن ینافرمان
 )آشـکار (» ضـدجنگ  ي فسردها ینامه به فعال کم«

14  
 37 کویت ناوگان

 256، 252، 161 نیامیاهو، بنینتان
، 194، 193، 192، 191، 153، 122، 15 ینژادپرست
195 ،196 ،256 

 153، 137، 119 یکش نسل
 217، 216، 209 نصراله، حسن
 62 کیتینظارت ژئوپل

 63، 29، 28، 27، 17، 15 توطئه يها هینظر
، 40، 38، 35، 34، 33، 32، 29، 28، 26، 15 نفـــت
47 ،52 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،70 ،71 ،
74 ،80 ،88 ،89 ،102 ،112 ،119 ،125 ،126 ،

133 ،177 ،201 ،204 ،215 ،219 ،241 
 60 منینور، ا

 81 وریلانورث، 
 201، 174، 96 سمیبرالینول

ــه ــاران نومحافظـ ، 93، 92، 91، 60، 49، 42، 36 کـ
203 

 132 لییاسرا یدفاع يروهاین
 62 سوم يروین
 252، 268 لوك و اوتین
ــوین ــایـ ، 90، 78، 77، 59، 56، 50، 11 مزیورك تـ

92 ،121 ،130 ،188 ،218 ،221 
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 121 و آو بوکزیویورك ریوین

 و

 215، 94 نگتن پستیواش
 186 کلیزر، ماتوال

 134 نیوِلد، مارت هکرِ وان
 50 ونیزمن، استیوا

، 219، 157، 92، 90، 52، 35 خارجـه وزارت امور 
238 ،242 ،246 ،249  

، 63، 50، 40، 36، 33، 17، 10وزیــر امــور خارجــه 
66 ،94 ،108 ،117 ،118 ،159 ،215 ،229 ،242 ،

249 

 22 يدار وزارت خزانه
 82 يوزارت دادگستر

  228، 28 وزارت دفاع
، 208، 190، 111، 109، 101، 22، 9 وزیـــر دفـــاع 

240 
 103 )ایتانیبر(وزارت دفاع 
 111، 92 )عراق(وزارت دفاع 

 113، 111، 108، 101 )عراق(وزارت کشور 
 185 يولفسون، هر

 236، 228، 215، 94، 31، 26 تز، پلیولفوو
 82، 81، 61، 58 ونزوئال

 51 تیوور، جول
 106 ها یوهاب

 130 يتکرافت، جفریو
 188، 187 یزل، الیو

 186ث ، روسوی
 110، 109 یشیو
 67، 61 وودرولسون، یو

 185 نر، نوربرتیو

 هـ

 162، 174، 158 صهاآرِت
 52، 51 نگتون، سموئلیهانت

 46 هبرون
 17 هرمن، اد

 247، 155 هروت
 73 یقطب تک یهژمون
 73، 72، 51 یی منطقه یهژمون

 148 یی منطقه یستیهمز
 257، 188، 68 نگیرویهو، ا

، 112، 109، 108، 105، 102، 101 هواداران صدر
113 ،200 ،201 
 257، 256، 187 دیویتز، دیهوروو

ــت ، 171، 170، 169، 134، 133، 131 هولوکاســـ
185 ،187 ،188 ،192 ،194 

 240، 117 هون، جف
 92 یدفاع خط مشیت أیه
 33 تلر، آدولفیه

 192، 154 هیتلریسم
 230، 53، 50 وز، کارنیه

 ي

ــ ، 29، 28، 27، 24، 23، 22، 21، 15 ازده ســپتامبری
30 ،31 ،32 ،52 ،53 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،
83 ،84 ،90 ،91 ،105 ،195 ،228 ،235 

 158، 157 تیامی
 223، 71 منی
 139، 124 ها یونانی



 279   نمایه

  

، 152، 151، 150، 74، 73، 68، 55، 44 هـا  يهودی
153 ،154 ،158 ،159 ،165 ،167 ،170 ،171 ،
172 ،175 ،182 ،185 ،186 ،187 ،190 ،191 ،
192 ،193 ،194 ،252 

 190، 189 یآلمان يها يهودی
 174 روس يها يهودی

  170 يهودی يها پژوهش ي ، مؤسسهو یی
  



 

  


