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  نيويورك در كنار تيمز
  جدال دو توحشگفتار بر ويراست دوم كتاب  پيش

  ژيلبر آشكار ــ برگردان حسن مرتضوي
  

است فرود انديشم كه بمب ممكن  زنم به محلي مي ي بايرس قدم مي اكنون كه در جاده
. انـد  بر سر مردمي كه در مترو ايسـتاده . روي كيوسك روزنامه، در ايستگاه اتوبوس: آيد

شان به مـا   كنيم، هنوز دست هايي كه اكنون خلق مي تروريست. اما من يقينا سالم هستم
زنـم،   طور است كه انتظار داشتم؛ و در حالي كه قدم مـي  ي بايرس همان نرسيده و جاده
هاي شجاع ما در  ام توسط نيروهاي بريتانيايي و بچه ها را نديده رگز آنمردمي كه من ه

بينند و خودشان نيز مجروح و عليـل   شوند و آسيب مي عراق كشته، زخمي و عليل مي
  .بينند شوند و آسيب مي مي

  )، در آغاز اشغال عراق2003مارچ  23(كندي . ل.آ
  

ها دوباره به صورت تراژدي حتا  برخي از آن. طور نيست شوند؛ اصال اين ها به صورت كمدي تكرار نمي تمام تراژدي
هاي متفاوت تروريسم مانند  داستانِ شكل. آورند جا كه سريال ترسناكي را به وجود مي شوند تا آن بار تكرار مي چندين

اي،  آمريكـايي، بريتانيـايي، روسـيه   (المللـي   تروريسم دولتي بيناكنون تقريبا يك ربع قرن است كه . يك سريال است
اند  اي از رويدادهاي خونين روياروي هم قرار گرفته و نوع اسالمي غيردولتي آن در رشته) اسراييلي، عربي و الي آخر

پـيش عليـه    سـال   پـانزده  اسامه بـن الدن تر شده است، به ويژه از زماني كه  شان پيوسته گسترده ي عمليات و صحنه
  .اش شوريد متحدان غربي

هاي كشورهاي  ها يا ملت ي زمين موفق شده است به پايتخت اش در سراسر كره ي القاعده در جنگ چريكي شبكه
انـد؛   در افغانستان و عراق شـركت كـرده   جورج دبليو بوشبه رهبري  جنگ با تروريسمگوناگوني ضربه بزند كه در 
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اهـداف  (، بـالي  )اهـداف فرانسـوي  (، كراچـي  )تـونس، اهـداف آلمـاني   (ن به جربا القاعده پس از نيويورك واشينگت
. گيـر  اين فهرستي است چشـمگير هـر چنـد نـه نفـس     . و نيز به استانبول، مادريد و لندن ضربه زده است) استراليايي

وضـوح نشـان   اند، به  هاي افغانستان و عراق شركت داشته اي كه در ماموريت مطابقت آن با فهرست كشورهاي عمده
  .يي كه سران القاعده خود عمال ادعاي آن را دارند دهد كه يك استراتژي بديع جهاني در كار است ـ استراتژي مي

دهنـد   شوند كه با عباراتي فرهيخته توضيح مي پيدا مي» متخصصاني«با اين همه پس از هر حمله، سياستمداران و 
و » هـا  برخـورد تمـدن  «از » ماليـم «ارتبـاط و بـه روايتـي     نش بيهاي آمريكا و متحدا كه تمامي اين جمالت با جنگ

هاي بديعش به  گذاري لندن كه تمام انديشه ، روز بمب2005ي  ژوييه 7در  بلر  توني. مربوط است» ها برخورد ارزش«
  1:تكرار كرد 2001سپتامبر  11وار اظهارات جورج دبليو بوش را در  ته رسيده بود، طوطي

كنند و شايسته است كه مـا   هاي خود را با تروريسم بيان مي اند ارزش ين عمل وحشتناك شدهافرادي كه مرتكب ا
هـا   هـا چيسـت ـ آن    دانـيم هـدف آن   كنم همگي مـي  فكر مي. هاي خود را به نمايش بگذاريم نيز در اين لحظه ارزش

خـواهيم انجـام    تا كـاري را كـه مـي    خواهند ما را بترسانند عام مردم بيگناه ما را مرعوب سازند، مي خواهند با قتل مي
ها نبايد در اين امر موفـق   دانيم، و آن مان شوند كه خود را در انجام آن ذيحق مي كوشند مانع فعاليت عادي ندهيم، مي

  2.شوند

حق  اش كه خود را در انجام آن ذي كوشيدند بريتانيا را از فعاليت عادي هاي لندن مي پس به اين ترتيب تروريست
هـا   آن«انگلسـتان اسـت و   » عـادي «كند كه اشغال عراق فعاليت  با اين گفته اذعان مي بلر توني باز دارند ـ آيا   داند مي

وزيـر بـه نحـو     ي نخسـت  شـود كـه انديشـه    ؟ اگر چنين اسـت، پـس تاييـد مـي    »دانند خود را در انجام آن ذيحق مي
ي  ي اسـت كـه مشخصـه   »امپرياليسـم جديـد  «ي زماني شده و يك قرن عقـب و در بسـتر    اي دچار وقفه كننده نگران
  3.يابد خوانان ستايشگر و روشنفكران را مي هاي حكومت انگلستانِ تحت رهبري اوست و به سرعت آوازه لفاظي

هـاي   ژوييـه بـه مشـاركت پرشـور و شـوق لنـدن در لشكركشـي        7بود اگر حمـالت   ها درست مي البته تمام اين
كه مانع آن  هايي كه اين حمالت را انجام دادند قصد ديگري نداشتند جز آن آننداشت، و » ربطي«امپرياليستي آمريكا 

كـه كـارگرداني   » متخصصـان «اين سـرنخي اسـت بـراي    . خود را ادامه دهند» روش زندگي«ها آزادانه  شوند تا لندني
خواسـتند   هـا مـي   ولـت چـه د  بلكه در تاييـد آن » اقتدارگرايانه«صحنه را به عهده بگيرند، اما نه در مخالفت با نظرات 

، استاد فرانسوي اوليور روي). ها مشاوره شده است ي نخست با آن دهد كه چرا در وهله و همين توضيح مي(بشنوند 
: گذاري انتشار داد كه اين عنوان را داشت اي را در نيويورك تايمز در فرداي پي از بمب كه در لندن ساكن است، مقاله

  ».نفرند؟ علت عراق نيستها از اياالت متحد مت چرا آن«
بـه اعـزام نيـرو بـه معنـاي        كنند، گذاري مي ، افرادي كه در لندن و جاهاي ديگر بمب»متخصص«بنا به نظر روي 

» ي فرهنگـي  ي جهـاني سـلطه   بخشـي از پديـده  «دهند بلكه در عـوض ايـن اقـدام را     اخص كلمه واكنش نشان نمي
د ثابت كند شبكه القاعده به واقـع بـه عـراق، افغانسـتان يـا فلسـطين       خواه وي با توسل به دو استدالل مي. 4بينند مي

سپتامبر پيش از تجاوز به افغانستان و عراق انجام شد  11نخستين استدالل او اين است كه حمالت . مند نيست عالقه
الت انكار است تا آن حد كه بنا به روايـت رسـمي ايـن تجـاوزات واكـنش بـه حمـ        ـ منطقي كه در مجموع غيرقابل
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در » ي دوم انتفاضـه «سـپتامبر حتـا پـيش از آغـاز     11كنـد كـه حمـالت     متخصـص مـا اضـافه مـي    . سپتامبر بودند11
آغاز شد و  2000ها فقط در سپتامبر تدارك ديده شده بودند ـ انگار او اعتقاد دارد كه سركوب فلسطيني  2000سپتامبر

  5.متحمل نشده بودنداز آمريكا و انگلستان رنجي  2003مردم عراق تا قبل از سال

الدن زماني بـه مخالفـت بـا واشـنگتن برانگيختـه شـد كـه ايـاالت متحـد           در عوض روي بايد به ياد آورد كه بن
درآمد نخسـتين جنگـي    نفسه پيش نيروهايش را در خاك كشورش، پادشاهي عربستان، مستقر كرد ـ استقراري كه في  

الدن در آن  اما آقاي بـن «دهد ـ   ي مساله را با يك حيله فيصله ميرو. بود كه اياالت متحد برضد عراق به راه انداخت
الدن تا آن زمـان   تحت رهبري بن» جهاد جهاني«داند كه  ـ انگار روي نمي» كار جهاد جهاني بود زمان جنگجوي كهنه

  .دانست منحصرا ضدكمونيستي بود و نيروهاي اشغالگر شوروي در افغانستان را تنها هدف خود مي
ايـن  . نيسـت » ها عمال نه افغاني، عراقي و فلسطيني در ميان تروريست«ما اين است كه » متخصص«دوم  استدالل

كـه همـه    ها برده نشده است درحـالي  سعودياستدالل بسيار مخدوش است، پيش از هر چيز به اين دليل كه نامي از 
بسياري از اعضـاي ايـن شـبكه اساسـا اهـل       الدن و سپتامبر و خود بن 11نفر هواپيمارباي  19نفر از  15دانند كه  مي

هاي آنان و قيمومت واشينگتن  ي مستقيم بين انگيزه توان رابطه در واقع كامال به دشواري مي. پادشاهي سعودي بودند
ترين شكل در حضور نظامي اياالت متحد خود را نشـان   اي كه به صريح هاي مستبد آنان را منكر شد، رابطه بر دولت

  .دهد مي
هـا پـيش از    فلسطيني. اند بوده» تروريسم جهاني«اندركار  ها دست ها مدت دانند كه فلسطيني عالوه بر اين، همه مي

كه انتقاضـه   زند تا ياري رساند و به ويژه پيش از آن تر صدمه مي شان بيش كه اين شكل از عمل به آرمان تشخيص اين
سـرانجام، آن  . دار آن بودند ي فلسطين را تغيير دهد، طليعه به طرز چشمگيري كل چارچوب مبارزه 1987در دسامبر 

هـاي كـافي بـراي ايـن كـار در       ها كه مايلند به آمريكا و انگلستان ضربه بزننـد از فرصـت   ها و افغاني دسته از عراقي
هـم  كشورهاي خود برخوردار هستند كه در واقع در اين رابطه بسياري از اتباع كشورهاي ديگر با قصدي مشابه بـه  

  .شوند نزديك مي
اند كه بـيش   كند كه با استثمار و سركوبي سرخورده شده مسلما، القاعده عوامل خود را از ميان افرادي انتخاب مي

اند كـه در   كنند و يا مهاجراني زندگي مي  غرب ي اند كه در كشورهاي اسالمي تابع سلطه يا افرادي: از يك عنوان دارد
توضيح روي كـه همـه   . پا افتاده است اين يك اظهارنظر پيش. ي اسالمي ريشه دارندغرب اقامت دارند و در كشورها

هـاي   هاي سياسي تروريسم و مبـرا كـردن حكومـت    داند به تيره و تار كردن انگيزه مي فرهنگيي اثرات  چيز را نتيجه
كند كه گويي  اي برخورد مي ونهاو با اين پديده به گ. انجامد هستند مي» جهاد جهاني«شان قربانيان  كشورهايي كه اتباع

اند ـ يعنـي    هاي ديگري هم گفته كه اغلب اوقات در موقعيت ناپذير جهاني شدن است و چنان تروريسم پيامد اجتناب
كننـد ـ بخشـي از مسـير عـادي و       هرگاه مردم به افزايش عدم امنيت اجتماعي كه با آن همـراه اسـت اعتـراض مـي    

  6.ناپذير رويدادهاست اجتناب

كوشـيدند   ادي كه چنين حمالتي را اجرا و سازماندهي كردند، خود به اظهارات كساني پاسـخ دادنـد كـه مـي    افر
پخش كـرد،   2005سپتامبر  1ي تلويزيوني الجزيره در  در پيامي ويديويي كه شبكه. شان را پنهان كنند انگيزي حمالت
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هـاي   كـن  بلر و مقامـات او يـا كارچـاق    هاي توني شالدن، مستقيما به تال قطار اسامه بن ، مشاور و همايمن الزواهري
  :دهد هاي لندن و شركت انگلستان در گسيل نيرو پاسخ مي گذاري ي مستقيم بين بمب داوطلب براي انكار رابطه

اين تهاجم مبارك، همانند اخالف پرشكوه آن در نيويورك، واشينگتن و مادريد پـس از چنـد قـرن طـوالني كـه      
هاي ما را در چچن، افغانستان، عـراق و فلسـطين    ها و نيروهايش سرزمين آورد و لژيون ما ميدشمن نبرد را به خاك 

هاي ما را اشغال كرده بودند و خود در كشور خويش بودند، مبـارزه را   ها سرزمين كه قرن كنند، و پس از آن اشغال مي
  ...ها برده است به خاك آن

هـا   ي پرودگار بيش از ايـن  بت به همراه آورده است و به ارادهبلر براي مردمش در قلب پايتخت خود بال و مصي
كند  چنان بر اين باور است كه مردمش ابله هستند و سرسختانه هنوز بر اين امر پافشاري مي خواهد آورد زيرا وي هم

چـه در لنـدن    كند كه آن چنان براي مردمش تكرار مي او هم. ها چون احمقاني گيج و منگ رفتار كند تواند با آن كه مي
  .اتفاق افتاد هيچ ارتباطي با جناياتي ندارد كه در فلسطين، افغانستان و عراق مرتكب شده است

ي مسلمانان در عراق، فلسطين، چچن و افغانسـتان   شده هاي ريخته اي مردم ائتالف صليبي، بلر نه تنها براي خون
فرسـتد و بـراي جنـگ     شما را به آتشگاه عـراق مـي   دهد، زيرا اهميتي قايل نيست بلكه به خون شما هم اهميتي نمي

  7.دهد ي خودتان در معرض مرگ قرار مي اش با اسالم شما را در خانه صليبي

غربي خمشگين شده كه شـبكه القاعـده در واقـع چيـزي     » متخصصان«الزواهري كه احتماال از شنيدن اين ادعاي 
عي آن هستند بدون اين كه هيچ پيوند واقعي سازماني بـا  كنندگان در سراسر جهان مد بيش از عنواني نيست كه حمله

گذاران انتحاري لندن، را به اظهـارات خـود ضـميمه كـرده      ، رهبر بمبمحمد صديق خانآن داشته باشند، اظهارات 
گذاري ضبط شده بـود تـا بـه روشـني مـدرك ترديدناپـذيري بـراي خصوصـيت          اظهارات خان پيش از بمب. است

  :مطالب او در سراسر جهان شنيده شده است. ي تروريستي در مقياس جهاني باشد هاي شبكه يتي فعال يافته سازمان
اين ماشـين تبليغـاتي قـالبي طبعـا تـالش      . اند اي مناسب ترسيم كرده ها ديگر از من چهره مطمئن هستم كه رسانه

هـاي   اجهه با قـدرت و برنامـه  ها را از مو خواهد كرد تا تصويري از اوضاع ارايه دهد كه مطلوب دولت است و توده
  ...شان بترسانند نگران كننده
اند پيوسته بـه سـتمگري بـر مـردم مـن در سراسـر جهـان         هاي شما كه به صورت دمكراتيك انتخاب شده دولت

كه من نيز مستقيما مسـوول مراقبـت از    كند، چنان تان از آنان شما را مستقيما مسوول مي بخشند و حمايت استمرار مي
شما هدف مـا خواهيـد   . تا زماني كه ما در امنيت نباشيم. و برادران مسلمان خود و گرفتن انتقام آنان هستم خواهران

گذاري، مسموم كردن با گاز، زنداني كردن و شكنجه مردم برنداريد، مـا هـم از    بود و تا زماني كه شما دست از بمب
  .اين مبارزه دست برنخواهيم داشت

هـا در   ي ماشين تبليغـاتي حكومـت   وجه نبايد به آن روي سكه نكته اين است كه به هيچجا  در اين: كنم تكرار مي
گـذاري لنـدن را كـامال سياسـي بـدانيم و عوامـل        لندن و واشينگتن بيافتيم و بنا به اظهارات خان اعمالي مانند بمب

نژادپرسـتي  : گويد مال موافق بود كه ميكا نوامي كالينتوان با  مثال مي. ها را ناديده بگيريم كننده در آن اجتماعي تعيين
ي انگلسـتان در   توان گفت كـه جامعـه   تري مي اما با يقين بيش. هاست چشمگيرترين ابزار براي عضوگيري تروريست
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تر نژادپرست است، بگذريم از اين كه تمامي جوامع غربي مانند چند  از بسياري جوامع غربي معاصر كم 21آغاز قرن 
هاي نژادي حادتر شده  نظر از اين كه در بستر شكاف هاي اجتماعي و فرهنگي صرف ناكامي. دي پيش خود هستن دهه

اي خـود را قربـاني كننـد تـا بـدون       شـود عـده   يا نشده باشند، براي توضيح شدت تنفري كافي نيستند كه موجب مي
توانـد اقـدامات    به تنهايي نمـي يقينا، ايدئولوژي نيز . دانند بكشند ترين تمايزي مردم كشوري را كه مسوول مي كوچك

  .ها را توضيح دهد آن
هاي اجتماعي و فرهنگـي، مسـتلزم خشـم     خان، عالوه بر ناكامي و محمد صديق محمد عطاپرورش افرادي مانند 

هـا   پندارنـد در آن  ها يكسـان مـي   شديدي است كه مناظر خشونت اعمال شده بر قربانياني كه اين افراد خود را با آن
ها و غيره براي مبارزان مسلماني كـه بـه القاعـده     ها، افغاني چچني  ها، ها، عراقي قربانياني مانند فلسطيني(د انگيزن برمي

توانند خشم و تنفري را  اي مستقيم از خشونت جنگي غرب مي رغم فقدان تجربه تنها همين مناظر به). شوند ملحق مي
اي برساند كه حاضر به پـذيرش   ها را به مرحله زتر كند و آنكنند تي كه قربانيان سركوب غرب يا اقمار آن احساس مي

برحسب اتفـاق،  . الدن و الزواهري شوند و متعاقبا دست به عمل زنند ي افرادي نظير بن شدت متعصبانه ايدئولوژي به
  :دهد ي نوامي كالين كه در باال از آن نقل كرديم همين نكته را مورد تاييد قرار مي مقاله

 21گـذاري ناكـام لنـدن در     ، يكي از افرادي كه متهم به شركت در بمـب حسين عثمانارش داد كه گز الرپوبليكا
براي ايـن   ي جنگ عراق هايي درباره فيلمها خود را با ديدن  ژوئيه شده، اخيرا به بازجويان ايتاليايي گفته است كه آن

و نابودي زنـان و كودكـان توسـط سـربازان      هاي مربوط به كشتار هايي كه صحنه به ويژه آن. كردند حمالت آماده مي
  ».دادند و گريه زنان بيوه و مادران و دختران را نشان مي... انگليسي و بريتانيايي

  
******  

  
زبيگنيـو  نوشتن سطور باال تمام شده بود كه با تعجب تفسير يكساني را از علل تروريسـم بـه قلـم كسـي چـون      

  :خواندم برژينسكي
از «انتزاعـي  » نفـرت «هـا اساسـا    هـاي تروريسـت   ها گفته شود كه انگيزه كه به آمريكايياين يك خودفريبي است 

اگر چنين است پس از استهكلم يا ريودوژانيرو . ها بازتاب خصومت عميق فرهنگي است است و اقدامات آن» آزادي
  .ي نيويورك در خطر باشند نيز بايد به اندازه

ها در  ها در بالي؛ اسپانيايي ها استراليايي انيان اصلي حمالت جدي تروريستها، قرب با اين همه، عالوه بر نيويوركي
ي سياسي واضحي اين  رشته. ها در لندن هستند ها در صحراي سينا و بريتانيايي آويو، مصري ها در تل مادريد؛ اسراييلي

اي هستند كـه سـبب    حمايهال ها متحدان آمريكا و كشورهاي تحت اهداف تروريست: كند رويدادها را به هم وصل مي
  .اند تعميق دخالت نظامي اياالت متحد در خاورميانه شده

هاي قومي، خـاطرات تـاريخي، تعصـبات مـذهبي و      ها، اسطوره ها با رويدادها، تجارب، تاثرات، نفرت تروريست
ويـژه بـا   بيننـد و بـه    چنـين بـا تصـاويري كـه در تلويزيـون مـي       آنان هم. يابند شوي مغزي عمدي پرورش مي شست
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شـدت   هاي به شان توسط خارجي ي منزلت خويشان مذهبي چه كه تحقير بيرحمانه احساسات خشماگين نسبت به آن
  .گيرند شكل مي  پندارند، مسلح مي

تواند عاقل و هشيار باشد ـ به ويژه هنگامي كه خودش مسـوول نيسـت و در مقـامي قـرار       برژينسكي به واقع مي
و سـپس   آنتوني ليـك كه در دولت كلينتون ابتدا از طريق  تصميمات دولت بگذارد، چنان ندارد كه تاثيري مستقيم بر

سـان، او   بـدين . توانـد هشـيار باشـد    تر مـي  با مروري بر گذشته خيلي بيش. گذار شود توانسته بود اثر مادلين آلبرايت
هايي هنـوز ناروشـن تـرويج     با انگيزه«نويسد اين تجاوز كه  مي. كند امروزه، كامال به حق از تجاوز به عراق انتقاد مي

  ».بر بوده است شود خونين و از لحاظ مالي هزينه بيني مي چه پيش شد، بيش از آن
اما تنها مشكلي كه دارد اين است . ي كار جورج دبليو بوش و توني بلر در عراق است اين توصيف عالي و فشرده

در آن زمان، . آورد پتامبر نوشته بود به ياد خوانندگانش نميس 11چه را كه بالفاصله پس از حمالت  كه برژينسكي آن
خواهـان جنـگ بـا عـراق بـود و در       كاتوي پيـر كه دولتمردي مسن و خردمند را ايفا كند، با تقليد نقش  پيش از آن

  :خواندند را مي Delenda est Carthagoآهنگ  ، هنري كيسينجرخواه خود كنسرتي به اتفاق رقيب جمهوري
فشان خاورميانه و اين واقعيت كه عراق انگيزه، وسـيله و آسـيب روانشناسـي درمـاني      نفجاري آتشخصوصيت ا

گذارد، نبايد ناديده گرفته شوند، هـر   ها مي است كه كمك به راستي خطرناكي را در اختيار شبكه زيرزميني تروريست
  .سپتامبر وجود ندارد 11ق در قطعي مبني بر دخالت عرا» شواهد«دهند كه  باور نشان مي چند داليل قانون

  
****** 

  
هـاي دوقلـو را    انتشار يافت، سـريال وحشـتناك تروريسـم    2002اين كتاب كه در اصل به زبان فرانسه در مارس 

در يك چاپ جيبي به زبان فرانسـه،   2004از آن زمان به بعد دوبار انتشار يافت و سپس در سال . تحليل كرده است
زمان  و سپس در هندوستان پيش از چاپ مجدد اين ويراست جديد انتشار يافت و اكنون همدو بار به زبان انگليسي 

آلمـاني، ژاپنـي،    ، فارسـي،  )تـايوان (هاي عربـي، چينـي    اثر حاضر پيش از ين به زبان. يابد به زبان ايتاليايي انتشار مي
  .شار استهاي ديگري نيز در دست انت ترجمه. اي، سوئدي و تركي انتشار يافته است كره

. هاي بزرگ ناديده گرفته شده است، نادر اسـت  اي كه از سوي رسانه ي جغرافيايي براي اثر و نويسنده چنين دامنه
هاي گرم و چشمگيري كه پس از انتشار آن  چنين تشويق مند شد و هم با اين همه، همراه با عمر درازي كه از آن بهره

ام كـه ايـن    كنم ـ به اين باور رسيده  ها اعالم مي ناسي سپاس خود را از آنش ام ـ كه با حق  از خوانندگان دريافت كرده
نوشته شد، پرتو نسـبتا روشـني بـر جهـاني تاريـك       2001سپتامبر  11كتاب كوچك كه به دنبال حمالت وحشتناك 

  .افكنده است
ترسيم يك ترازنامه فصل چهارم جديدي كه به ويژه براي اين ويراست جديد نوشته شده، اين قصد را دارد كه با 

. هاي دولت بوش و متحدانش پس از حمالت نيويورك و واشينگتن، شناخت كاملتري در اختيار گذارد از لشكركشي
تـرين طريـق ممكـن تاييـد شـده       ست، در افغانستان و عراق به موحشها جدال توحشتز اصلي اين كتاب كه همان 
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هاي اين جدال نور افكنده و ابعاد ديگر آن كندوكاو  برخي جنبه آورد كه بر اين تجارب اين امكان را فراهم مي. است
پردازند، هنـوز   ها مي ها به آن هايي كه اين فصل درونمايه. گيري تغيير نكرده است سه فصل ديگر، مقدمه و نتيجه. شود

خوانندگان جديد  ها از يك سو بايد عالوه بر اين، زمان سپري شده از هنگام تحرير آن. اند در قلب رويدادهاي جاري
هاي داده شده  تري از اعتبار پاسخ اند و از سوي ديگر داوري مطمئن چنان مطرح ها هم را متوجه سازد كه همان پرسش

  .در اين كتاب خواهد داشت
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