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  بخش دوم
  بنیادگرایی و دمکراسی

  
  بنیادگرایی

  
  قدر اهمیت دارد؟ عنوان منبع ناآرامی در جهان امروز چه بنیادگرایی اسالمی به :شالوم

گرایی قوي سکوالر در  ها ملی سال. است به نیروهاي ناآرامی در جهان واکنشی بنیادگرایی اسالمی در اساس :چامسکی
یـی در   عراق سـنت طـوالنی  . گرایی سکوالر بود جمال عبدالناصرِ مصري ملی. سراسر جهان عرب و مسلمان وجود داشت

 از نـیم بـیش   ایـران، . سـده عمـر دارد  یک راسی و غیره آوردن دمکدست  هایی براي به گرایی سکوالر دارد که با تالش ملی
شکسـت  . گرایـی سـکوالر داشـت    ي ملـی  برنامـه  1953وزیر محمد مصدق در سـال   نخستي پیش، زمان سرنگونی  سده
کـنم   جـا گذاشـت و مـن فکـر مـی      شدت به آن حمله شد، خالءیـی بـه   بهاز بیرون گرایی سکوالر از درون و بیرون که  ملی

  نه؟ ر،یلبجبینی  طور می نظرم تو هم قضیه را همین به. می تا حدي این خالء را پر کردبنیادگرایی اسال
بله، اما اجازه بده اول از همه بر این واقعیت تأکید کـنم کـه فقـط امـروز اسـت کـه تروریسـم غیردولتـی از نـوع           :اشقر

 ء کوچکی از تروریسم جهانی که اساسـاً تروریسم غیردولتی چیزي نیست مگر جز. است ش به میدان آمدهبنیادگرایی اسالمی
در بیانِ منبع ناآرامی در جهان امروز، هر دو بـر ایـن واقعیـت    . بندد کارش میتروریسم دولتی است و اغلب ایاالت متحد به 

  .تأکید کردیم که رفتار امریکا است در تمام سطوح
سـکوالر   گرایـی  بِ افولِ داخلی و خارجی ملیآیا موافقیم که این قدرت یعنی رشد بنیادگرایی اسالمی بازتا :چامسکی

  است؟
هـاي خیلـی مسـتقیم     ي مسـتقیم سیاسـت   قـدرت کنـونی بنیـادگرایی اسـالمی فـرآورده     . تر هم صریح حتا از آن :اشقر

عنوان دشـمن   گرایی سکوالر را به ي مشروط که ایاالت متحد، ملی حرف تو کامالً درست است اما با این افزوده. امریکاست
گرایـی سـکوالر بـود و در     مثابه کل، ملـی ، گرایش اصلی دنیاي اسالم به 1960ي  در دهه. خود تضعیف و ویران کرداصلی 

گرایـی   نوع ملیایاالت متحد با این . ، تجسم یافتعبدالناصرجمال جمهور مصر،  گرایی عرب که در رییس جهان عرب، ملی
ش بسـت و تبلـیغ   کارش میادگرایی اسالمی که عربستان سعودي به ي بنی گراترین شاخه مبارزه کرد و پاي خود را بر واپس
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تـرین متحـد    تـرین و قـدیمی   باشند کـه اصـلی   خاطر داشتهخواهم به  م مینم از شنوندگاهای رانیدر سخن. کرد سفت کرد می
و ایـاالت  . از تولد اسراییل وجـود داشـته   ایاالت متحد در خاورمیانه اسراییل نیست، عربستان سعودي است که خیلی پیش

گرایی سکوالر، کمونیسـم یـا هـر     شده از بنیادگرایی اسالمی در عربستان سعودي استفاده کرد تا با ملی متحد خیلی حساب
نوع جریان چپِ سکوالر یا مترقی که در سراسر منطقه وجود داشت برخورد کند و این سیاست در جریان جنـگ شـوروي   

مجاهـدین کـه   . المی ـ مجاهدین ـ در آن جنگ از حمایـت امریکـا برخـوردار بـود      بنیادگرایی اس. در افغانستان ادامه یافت
  .شد ها استفاده می ها بسیار متعصب بودند و علیه شوروي از آن هاي بنیادگراي اسالمی که برخی از آن بودند؟ گروه

پاکسـتان   ا از ژنرال ضیاءالحق درتوانیم از پشتیبانی امریک درواقع باز می. رسد نظرم می طور به هم دقیقاً این من :چامسکی
  .گرایی سکوالر بود نام ببریم که مورد دیگري از حمایت از رژیم بنیادگراي اسالمی علیه ملی 1980ي  در دهه

  .ایت کردحمها  در افغانستان از آن 1996رسیدن طالبان در سال  قدرتایاالت متحد حتا از آغازِ به  :اشقر
که عبدالکریم قاسـم در سـال   از اینترین دشمنِ عرب بود اما پس  عمده 1960و  1950 هاي ناصر البته در دهه :چامسکی

طور فـرض کـرد    سلطنت را در عراق برانداخت، همان سیاست علیه ناصر در مورد او هم اعمال شد چون امریکا این 1958
 ).دانـیم  را می خلی دولت امریکا اینو حاال از اسناد دا(گرایی سکوالر  سود جنبش ملی است به ی ملی شکل گرفتهیکه کودتا

هراس افتادند که نکند نفـت خاورمیانـه را    شدت به به 2و وزیر امور خارجه، جان فاستر دالز 1جمهور دوایت آیزنهاور رییس
آن . ناك بـود یـی وحشـت   که براي ایاالت متحد فاجعـه  يزچی. ـ  از دست بدهند و نفت در جهت مقاصد منطقه مصرف شود

تـأثیر  تحـت  اگـر  . خواست را براي متحدانش، اروپا و ژاپن می کرد اما آن متحد از نفت خاورمیانه استفاده نمیموقع ایاالت 
کـرد، ایـن    تأثیر قاسم در عراق، منطقه از نفت براي مردم و رشد خودش استفاده می ها بعد از ناصر، تحت ناصر و به گمان آن

گرایی سـکوالر بایـد    پس بله ملی. کرد شدت تضعیف میبه اروپا و ژاپن ش در وسخت امریکا را بر منابع کنترلِ سفتمساله 
گذشـت و بعـداً در دوران ریگـان، امریکـا بـه       دولت بنیادگرا می ترین و راه آن از عربستان سعودي، افراطی. رفت از بین می

وانمـود کردنـد چیـزي     باشـد و  یـی داشـته   حتا گذاشتند سالح هسـته . سمت بنیادگرایی حرکت کند به  کرد پاکستان کمک
  .دانند نمی

گـراي   بخش فلسطین را نابود کنـد کـه سـازمان ملـی     خواست سازمان آزادي اسراییل می. اسراییل هم همین کار را کرد
 :اشـقر . (رشـد کننـد   1980ي  اي اسالمی کمک کـرد تـا اواخـر دهـه    رهاي بنیادگ به گروه کار،جریان این  سکوالر بود و در

هـا   هاي اشغالی از ایـن گـروه   بخش فلسطین در سرزمین اسراییل درواقع آشکارا در مواجهه با سازمان آزادي) درست است
ي  بـراي نـابود کـردنِ جبهـه    . طور بشود اما شـد  خواستند لبنان این فکر نکنم می. هم کرد را در لبنان رکا همین. حمایت کرد

  .اهللا شکل گرفت ردند و حزببخش سکوالر فلسطین به لبنان حمله ک آزادي
هایی را که ایدئولوژي سکوالر با اعضایی از مذاهب مختلف داشتند، خلع سـالح   عمالً خیلی سنجیده، تمام گروه :اشقر

شان نـامی  سیحیم ها را، اگر از متحدان هاي قومی مثل شیعیان یا دروزي گروه یا بقیه را ـ و گراها  ها یا ملی کردند ـ کمونیست 
  . نبریم، خلع سالح نکردند

                                                                                                                                                                             
1. Dwight D. Eisenhower 
2. John Foster Dulles  
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اهللا از چیزي بومی که از قبل در لبنان بوده رشـد   اهللا جایی در لبنان داشت؟ حزب از هجوم اسراییل، حزبقبل  :چامسکی
  ه؟کرد

 نظامیان طورکه شبه ش نکردند، همانها خلع سالح بله، از جنبش اَمل، جنبش اقلیت شیعه سر برآورد، که اسراییلی :اشقر
هـاي لبنـان را خلـع سـالح      بخش فلسطین و چـپ  ي آزادي اما البته جبهه. راستی مسیحی را نظامیان دست دروزي را یا شبه

   .کردند
  اَمل بنیادگرا بود؟ :چامسکی

تر سازمان قومی شیعی بود تا سازمانی مذهبی چه برسد سیس شد اما همواره بیشأزمانی مذهبی تاصورت سنه، به  :اشقر
  .نیادگرا باشدکه ببه این

  طور رخ داد؟ اهللا چه پس گذار از اَمل به حزب :چامسکی
  .اسراییل به لبنان به آن سرعت بخشید 1982ي سال  سازي که حمله با رادیکال :اشقر

  و به بنیادگرایی هم سرعت بخشید؟ :چامسکی
داسـتانِ قـدیمی شـاگرد    . کـرد  مایت میها ح اهللا شدند و ایران از آن بله، گروهی انشعابی بودند که تبدیل به حزب :اشقر
به این خـاطر کـه وقتـی    عمالً . است  خصوص مربوط به بنیادگرایی اسالمی ها مورد در منطقه وجود دارد که به دهـ   جادوگر

شـروع بـه فروپاشـی کردنـد،      1970ي  عنوان الگوي عام منطقه در دهههاي مشابه به  گرایی عرب، ناصریسم، و گرایش ملی
. گرایی سکوالر استفاده کردند ي چپ یا ملی  مانده عنوان ابزاري براي مواجهه با باقیها از بنیادگرایی اسالمی به  دولتتر بیش

زمـام امـور را بـه     1970که در سال از ایناو پس . جمهور مصر است مثال قابل توجه دیگر از همین پدیده انور سادات رییس
شـدن بـه    کشـته با  1981اي ناصریسم به بنیادگرایی اسالمی پروبال داد و در سال ه دست گرفت براي رویارویی با بازمانده

گذارد غـول از بطـري بیـرون     ایاالت متحد می: این همان داستان است .دست همان بنیادگرایان اسالمی کارش پایان گرفت
ـ  . شود ش میاز مدتی غول، مخالف ش کند و بعدتواند کنترل بیاید اما دیگر نمی هـاي مترقـی یـا     رکوبِ ایـدئولوژي ترکیـبِ س

تنهـا  ها دامن زده شد، زمینه را بـراي   ها که با سقوط شوروي به آن گی ـ این ایدئولوژي سکوالر و شکست ذهنی ـ ورشکست 
بنیـادگرایی اسـالمی ایـدئولوژي    . مجراي ایدئولوژیک اعتراضیِ ضد غربیِ موجود که بنیادگرایی اسالمی بود، باز گذاشت

کردنـد و تبـدیل بـه     ش میتشویق ،کردند و حتا از آن سود جسته ش میهاي محلی و ایاالت متحد تحمل ژیممذهبی بود که ر
  .ش بودندي انتقال خودشان وسیله تیهایی که در نها رژیممجرایی شد براي انزجار از ایاالت متحد و 

. بنیادگرایی مسـیحی وجـود دارد   کنم چیزي تا حدي مشابه با آن در که بخواهم قیاسی بکنم، فکر میبدون آن :چامسکی
نامیمش  چه بنیادگرایی میآناما . یدآ ي اخیر می در اوایل سده 1گاه پرینستونعبارت پروتستانی است که از دانش» بنیادگرایی«

همیشـه   .وجـود داشـته  و همیشه آنجا  داردطرف  هاي اولیه به این نشین هاي خیلی عمیقی در ایاالت متحد از مستعمره ریشه
نـوع   1950ي  در دهه. است کرات احیا شده وجود داشته که بهوکم بنیادگرا آنجا  العاده مذهبی و بیش ري افراطی و فوقعنص

جـور   و ایـن » ي خـدا  ملتـی زیـر سـایه   «و » بـه خـدا بـاور داریـم    «به این خاطر است که ما . دیگري از آن هم وجود داشت

                                                                                                                                                                             
1. Princeton 
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 و بـه . اسـت  یی تبدیل شده بار به نیروي سیاسی عمده گذشته براي نخستینوپنج سالِ  در بیستاما ]. 1[وپالها را داریم  پرت
هـاي اجتمـاعی    کوشـد سیاسـت   مـورد مـی  ش کردي که در این توصیفتو چه یی است مشابه آن برداري آگاهانه نظر من بهره

ي پیش دچـار   عی دورههاي مالیمِ دمکراتیک اجتما تر سیاستبیشهاي خیلی رادیکال بلکه  سیاستنه . مترقی را تحلیل ببرد
بنیادگرایی مسیحی کـه همـواره وجـود داشـته بـراي      . کارها نومحافظه ها و نولیبرالاز طرف اند ـ حمله   ي جدي شده حمله
کنـد  تواند عمـل   کار باشد و نیز ـ تا آن اندازه که نظام سیاسی می   ی سیاسی تبدیل شد تا پایگاهی براي اینیبار به نیرواولین 

مثل بهداشت، (گذارد  منافعشان تأثیر میه واقعاً بر ک دهندگان را از مواردي م نیست ـ تمرکز بسیاري از رأي زیاد هکه چندان 
خواهانِ مرد و حقـوقِ   جنسبه جنگ صلیبی مذهبیِ مخالف آموزشِ تکامل، حقوق هم) مزداقتصادي، دست مسایلآموزش، 

مـوارد    بـه . دهنـد  ها چندان اهمیتـی نمـی   ها به آن ن ارشد شرکتمدیرااند که براي مثال، ها مواردي  این. جنین بکشاند سقط
جمهـوري و   هـاي ریاسـت   هاي مردم و سیاسـت  اگر بشود توجه و تمرکز بحث و دغدغهو . دهند دیگر اهمیت بیشتري می

کـه  ي کسـانی  خواهانِ مـرد ـ بـرا    جنساند ـ مثالً مسایل حقوقِ هم  یی حاشیه غیره را به مسایلی کشاند که براي ثروت کامالً
کـه   منـدان بسـازند، درحـالی    سود اَبرثروتسیاسی را به / یستم اجتماعی هاي کارگري را نابود کنند و س خواهند اتحادیه می

  .کنند، عالی است سختی گذران می مردم به
چیزي نبوده ـ که  فرد در تاریخ اقتصادي امریکا رخ داده است ـ هرگز چنین   یی منحصربه این تجهیز بنیادگرایانه در دوره

ـ   متوسـط  . اسـت یـا اُفـت کـرده     مزدهاي واقعی اکثریت مردم یا راکد ماندهسال، دست 25براي حدود  ترِ درآمـد واقعـی بیش
وقت  اند اما هیچ هایی مثلِ رکود بزرگ بوده دوره. قبالً هرگز چنین چیزي اتفاق نیفتاده. ها یا ثابت است یا اُفت کرده خانواده

ساعت کـار زیـاد   . است هم در دورانی بدون آشوب جدي اقتصادي وجود نداشته دي براي اکثریت آنوپنج سال کسا بیست
و راه اداره کـردن  . انـد  هاي واقعـی اجتمـاعی و اقتصـادي    ها بحران این. کاري افزایش یافتهشده مزایاي اجتماعی کم و بده

هـا بـه    هاي بنیادگرایی مسیحی و تبدیل آن هم بخش چیزي است که همیشه وجود داشته و آنتا حد زیادي، تجهیز آن  ها آن
به مواردي است که براي بنیادگراهـا اهمیـت دارنـد امـا     زمان، انتقال گفتمان و توجه و این چیزها نیروي سیاسی فعال و هم

ران ارشـد  مـدی هـاي   توانید به نگـرش  می. برند چندان اهمیتی ندارند را به پیش می اند و آنبراي مردمی که متعلق به جامعه 
و . هـا تفـاوتی ندارنـد     خیلی با استادانِ دانشکده. لیبرال گویند نگرش می به آن هاند کبیان چیزي : نگاهی بیندازید ها شرکت

و حقـوقِ  » ي تکامـل  نظریـه «اگـر بشـود مـردم را بـا      برنـد،  می هاي اجتماعی و اقتصادي را به پیش سیاستها  که این مادام
مثالً بعد از آخرین انتخابات، نشـریات تجـاري داشـتند بـه     پس ! شغول کرد، چی از این بهترخواهان مرد و غیره م جنسهم

خواهـانِ   جـنس کردند؛ نه به این خاطر که با ازدواج هم هاي هیأت مدیره وصف می را در اتاق» یسرخوش«ي خودشان  گفته
شـود ـ نـه،     خـواه پیـدا مـی    جنساشان همه هرحال توي خودشان یا بچه بعضی بودند، بعضی نبودند؛ به. مرد مخالف بودند

هـایی   آوردي اسـت؛ یکـی از راه   ش بربیایید، دستو اگر بتوانید از پس. براي کسب و کار بازي استفهمیدند که این راه، راه 
  .شود شود مردم را با آن کنترل کرد، در کنار القاي هراس که معموالً از آن استفاده می است که می
از  قبـل . وجود آمدهطرف تغییر نگرشی به  است اما تأکید من این است که از دولت کارتر به اینجور زنگ خطر  این یک

شـنبه بـه   جمهور مذهبی هست یا نه ـ براي کسی مهم نبود که لینـدون جانسـون هـر یک     کارتر براي کسی مهم نبود که رییس
خـود  یی پرهیزگار بـه   ان حزبی فهماند که اگر چهرهجوري به مدیر رود؟ اما کارتر که احتماالً آدم صادقی بود، یک کلیسا می
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یـابی بـه    اند و فالن و بهمان، این راه دست که مسیح را دیدهشان صحبت کنند و اینکار بودنبگیرند و از تمایالت قلبی و گناه
حتا بیل کلینتون کـه  . کند ي مذهبی می جمهوري، وانمود به تجربه بعد، هر نامزد ریاستاز کارتر به  نظرمبه . آراي زیاد است

 ایـن تـا  . خواهدشـد  دعاخوان دیـده  1ها قدر مذهبی است که من، اطمینان داد که هر هفته در کلیساي باپتیست احتماالً همان
  .مشابه استي رشد و استفاده از بنیادگرایی اسالمی گفتی  چه تو دربارهحدي با آن
چرا از زمان کارتر ایـن امـر از نظـر سیاسـی، مفیـد      : د پرسیدي خیلی مهمی اشاره کردي چون بای جا به نکتهتو این :اشقر

  ؟هشد
  .همان دوره است: ولیبرالی بودنهاي  چنین آغاز سیاستي کارتر هم دوره :چامکسی

ـ بحران اقتصاد جهـانی، بحـران     1970ي  ي دهه بحران میانه. تر به آن اشاره کردمکه پیش تقارنی استهمان   و این :اشقر
و گسـترش  ها  درآمدهاي ثابت خانوادهرفتن احساس از دست وضعیت آشوب، در سراسر جهان نوعی ن زما اساسی که هم

این، زمینه را براي احیاي مـذهب  و  »ناهنجاري«گویند  شناسان به آن می راه داشت که جامعههم  چیزي را براي تمام مردم به
. شـان پنـاه ببرنـد   هـاي هویتی  رایش دارنـد بـه نشـانه   یا بنیادگرایی مذهبی خیلی مستعد کرد چون مردم در چنین شرایطی گ

هاي هـویتی یـا    ي بیستم، رشد عظیمی در تمامی انواع سیاست از تحویل آخرین ربع سده ترتیب در سراسر جهان بعد این به
ي امریکـا هـم    بینـیم و ایـن در جامعـه    ، قشري، بنیادگرا و خواه هر چیز دیگر میگرا، مذهبی یی، خواه قومی، خواه ملی قبیله

رفـت ایـن    کار نمی صورت بهمذهبی قبالً به این  ي این تلهکه ایندلیل . روستنوع برخورد کارتر هم که گفتی از این . هست
ي خیلـی مـذهبی،    دادنِ چهـره  مداران، نشـان عمالً در مواردي در تاریخ مدرن، حتا براي سیاسـت . موقع مؤثر نبود بود که آن

  .است کارگشا نبوده
نـوع  یـک  » ییبنیـادگرا «گویند کـه   مسلمانانِ خیلی سنتی و مذهبی می. تر کرد ت را روشناِ عبار شاید باید معنی :شالوم

را داریـم کـه    2هـا  بـراي مثـال در ایـاالت متحـد، آمـیش     . معناي تحمیل آن بـه دیگـري نیسـت    نگرش به مذهب است و به
بـر اسـاس ایـن    . چین کارهاییکنند یا هم منفجرب دیگر را چرخند که مردم از مذاه گرایان مذهبی هستند اما دور نمی سنت

شـود بهـش    گوییم می چه ما به آن بنیادگرایی میآمیزي دانست؛ آن عبارت توهین از نظر سیاسی را» بنیادگرایی«توان  نظر نمی
  این تمایز را قبول دارید؟. چین چیزيگفت بنیادگرایی افراطی یا هم

هاي مذهبی که برائـت خـود را از    یهوديبرند درست مثل  کار می تقد این تمایز را بهعکنم مسلمانانِ م فکر می :چامسکی
اما فکر کنم جلبیـر دارد  . معنی دارداین . از اقدام به انفجار مسجد دستگیر شدند، اعالم کردند بنیادگراهاي یهودي که قبلآن 

گرایی سکوالر و مشـکالت   راه افول ملیبنیادگرایی به همي  جاذبه رشد ي عامِ کند، پدیده ي چیز دیگري صحبت می درباره
راه . باشند تـا از پـسِ ایـن مشـکالت بربیاینـد      یابی در بین خود داشته هایی براي هویت مردم باید راه. واقعی رویاروي مردم

نـزل کـرد،   ش هـم از درون ت حدي از بیرون مورد هـدف قـرار گرفـت و بخشـی     گرایی سکوالر، کمونیسم و غیره که تا ملی
هـاي   شاهد واکنش شدید بـه برنامـه   1970ي  در دهه. چیزي مشابه در ایاالت متحد وجود داشتو . جا گذاشت خالءیی به

                                                                                                                                                                             
1. Baptist 

2. Amishم. گیر مسیحی ي سخت ، فرقه.  
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ي  بـودیم ـ کـه از طریـق برنامـه     ) 2ي نیودیـل  یـا برنامـه  ( 1ي دورانِ فرانکلین روزولت اجرا درآمده اجتماعی و اقتصادي به
المللـی   نظـم بـین   سرمایه از زمان فروپاشـیدن . شد مردم از آن منتفع شدند پی گرفته که اکثر 3ي کبیر لیندون جانسون جامعه

هاي نولیبرالی وضع شدند  برنامه. است مندتر شده طور روزافزونی ناقاعده شناخته شده، به 4اقتصاد که به سیستم برتون وودز
از آن هرگز  و اقتصادي آفریدند؛ در واقع قبل شرایط سخت اجتماعیتر مردم نه تنها رنج جمعی و نومیدي بلکه که براي بیش

به نظرم شاید کارتر ناخواسته، تغلیظ احساسات مـذهبی را کـه همیشـه وجـود      .بود چنین چیزي در تاریخ امریکا رخ نداده
یـی کـه در آن    بـه محـدوده   را به نیروي سیاسی عمده تبدیل کرد و بـه کـانون گفتمـان سیاسـی کشـاند،     داشته، ممکن و آن 

ترین عوامل، چیزهایی از  تر مردم مهمبیشبراي . حاال اثر داشت. دکرگزین موارد اجتماعی و اقتصادي جایرا یست و آن ز می
ش بـرود؛  سـمت  بـه خواهـد   اما هیچ حـزب سیاسـی نمـی   . هاي بهداشتی هستند هاي مراقبت ي هزینه سابقه قبیل افزایش بی

ي تکامل و طراحی هوش مصنوعی با هم  ي نظریه در عوض درباره. اند ...هاي مالی و هاي بیمه و مؤسسه خوار شرکت جیره
هـاي   بین این برنامـه ارتباط . برند روند و کشور را پیش می مندان راه خود را میاین بین ثروتدر . کنند دعوا دارند و بحث می

کشـی   احیاي مذهبی و بهـره  باتر مردم به شرایط سخت زندگی انجامیده نولیبرال که براي بیشبه شدت اقتصادي  واجتماعی 
قدر نزدیـک   نظرم این ارتباط آن به ـبراي اولین بار  ات سیاسی ریی سیاسی و کانون مناظ پدیده مثابهاز بنیادگرایی اسالمی به 

  .اش گرفت ست که نشود نادیدهه
؛ چـون ممکـن اسـت از    شان شدي عبارات و معانی در پاسخ به سؤال تو استیو باید وارد بحث معناشناسانه درباره :اشقر

 گذاشت، مادام» ارتدوکس«حرف از مذهب را  به شود اسمِ تفسیر بسته یا تفسیر حرف مثالً می. عبارات متفاوتی استفاده شود
عموماً نه فقط به تفسیر ادبی کتب مقدسِ مـذهبی اشـاره دارد   » بنیادگرایی«اما . کار رود گی بهکه در سطح شخصی یا خانواد

طور معمـول از   این چیزي است که به. تحمیلِ آن به جامعه و دولت و همه را مطیع خود کردن هم اشاره داردي  به ارادهبلکه 
یی جهانی است که فقط به اسالم مربوط  شود دید که پدیده و در این معنی به دلیلی که آوردیم می. شود می افاده» بنیادگرایی«

وپـنج،   هاي بنیادگرایی مـذهبی در همـین بیسـت    ان و غیره ـ تمام شاخه بنیادگرایی یهودي، هندو، کاتولیک، پروتست. نیست
  .زمان است در سراسر جهان یی جالب توجه و هم پدیده. اند ساله سر برآوردهسی 

یـا همـین     وجود داشته اما در این دو دهه 1920ي  نظرم بنیادگرایی هندو مثال خوبی است چون باز از دههبه  :چامسکی
 .است العاده خطرناك و قوي شده یی فوق ل به پدیدهحدود است که تبدی

                                                                                                                                                                             
1. Franklin Roosevelt  
2. New Deal 

3 .Lindon Johnson’s Great Societyدو هـدف اصـلی ایـن    . 1960ي  هاي اصالحات اجتماعیِ لیندون جانسون و همکارانش در دهـه  ؛ مجموعه برنامه
نقـل در ایـن دوره    و الت شهري و حملهاي بهداشتی، مشک هاي جدید براي آموزش، مراقبت اختصاص بودجه. برنامه محو فقر و محو نابرابري نژادي بود
یـی کـه قـرار بـود      بیشتر بودجـه . کندي الهام گرفت» مرزنو«ها بود و بیشتر از طرح  ریزي طرح ي نیودیل در برنامه صورت گرفت تفاوت این برنامه با برنامه

 .م. براي این برنامه هزینه شود صرف جنگ با ویتنام شد

4 .Breton Woods جنگ دوم جهانی نظام پولی و مالی را  پایان ازین نام برگزار شد تا پس هم و مالی ایاالت متحد که در محلی به ، کنفرانس پولی
و صـندوق  ) GATT(ها و بازرگانی  ي تعرفه ي عمومی درباره نامه ، موافقت)BRD(المللی بازسازي و توسعه  مند کند و به تأسیس بانک بین قاعده

  .پول انجامید المللی بین
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اساسی در  اجتماعی و اقتصادي پدید آمده از دگرگونیِشرایط . ي سازنده دقیقاً و با همان دالیل و همان اجزاء پایه :اشقر
خاطر شکست اجتمـاعی و   هاي مترقی به از یک طرف و ورشکستگی انواع ایدئولوژي 1970ي  از دهه اقتصاد جهان از بعد

کل آن ترکیـب  : از طرف دیگر گرایی، کمونیسم یا هر چیز دیگر بودند، ها، ملی هایی که تجسم این ایدئولوژي سیاسی دولت
خـاطر  در ضـمن بـه   . به خالءیی انجامید که با تنها ابزار ایدئولوژیک باقی مانده براي بیان خشم مردم که مذهب بود، پر شد

هاي دولتـی و   یافته در مدل هاي تجسم ی و بعد ایمانی مذهب رد کردن این ایدئولوژي نسبت به ایدئولوژيگی غیر تعقل ویژ
  یی تاریخی در جهان است که البته منحصر به پس بله این پدیده. شود تر می تجربیات سیاسی که به آخر خط رسیدند، مشکل

  .اسالم نیست
جـا در  ایني بـاختري و نـوار غـزه و تاحـدي      تا حدي با اشغال کرانه .بنیادگرایی یهودي کمی متفاوت است :چامسکی

گـاه در تقلیـد    1960ي  هاي افراطی یهودي در اواخر دهه جالب است که گروه. راه استهم 1960ي  دهه تحوالتامریکا با 
گرایـی   که الگوشان ملـی یهود  یدفاع مجمعها شدند  سر بلند کردند و بعضی از آن 1گرایی سیاه آگاهانه از چیزهایی مثل ملی

از قرن هفدهم وجود داشـت زنـدگی کننـد     یی که خواستند بر اساس تصویر ذهنی که می در ضمن به تعداد کسانی. سیاه بود
 بـه ربـیِ  رفتند و دیگرانی کـه   هندوها می 2هایی بودند که به معابد اشرام جوان 1960ي  ر دههدر اواخ. شد دم افزوده می به دم
  .هاي فلسطینی از سوي اسراییل انجامید توجیه اشغال سرزمین و به. ـ و این منفجر شد] 2[وستندپی می 3یچیوبالو

 کـار هاي اشغالی به  مذهبی در سرزمین سازي شهركجنبش  ،4طلبی مثلِ مورد گوش امونیم و براي اهداف توسعه :اشقر
ایـن نکتـه   ] 3[ ها ها و واقعیت اسطوره: زایش اسراییلش، اسراییل، در کتاب 5اپاممسیمها فالپان، رهبر سابق حزب . شد گرفته

  .تشویق کرد 7شهرك در هبرونها را به تأسیس اولین  از حزب کارگر بود که آن 6را گفته که عقال آلون
  

    

                                                                                                                                                                             
1. Black nationalism 
2. Hindu ashram 
3. Lubavitcher Rebbe 
4. Gush Emunim 
5. Mapam Party 
6. Yigal Allon 

7. Hebron م .ي باختري ترین شهر کرانه گویند، بزرگ ، که اعراب به آن الخلیل می.  
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  پادشاهی سعودي
  

در مورد بنیادگرایی اسالمی با هر معیاري روشن است که از هر نظر بنیادگراترین دولت اسالمی روي زمین پادشاهی  :اشقر
رفتارش با زنـان  . ي حقوق زنان است ترین دولت در زمینه کننده گراترین و سرکوب ترین، واپس اندیش کوته. سعودي است

. رسـد  نظـر مـی   ران مقایسه کنید، ایران شبیه به چراغ سبز رهایی زنان بهپادشاهی سعودي را که با ای. انگیز است بسیار رقت
با هر معیار رهایی زنان، دمکراسی یا هر ارزش اجتماعی مدرن، ایران خیلی از عربسـتان  . طور نسبی کنم، البته به نمیشوخی 

کند، ایران است چون پادشـاه   را به داشتن تعصب مذهبی متهم میو هنوز کشوري که ایاالت متحد آن . سعودي جلوتر است
  .ت گرمابه و گلستانستی، دوسهم چه دوآن » دوست است«سعودي 

  بنیادگرایی سعودي چیست؟ خاستگاه :شالوم
واعـظ بسـیار   (بنیادگرایی سعودي برآمده از ائتالف یک واعظ مسلمان قرن هژدهمـی، محمـد بـن عبـدالوهاب      :اشقر

یی است کـه   و محمد بن سعود، رییس قیبله) »گري وهابی«: از نوع سعودي ماندهش روي بنیادگرایی اسالمی بنیادگرا که نام
بـه   1930ي  ي عربستان را که در اوایل دهـه  جزیره ترین بخش از شبه این قبیله، بزرگ. ي پادشاهی سعودي را بنا کرد سلسله

ـ  بعد پادشاهی عربستان بر پایهپادشاهی عربستان تبدیل شد فتح کرد و از آن به  و تأسـیس  حـاکم  ي  ازش بـین سلسـله  ي س
جا هم تکرار کرد، بدبینی مـا  ي کسانی مثل کلینتون گفت، این نوآم دربارهچه را توان آن ـ می است شکل گرفته» وهابی«مذهب 

و ایاالت متحـد  . همواره بر این دو ستون استوار است ادشاهی سعوديپ. کنند به صداقت در باور مذهبی که به آن وانمود می
حمایـت و  خیلی آگاهانه از این ترکیب خیلی مهم و ملک واقعی خود  ي خیلی نظیر براي ثبات این تکه یی بی قاعده چونهم
  .کند را تقویت می آن

ي  حتا حـاال هـم دربـاره   . ي نظارت و کنترل ایاالت متحد بر عربستان سعودي اغراق نیست ي درجه دربارهها  این حرف
شده در  ي تصویب نامهتازگی براي نوآم لینکی فرستادم از قطع !شود ي امریکا بحث می رهپادشاهی در کنگ یي آموزش برنامه

هاي چندانی در تاریخ ایاالت متحد از دخالت کنگره به چنین روشی در  نمونه]. 4[ي همین مطلب  گان درباره مجلس نمایند
ي سعودي بـراي   خواهد که خانواده در واقع میواشنگتن : عمالً کاریکاتور است. ي آموزشی کشور دیگر وجود ندارد برنامه

 که بـه ها و تظاهر به این خاطر تناقض بین پیوندهاي عمیق با سعوديحفظ آبرو، فقط تغییرات سطحی را تقویت کند چون به 
ي  تـرین بهانـه   ، اصـلی »هاي کشتار جمعـی   حسال«از افول داستانِ  کردنِ خاورمیانه است ـ تظاهري که بعد دنبال دمکراتیک 
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  .است افروزیش در منطقه است ـ در معرض حمله قرار گرفته ایدئولوژیک جنگ
ي  یی متحجر شـده و تـابع کنتـرل بنیادگرایانـه     یی است که در ساختار قبیله مانده ي عقب پادشاهی سعودي چنان جامعه

ند چون تغییرش ناپایـداري  این چیزي است که ایاالت متحد واقعاً دوست ندارد تغییر ک. اندیشی است خیلی تاریک مذهبیِ
  .راه خواهدداشتهم ي آن کشور به ناپذیري غیر قابل تحملی را در آینده بینی و پیش

ي فشار بـراي تغییـرات اساسـی درون پادشـاهی سـعودي وجـود        وهاي مترقی واردآورندهرکنی نی فکر می :چامسکی
  باشد؟ داشته

کنیـد و   هاي ایدئولوژیک را سـرکوب مـی   تمام انواع بیانوقتی . نه حال اشاره شد، نیروهاي مهمبه دالیلی که تا به  :اشقر
قضـیه  طنـز  . رود کـار مـی   عنوان تنها مجرا به زار است، آن یک ایدئولوژي بهماند، چون طبیعت از خالء بی فقط یکی باقی می

هـاي گذشـته در خاورمیانـه     ، تبدیل به مجراي اصلی مردم در دهـه هدیانجام یی که به بنیادگرایی اسالمی  جاست که پدیدهاین
خـود   کـه انزجـار از سـلطنت شـکل بنیـادگرایی اسـالمی بـه        کـار رفتـه، جـایی   شده و حتا بر ضد پادشاهی سعودي هم به 

خاطر ریاکار بودن و اتحاد بـا دولـت فاسـد     ي حاکم را به ي سعودي مثل بن الدن، سلسله بنیادگرایانِ ضد خانه. است گرفته
شورش عمده علیه سلطنت سعودي در تاریخ اخیر، شورش دو . کنند عنی ایاالت متحد محکوم میاخالقی و دشمن اسالم ی

  .در مکه بوده که به بنیادگرایی انجامید و بعد هم القاعده 1979
  بورژوازي سعودي چی؟ :چامسکی

. درآمیختـه  خاطر کارش که بازرگانی است با پادشـاهی  ر نظارت دولت است و بهیشدت زبورژواري سعودي به  :اشقر
ها وجود دارند با سودهاي سرشار کـه از   کار با آني تجاري بزرگ هم ي حاکم و الیه زاده از زن و مرد از خانوادههزاران شاه

شود ـ البتـه اگـر اصـالً چنـین       برند و مشخصاً هیچ منفعتی از حذف سلطنت عایدشان نمی کشی از درآمد نفت سود می بهره
انـد کـه در تمـام    منـدي  ران بسـیار ثروت اگـذ  ها سـرمایه  آن. اسامه بن الدن مثال خوبی است ي خانواده. چیزي ممکن باشد

از اولین رشد عمده در قیمـت   خرجی افسارگسیخته که پادشاهی سعودي پس ول اند و از مزیتهاي ساختمانی فعال  پروژه
اساساً و حقیقتاً متأثر از تفسیر متعصبانه  خُب یکی از اعضاي این خانواده. ، برخورداراش را چشید مزه 1970ي  نفت در دهه

اسـت و ایـن تجربـه چنـان      ها در افغانستان با شوروي جنگیده بوده که سال از اسالم است که در پادشاهی رایج است، کسی
 ایـن  هـا نیسـتند بـه    اما صفوف القاعده در پادشاهی سعودي، بن الدن. برد آیند اوست که علیه امریکا هم به کارش می خوش

و . انـد ي سـعودي   ي جامعـه  دیـده  ستم تنسب هاي به ترشان مردمی از بخشهاي متمول باشند، بیش معنی که پسران خانواده
اجتمـاعی از سـلطنت و    یی با خاستگاه انزجار توده: کند یی را داریم که هر جاي دیگري نقش بازي می جا هم همان پدیدهاین

عنوان تنهـا مجـراي ایـدئولوژیک گشـوده بـه      از حامی سلطنت ـ ایاالت متحد ـ وجود دارد که شکل بنیادگرایی اسالمی به   
شدت  قدر به شان آنآموزشی نظامگیرد ـ اگر بخواهیم از عبارات فرهنگی استفاده کنیم باید بگوییم،   خود می روي مردم را به

نـد، یـا   دازپر شان به خارج میهای ي نوع دیگري از تحصیل را با فرستادن بچه ز براي متموالن که هزینهجمذهبی است که به 
زندانی ایـن چـارچوب    درون آن نظامي مردم،  ، بقیه)حدود هزار نفر(تحصیالت در خارج  ي گانِ بورسِ ادامهبراي برگزید
  .اند ایدئولوژیک

  گردند؟ تر بازنمی هاي سکوالر و مدرن ؟ با باورها و خواستهگردند چی که از خارج برمی هایی آن :چامسکی
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هاي زیاد که همتایان  یی با مزیت جستن از جامعه شدن، بهره»سعودي«ترشان با امید به ندرت، بیش ها که به خواسته :اشقر
کـه   کسانیکه  جاو از آن مراتبی است سلسلهت شداین جامعه به . گردند شان هم ندارند ـ مثالً داشتن چندین نوکر ـ برمی غربی

ایـن  . سـاختار غالـب تکـان بخـورد     خواهند ترشان نمیشان مرد هستند، بیشاتفاق بهخوانند، اکثریت قریب  بیرون درس می
کـه   دهد تا از نوعی رضایت ممنوع لـذت ببـرد ـ تـا زمـانی      هایی از جامعه اجازه می جامعه واقعاً ریاکار است چون به بخش

شـان را در کشـورهاي آزادتـر بگذراننـد،     تواننـد تعطیالت  عالوه متموالن هرگاه بخواهند می به. کند پنهان است و جلوه نمی
ها، ویالها و قصرهایی در جاهـاي مختلـف دارنـد کـه      شان آپارتمانمندان، بسته به سطح ثروتهاي سعودي و ثروت زادهشاه
. شـان اسـت  که پادشاهی سعودي پایگاه تجاری شوند، درحالیمند  جاها بروند و از نوع متفاوتی از زندگی بهرهتوانند به آن می
  .ساختار دارند ظمنفعت زیادي در حف ها این

  چیزي مثل جنبش کارگري وجود ندارد؟ :چامسکی
معنـی پیـدا   آنجـا   »1گیخودکام«. ترین دولت است کننده سرکوب. اُه، در پادشاهی عربستان غیر قابل تصور است :اشقر

مـردم  . شود ترین روش ممکن سرکوب می که با قدرت چالش کند، به وحشی دهی چیزي سازمان هر کوششی براي. کند می
اسـت  کشوري . گیرد اند، زندگی و هستیشان در خطر قرار می افتاده پانظر ما پیش در پادشاهی سعودي براي چیزهایی که به 

تصور بـدتر از  . یی است تحت کنترل تام جامعه. دزن هایی را که وقت نماز در خیابان باشند، شالق می اش، آدم که پلیس ویژه
خـاطر   هـاي غربـی بـه    و این کشور متحد اصلی ایاالت متحد و تنها دولت مسلمانی است که تمـام دولـت  . آن مشکل است

گر، متضمن ثبات پادشاهی عربسـتان   شدت سرکوب داند که این ساختارِ به ایاالت متحد می. ش هستندش، دوستثروت نفتی
پادشـاهی  . ایـاالت متحـد حـامی اعظـم اسـت، اربـاب      . ایاالت متحدحمایت  هي نیاز آن کشور ب کننده ها تضمیناست و تن

و از بـدو کـارش چنـین     وجود داشـته  اکه در قرون وسط است مثلِ چیزي»  2الحمایه پادشاهی تحت«ي خود  نوبهسعودي به 
ي شـوروي یـا هـر تهدیـد      اشته تا جلوي بریتانیا و بعد روسیهاین معنی که کمابیش از آغاز روابطی با ایاالت متحد دبوده به 

  .پیشِ رو دربیاید
ـ   نگرفتویژه افکار عمومی ایاالت متحد، متمایل به نادیده  نظر من افکار عمومی غرب، بهو به  مـردم  . تاین واقعیـت اس

توجـه انتقـادي بـه    وقتی . دانند که استوارترین متحد ایاالت متحد در خاورمیانه چه کشوري است و این چه معنی دارد نمی
کارهـا و دیگرحامیـان اسـراییل در     یی مشکوك است مثل انتقاد برخـی از نومحافظـه   تر به دلیل برنامهشود، بیش سعودي می

  .ت متحدي بخشی از رقابت سعودي ـ اسراییل در ایاال زمینه
هایی که ارایـه   گویند اما از سیاست راه میدانی مردم بهشان بد و بی د ـ می نکارها خیلی مهم نیست این نومحافظه :چامسکی

 اند بـه هایی که با سیاست عام مخالف  آن: دشون کنند، پذیرفته می هایی که سیاست عام را تنظیم می دهند فقط آن سیاست می
و بقیه بـراي تحمیـل پادشـاهی     4، داگالس فیث3هاي ریچارد پرل طرحمثل ). ما موافق :رقشا(د شون می راحتی کنار گذاشته

                                                                                                                                                                             
1. totalitarianism 
2. protected kingdom 
3.  Richard Perle 
4. Douglas Feith 
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  .شان توي سطل آشغال انداختندو غیره ـ ] 5[هاشمی به عراق 
کارِ با پادشاهی سعودي از نـوعی اسـت کـه ایـن یـا آن دولـت هرگـز واردش         ي نومحافظه این گفتمانِ خصمانه :اشقر

  کاران بر کشور حاکم م و هرگز این دیدگاه را که نومحافظهامورد کامالً با نوآم موافق  در این: ن استخیلی روش. نخواهدشد
  .بودند، نپذیرفتم
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  دمکراسی در خاورمیانه
  

  کنید؟ گونه ارزیابی می وضعیت دمکراسی را در خاورمیانه چه :شالوم
خـواهی   هاي دمکراسی در تمام منطقه جنبش. است داشته هاي خیلی مهمی وجود ي گذشته پیشرفت در سده  :چامکسی

  .است بوده
کـه ایـاالت متحـد و     1953گردد تا سال  ایران دمکراسی درخشانی نداشته اما سیستم پارلمانی داشته که به گذشته برمی

  .را برانداختند بریتانیا آن
ش را بگیـرد؛  بریتانیـا کوشـید جلـوی   . محکم کـرد هاي دمکراسی پارلمانی را  مؤثر بریتانیا، پایهرانی عراق حتا زیر حکم

مند کـه در علـوم   ي جنبش کارگري خیلی قدرت ش نداشت اما رشد کرد و شامل مواردي بود مثل توسعهایاالت متحد دوست
راهـی اسـت بـراي    ایـن  . دانند اما اگر قضیه جدي باشد، جزیی از آن هست را بخشی از دمکراسی نمی سیاسی امریکایی آن

عراق جنـبش کـارگري خیلـی     .باشند گیري سیاسی نقش داشته طرز مؤثري در جریان تصمیم زیادي از مردم بهکه بخش آن
ش کـه قطعـاً امریکـا حمـایت     1963کودتاي . در هم کوبید 1963کودتاي بعثی در سال  راقوي داشت که بخش زیادي از آن 

مـورد  ـ مثل ] 6[هرحال قطعاً از آن حمایت کرده  به تحریک امریکا بوده ـ دالیلی براي آن وجود دارد اما به  احتماالًکرد و  می
هاي معروف در معناي کـاربردي   خواست بکُشدشان، کمونیست راه بود که سیا میهاي مخالفی هم عام چهره اندونزي با قتل

دادن ي راه سـازمان   کـه نیرویـی بـراي دمکراسـی، گشـاینده      طرز مؤثري حزب کمونیست عراق راي عبارت، و به  گسترده
شـدت جنـبش کـارگري را    حزب بعث و صدام حسین به . زمان تضعیف کرد بود، در آن چنین چیزهاییجنبش کارگري و 
 .برنـد  کـار مـی  در واقع هنوز قوانین ضد کارگري صدام را بـه  . کند کار را می االن هم ایاالت متحد همین سرکوب کردند که

  .اند ته شدهشها ک اند اما تعداد زیادي از آن شوند، خیلی شجاع ها دوباره بازسازي می اتحادیه
هـا را   هاي مستمري که نیروهاي خارجی و مشکالت داخلی آن جهان عرب مصداق دارد؛ تالشدیگر هاي  این در بخش

  .اند اما هنوز ادامه دارند ناتمام گذارده
دنبال خالصی از شر دیکتاتوري حسـنی مبـارك   کفایه که به جنبش . شوند یک احیاء میدر مصر نیروهاي پردوام دمکرات

آغاز . کنند ي دوم از سوي اسراییل توصیف می ها خود خاستگاه جنبش خودشان را اعتراض علیه سرکوب انتفاضه آن. است
راه بـا  جنبش هم. یار وحشیانه بودبس 2000دهد اما آن سرکوب اکتبر  در غرب خیلی معنی نمی. است طور بوده کارش اینبه 
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جنبشی است براي دمکراسی که . راه شدهاي دیگرِ وحدت فلسطینی رشد یافت و با مخالفت با جنگ عراق و غیره هم گروه
  .اما وجود دارد؛ کند را سرکوب می ترین روش، دیکتاتوري مبارك آن به وحشیانه

بیروت لبنان شهري مثالً . بینند را می کنند، آن به منطقه سفر می که ي کسانی ها هست و همه رفتو خیلی دیگر از این پیش
ي بوش چنـدي پـیش متخصصـی در روابـط عمـومی،       هبینکا :شود غرابت این شهر با این مثال روشن می. زنده و شاد است

او رفتـه  . خاورمیانه سـفر کنـد  فرستاد تا در ، را به آنجا 1هیوز. معاون وزیر امور خارجه در دیپلماسی عمومی، خانم کارن پ
 هـا  ضـی بع. هـاییم  توانند ما را درك کنند و ما واقعاً عاشق آن ي خاورمیانه توضیح بدهد که واقعاً نمی مانده بود به مردم عقب

مـن، مـادرم،   «: کـرد  طور شروع می ش را اینرفت، صحبت این خانم هرجا که می :»امتورِ من مامان «: اسم آن سفر را گذاشتند
 .هـا  جور حـرف  م و اینیشان دارقدر دوست  چهکنند که ما  طور درك نمی گفت که چه ش میانگ؛ بعد به شنوند»هام ق بچهعاش

خبرنگـار اصـلی سـرویس سیاسـی     . داد احساس نادیده گرفته شـدن بـه او دسـت مـی    جور  جا یک تعجبی نداشت که همه
دانم شوخی اسـت یـا    نمی]. 7[سفر تهیه کرد ز این اهایی  ارشگز راه او بود و سلسلههم وایزمن،. ، استیون رزنیویورك تایم

هـاي   که بحـث جاي اینبه «افتاد چون  هاي این خانم مؤثر نمی رانیگفت که سخن اما می. امیدوارم که باشد؛ مطمئن نیستم: نه
در کـه  هـا   این پیـام «ها و بارها وایزمن توضیح داد که بار .»داد هاي انتخاباتی ارایه می هاي کوتاه از نوع پیام اساسی بکند پیام

خبرساز است و اگر کاري ي نامزد ریاست جمهوري  هر بیانیه، تأثیر دارند چون وندش میکارزارهاي انتخاباتی امریکا تکرار 
در محـیط زنـده و    در عـوض «: افزاید اما بعد می. »کردي تبلیغاتی پول سرریز  کننده هاي اشباع توان به آگهی از پیش نبرد، می

هـا بیـاموزیم    براي ترویج دمکراسی راهی طوالنی در پیش است تا به آنپس . دهد این رفتار جواب نمی» کوبشی این منطقه
  .طور دمکرات واقعی باشند هچ

زبـان   ي دیگري پیش آمد که در امریکا گزارش نشد اما در نشریات لبنـانی انگلیسـی   کننده روشن از آن، رویداد کمی پس
و  2یی بین مأمور روابط عمومی سفارت امریکـا، جولیـت وور   ي آوردن دمکراسی به لبنان مناظره بیروت دربارهدر ]. 8[چرا 

ش را بـا  عمـومی حـرف  روابط مور أگویند م می. شد ، ترتیب داده3، جوشوآ لندیسي امریکن فولبرایت کارشناسی از مؤسسه
ـ افـزار پاورپوی  اطالعات با نـرم   وع کرد ـ مثل نمایش شر» تهاتر، تعهد، تحصیالت و تقویت: ”ت“چهار « ت بـراي مـدیران   ن

باشد، آنجـا   اگر در خاورمیانه جایی باشد که جوي سرزنده و پرتپش داشته. این دمکراسی نیست]. 9[هاست  اجرایی شرکت
  . خندند معنی می هاي بی جوامعی زنده که به این حرف. احتماالً بیروت است

چـه  منـدتر از آن نـد اسـت، قدرت  ل دمکراسی را شرح داد، البته این پتانسیل هست و خیلـی هـم قدرتم  نوآم پتانسی :اشقر
ریختـه، گرچـه زیـر     خیابـان  به  هاي آرزوي بزرگ توده: ایران فکر کنید] 1357[ 1979به رویدادي مانند انقالب . گویند می

عنوان خواستی کلیـدي  همین خاطر خمینی احساس نیاز کرد باید دمکراسی را به  به. اهللا خمینی، دمکراسی بود رهبري آیت
هـاي دمکراتیـک سـنتی علیـه قـانونِ       ، یکـی از خواسـته  اش بگنجاند و درخواست تشکیل مجلس مؤسسان کنـد  در برنامه
قـدرت کـامالً    بـه  یـابی  از دسـت  البته پـس . رو شد او به نام دمکراسی با دیکتاتور ایران، محمدرضا پهلوي، روبه. خودکامه

                                                                                                                                                                             
1. Karen P. Hughes 
2. Julliet Wurr 
3. Joshua Landis 
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اسـالمی را تشـکیل داد و دولتـی    » مجلـس خبرگـان  «، جاي مجلس مؤسسان خواهی را منحرف کرد و به آرزوي دمکراسی
یـابی بـه دمکراسـی در انقـالب      مند براي دستاما این واقعیت باقی ماند که آرزویی قدرت. ساالر را به مردم تحمیل کرد دین

از زندگی دمکراتیک در ایران وجود دارد واقعی یی  ها به یک معنی هنوز هم کمابیش درجه نرغم ای و به. ایران وجود داشت
نـژاد   که به پیروزي محمـود احمـدي   2005راه است ـ مثل انتخابات اخیر در ژوئن  همهم انتخاباتی است که با شگفتی  و آن

رژیم است و دمکراسی کامل یا واقعـی یـا آزاد    هایی در درون محدود به بخش ،ي انتخاباتی است که مبارزهبدیهی . انجامید
 دهد که دولـت بـوش آن   اما مقدار مشخصی از مشارکت مردم در سیاست رسمی وجود دارد و این در دولتی رخ می. نیست

  .است را مظهر شر دانسته
عربسـتان سـعودي   ترین متحد مسلمان ایاالت متحـد،   ترین و گرامی طور که قبالً تأکید کردم مذهبی از سوي دیگر همان

واقعیت که پادشـاهی عربسـتان رکـن    این . گنجد ترین برابرنهاد دمکراسی است که بدتر از آن به تصور نمی است که افراطی
گرایـی   است و از دالیل این امر است که چرا وقتی ملـی  یی امریکاست تأثیري قوي بر کل منطقه داشته اصلی هژمونیِ منطقه

مـوج  «تنهـا اسـتثناء   . دمکراتیک مثل اروپاي شرقی نینجامیـد  عی تغییرونقی افول کردند، به متر هاي سکوالر عرب و جریان
آغـاز شـد ـ      1980ي  کردن جهان کـه در دهـه  ـ یعنی فرایند دمکراتیک ] 10[تغییرات دمکراتیک به تعبیر هانتینگتون » سومِ

تغییرات در سراسر جهان وجـود داشـته ـ امریکـاي     . ]11[ام  نامیده» استثناي استبداد عرب«را من آن . خاورمیانه بوده است
براي این اسـتثناء  . کدام قابل مقایسه نیستالتین، اروپاي شرقی، افریقاي پایینِ صحرا، آسیاي شرقی ـ اما خاورمیانه با هیچ  

ایـن چیـزي   . اند یدانپیروز م» هاي بد بچه«کار بیفتد،  بهنفت البته و این واقعیت که اگر دمکراسی آنجا : دو دلیل وجود دارد
در بعضی کشورها دمکراسی به پیروزي نیروهـاي مخـالف   ]: 12[نامد  می» پارادوکس دمکراسی«را است که هانتینگتون آن 

هـاي   ي قـدرت  نشـانده  از نظر او این پارادوکس است چون به باور او اگر دمکرات واقعی باشی، دسـت . انجامد با غرب می
  .بود غربی خواهی

ي اسـتبداد اسـت بـه اسـتثناي لبنـان بـین کشـورهاي عـرب و ترکیـه درون           م در خاورمیانه، سـلطه پس وضعیت حاک
طـور کـه یـک قاضـی تـرك       وجود دارد، آن شده کنترلدر ترکیه، دمکراسی . (خاطر فشار اروپاهاي مشخص و به  محدویت
ـ   تر گفت ترکیه دولتی است با یک قانون اساسی و نه دولت مبتنی بر قانون کمی پیش جـدا از  ). یی خیلی دقیق قاعده اساسی 

ها، خودکامه یا مسـتبدند بـا سـلطنت مطلقـه کـه در       وکم تمام دولت این دو کشور، و البته مورد خیلی خاص اسراییل، بیش
ي  هایی با ریشـه  گونه استقاللی براي مردم یا دیکتاتوري ها درجاتی از نمایندگی پارلمانی وجود دارد بدون هیچ بعضی از آن

سـرکوب   ش بـه خاطر اشـتیاق  دانند به هاي غربی او را پسر خوبی می جمهور تونس که دولت اند مثل رییسنظامی ـ پلیسی   
چنـان بـا   پـس دمکراسـی در خاورمیانـه هم   . بنیادگراهاي اسالمی براي جلوگیري از شیوع آن در کشور همسـایه، الجزایـر  

وقـوع   کـه تبـدیل بـه واقعیـت بـه     اید اجرا شود و هنوز تا ایندرخواستی که ب درخواست خیلی زیادي در دستور روز است؛
  .پیوسته شود راه درازي در پیش دارد

بـه قـول   » کرامـت بشـري  «تعهد به پشتیبانی از حقـوق بشـر و   . دولت بوش بعد از یازده سپتامبر این وضعیت را فهمید
بعـداً  . غالب بـود  2002امنیت ملی سپتامبر  بوش و در استراتژي 2002ي  ژانویه در وحدتي  سالیانهرانی خودشان در سخن

گفت که ایاالت متحـد تـا بـه امـروز ثبـات را بـه        2003ي ملی دمکراسی در نوامبر  ش در موقوفهرانی معروفبوش در سخن
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اما حـاال، گفـت   . است دانسته میها را مجاز  کرده و آن هاي مستبد حمایت می داده و به نام ثبات از رژیم میدمکراسی ترجیح 
جـا کـامالً   کاري در این ژي نومحافظهثیر ایدئولوأکه، دولت او به این نتیجه رسیده که این باید تغییر کند چون باید بدانیم ـ و ت 

تر در سطح مثل همیشه، بیشاما ]. 13[آید  دست می به آشکار است ـ که منافع ما با شکوفایی دمکراسی در سراسر منطقه بهتر 
  .گفتمان باقی ماند

چه ترین کارشناس ـ هوادار آن  مثالً برجسته .اندایاالت متحد صادق  عملیي سیاست  که درباره هستند کسانی :چامسکی
در  1الملل ي کارنگی براي صلح بین رانی قانون در موقوفهي دمکراسی و حکم شود، رییس پروژه ترویج دمکراسی نامیده می

اسـت   هـا مطلـب نوشـته    ي تمام ایـن  نامد، خیلی صادقانه درباره واشنگتن دي سی، تامس کاروترز که خود را نوریگانی می
شـرح  او . »تقویت دمکراسی«هاي  ي ریگان عضو وزرات امور خارجه بود در بخش برنامه در دوره 1980ي  او در دهه]. 14[

هـاي   ممکـن بـود آدم  : ها را پیاده کنیم، اما گفته که مشکلی وجود داشت خواستیم این برنامه داده که خیلی صادقانه واقعاً می
یکی از نظـر فنـی   : شان بود ایاالت متحد دو هدف داشتي او در السالوادور که مثالِ هدف به گفتهپس . نادرست پیروز شوند

بـا همـین کلمـات    درسـت  . کردن از پیروزي نامزدهـاي خـودش  به سمت انتخابات معتبر رفتن و دیگري اطمینان حاصل 
نفـر و   70000یعنـی قتـل عـام    . شـد هـم  طـور   فهمـیم کـه همـین    نگاهی بینـدازیم، مـی   چه روي دادهاگر به آنو . گوید می

گویـد   واقـع مـی  در . داند را عملی صادقانه می کاروترز آن. شد کار باید می فکرانِ اصلی؛ اما اینکردن مغزهاي روشن متالشی
ش کـرده  لـت متحـد تـا جـرج بـوش دنبـال      اگر نگاهی به آن بیندازید، به تعبیر او آن خط قوي استمراري را که هر دولت ایا

کنند که بـا   از دمکراسی حمایت می  وقتیفقط . نوعی بیماري وخیم اند و مبتال به ها شیزوفرنیک تمام دولت. درخواهیدیافت
  ].15[اهداف اقتصادي و استراتژیک ایاالت متحد بخواند 

نظـرش  نامد تا  می» جمهوري ي رییس شخصیت دوگانه«چه را که کاروترز یابیم آن کنیم، درمی به وقایع که نگاه می :اشقر
از طرفـی  . برد درست از همین سندروم رنج میبوش ]. 16[یی است که جرج بوش هم به آن مبتالست  را شرح دهد، بیماري

هاي پیش در  تر از کابینهخاورمیانه، بیش در موردرا   ي فعلی این داري از دمکراسی وجود دارد و کابینه نوع گفتمان جانب یک
  .است اروپاي شرقی، سنتی خیلی قدیمی در مورددستور کارش گذاشته ـ گرچه البته 

یابیم که یکی از کشورهایی کـه ایـاالت متحـد در     اندازیم، بر عکس کالم، درمی اما از طرف دیگر به اسناد که نگاهی می
ا فشاري که کارن هیوز احساس کرد ضروري است به و تنه. ترین نفوذ را بر آن دارد، پادشاهی عربستان استخاورمیانه بیش

ي مـدنی، حقـوق    این کشور بیاورد، حق رانندگی براي زنان بود ـ در کشوري که زنان حق رأي ندارنـد، حـاال حقـوق پایـه     
اند، حقوقی که در هر کشور دیگري خیلی بدیهی در نظـر   تر حقوق محرومدر عربستان زنان از بیش. خانوادگی و غیره بماند

  .شوند می گرفته
ش را شروع کرد، در اتحاد با دیکتاتوري نظامی پاکستان که دولـت  از یازده سپتامبر کارزار نظامی ي بوش پس وقتی کابینه

در پاکستان به رهبـري ژنـرال پرویـز     1999کودتاي اکتبر . شده را برانداخته بود، به افغانستان حمله کرد انتخاب دمکراتیک
هـایش بـا بـوش     هـایی کـه در عکـس    بود که با آن ژسـت  قول تبلیغات رسمی ایاالت متحد به رگاین دمکرات بزمشرف، 

                                                                                                                                                                             
1. Carnegi Endowment for International Peace  
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با حمایت ارتش پاکستان به قدرت رسید، ایاالت متحـد   1996تی طالبان در وق .شود دعوت می ب به کاخ سفیدتگیرد، مر می
دمکراسی، ائتالف شمالِ فرمانـدهانِ   دشمنانِ گرایاالت متحد و پاکستان در ائتالفی با دی 2001در سال . ها حمایت کرد از آن

هاي بسیار مستبد ـ ازبکستان، قرقیزستان و بقیـه ـ     کاري رژیماین مسأله با جلب هم .نظامی مجاهدین، طالبان را برانداختند
سـرخ   گـل ي انقـالب   ي بوش الف زیـادي دربـاره   کابینه. دست دادفرصت بسط حضور نظامی امریکا را در آسیاي میانه به 

خـاطر منـافع    گانِ روي زمـین بـه  اما در آذربایجانِ همسایه از یکی از مستبدترین و بدترین خودکام. در قفقاز زد گرجستان
از او سی سال بر آن سرزمین حکومـت کـرد،    یف، که پدرش پیش دیکتاتور فعلی آذربایجان، الهام علی .ش حمایت کردنفتی

هـاي نفتـی امریکـایی،     ش از شـرکت اس، جرج بوش، بـراي تقـدیر از حمـایت   دار وقت ایالت تگزقتی از طرف فرمانیک و
داشتنِ دانش مقـدماتی از  با . اندوپوچ  هاي دمکراتیک بوش هیچ پس توصیه]. 17[بود  شهروند افتخاري تگزاس لقب گرفته

کرد امـا   عراق بحث خواهیم ي دربارهبعداً . ي بوش قایل بود ترین اعتباري براي گفتمان دمکراتیک کابینهشود کم وقایع، نمی
خت، تار جمعی رنگ باشهاي ک ي سالح بهانه 2003از اشغال عراق در سال  که چند ماه بعد تنها وقتی: چیز روشن است یک

چـه  شـان در جهـت آن  های سپس بـا شـتاب بـه سـمت اصـالح طـرح      . هاي دمکراتیک تغییر جهت داد کابینه به سمت بهانه
تمام نشریات عرب و شاهدان جدي بر این واقعیـت اصـرار داشـتند کـه ایـن      . حرکت کردندنامیدند، » ي بزرگ خاورمیانه«

فقط به معنی ایجاد این توهم که ایاالت متحـد  ]. 18[از هر چیز یک عملیات روابط عمومی  یی کامالً لفاظانه بود، بیش پروژه
  .دهد رخ میآنجا در » جنگ با ترور«گسترش دمکراسی در این بخش از جهان است که  مند دغدغه

ش بیـاورد تـا اصـالحات ظـاهري حـداقلی را بـراي       نشاندگان سنتی هرحال، واشنگتن باید برخی فشارها را بر دست به
هـا   سـعودي . اسـت  جـدي بـوده   شمتقاعد کردن افکار عمومی امریکا انجام دهند تا دولت امریکا بتواند نشان دهد که حرف

سـی سـال گذشـته و نـه در     در . ها را برگزار کردنـد  ل گذشته انتخابات شهرداريبار در سی سا تحت این فشار، براي اولین
ها هـم   دهندگان مرد محدود شد و رأي طور بود؟ به رأي اما این انتخابات چه .بار بودتاریخ پادشاهی این کشور، براي اولین 

ها  یبنیادگرا بودند و بعض شانرو اکثریت مطلق گرفتند و از این به نامزدهایی که مرد بودند و باید مورد تأیید مقامات قرار می
انتخابـات در معـرض    این هاي شوراهاي شهرداري سلطنتی از طریق کرسی نصف عالوه به. وسخت هم بنیادگراهاي سفت

سـوي دمکراسـی    عنوانِ گام محکمـی بـه  را به  ي بوش آن و کابینه. بود گرفت، نیم دیگر را سلطنت تأیید کرده خطر قرار می
  .خیلی مضحک است .ستود

ــ تـا   ! ربع قرن است که بر مصر حاکم اسـت  حال یک تابه 1981در مصر هم واشنگتن کمی بر مبارك فشار آورد ـ که از  
رفت که تهدیدي بـر   مبارك راهی را می. سطحی از رقابت آشکار را در سیستم سیاسی که در انحصار حزب او بود وارد کند

شـدن توسـط اکثریـت     »انتخـاب «از  جمهور مصر طبق مراسم خاصی پـس  ه قبالً رییسدر حالی ک. ش بر دولت نباشدکنترل
گـرا برگـزار    ، قرار شد از آن به بعد انتخاباتی کثـرت شد پرسی تأیید می پارلمان که کامالً تحت کنترل او بودند، از طریق همه

ترتیـب او فقـط بـراي رضـایت     ایـن   بـه ! دشود اما نامزدهاي دیگر باید توسط اکثریت پارلمانِ تحت نظر مبارك تأیید بشون
ش شان نداشت ـ اجازه داد تا به کارزار انتخاباتی وارد شوند کـه زیـر کنتـرل    که دوست ها ـ حتا کسانی  واشنگتن به چندتا از آن

بعد در نـوامبر   .زد برگزار شد، از او سر 2005حالی است که هر اقدامی براي تقلب در انتخابات که در سپتامبر  نبود و این در
ـ    بـه : ـ دسامبر انتخابات پارلمان برگزار شـد  در چنـد دوره کـه بـراي دیکتاتورهـا روش خیلـی       یصـورت انتخابـات محل
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صورت  را بهکنی که آن  آورند که انتخابات برگزار کنی، این احتیاط را می وقتی مجبوري و به تو فشار می. دردسري است بی
ـ  یی برگزار کنی تا اگر بین د دوره رود، بشـود   کارهـا مطـابق میـل پـیش نمـی      هور اول و دوم و یا دوم و سوم حس کـردي ک
هرحال مبارك که احمق نیست،  به! کرد ـ یا حتا تقلب کنی  1992ي  ش را گرفت مثل کاري که ارتش الجزایر در ژانویهجلوی

دقـت   ی ظهور کرده و از این گشایشِ بهی عنوان قدرت عمده یادگرا ـ آشکارا به نالمسلمین ـ گروهی ب  مشاهده کرد که اخوان
اگـر  : او به دولت بوش ایـن بـود   مپیغا. دست از سر او بردارد کهترتیب امریکا را متقاعد کرد این  شده عبور کرده و به کنترل

ـ ! پس دست از سرم بردارید. رسند ها به قدرت می براي دمکراسی فشار بیاورید، این ن و فکر کنم در واشنگتن پیغام را روش
  .اند که مبادا مصر را از دست بدهنداز فشار وارد آوردن بر مبارك دست برداشتند و کامالً نگران : و واضح گرفتند
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  بنیادگرایی و دمکراسی
  

اگر قدرتی که نوعی جنبش بنیادگراست مثلِ مورد الجزایر یا جنبشی فاشیستی است یا چیزي شـبیه آن کـه احتمـاالً     :شالوم
  افتد؟ ش زیاد باشد، چه اتفاقی میشدن کند، احتمالِ انتخاب دمکراسی را تضعیف می

هاست که چنـین   ت و مدتمثل دولت ایاالت متحد؟ ایاالت متحد یکی از بنیادگراترین کشورها در جهان اس :چامسکی
اند که جداي از بدبینی یا باورشان تـأثیري زیـاد بـر کابینـه     دهنده، بنیادگراهاي افراطی  است و یکی از چند بلوك مؤثر رأي

مقاومتی بر سر این مطلـب دربگیـرد کـه آیـا       شناسید که در آن کشور دیگري را می. شان کرد شود مشاهده جا می همه. دارند
  .شناسم که چنین کشوري نمی سال پیش خلق نشده؟ من 6000سان در د گفت انوش می

  .ي رسمی است خلقت انسان نظریهآنجا . هاست پادشاهی سعودي یکی از آن :اشقر
  .در ایاالت متحد هستم 2012و  2008هاي  اما من منتظر برگزاري انتخابات در سال. قبول، نوآم :شالوم

نـدارد،  الجزایـر  . ي انتخابات گفت توان با اطمینان از ادامه ساله دارد پس می بله، ایاالت متحد سنت دویست :چامسکی
 1992با این حال دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اگر انتخابـات  . تازه از استعمار فرانسه سر بلند کرده و چند دیکتاتور داشته

رسـید کـه نسـبتاً سـالم هـم باشـد؛        نظر مید و به یی بو دوره انتخاباتی تک. الجزایر برگزار شد، آخرین انتخابات خواهد بود
  .شدند که انتخابات را برچیدند پسندید، پیروز می رهبري ارتش الجزایر نمیو که غرب  داشتند کسانی

  .پسندیدي هم نمی توها را خود  اما آن :شالوم
وزیـر اسـراییل را     رد؟ نخسـت چه ربطـی دا اما . پسندم دنیا را نمیهاي  بیشترِ دولت. شانپسندم هنوز هم نمی :چامسکی
این معنی نیسـت  دمکراسی به ! ش دمکراسی نیست؟ هستهای این به این معنی است که اسراییل براي یهودي. دوست ندارم

از یک معنی رسمی از  کنم بیش در واقع در ایاالت متحد من حتا فکر نمی. ش دارمکسی را انتخاب کنید که من دوستشما که 
کشـورهایی کـه خودشـان چنـدان هـم الگوهـاي       . باشد به آن معنی که در کشـورهاي دیگـر هسـت    هانتخابات وجود داشت

کره را در نظر بگیر؛ چیـزي در برزیـل رخ داد    برزیل دومین کشور بزرگ نیم. دمکراسی نیستند، انتخاباتی دارند که ما نداریم
 وآمـد، رهبـر اتحادیـه بـود      از مردم عادي مـی شد که عمالً جمهور آنجا  کسی رییس. که در ایاالت متحد محال ممکن است

هـاي تولیـد نـامزد     انـد ـ نـه فقـط سـازمان      جا عمالً احزاب سیاسی در برزیـل فعـال   برخالف این. تحصیالت عالیه نداشت
هـاي مختلـف در آن    مـردم بـه روش  . ش، حزبی سیاسی استهاي خیلی جدی حزب کارگر برزیل با تمام جریان. انتخاباتی
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یـی مثـل جنـبش کـارگران      هاي توده جنبشآنجا . هاي اجتماعی دارد و غیره دهد، برنامه ؛ کارهایی انجام میمشارکت دارند
مندان این نوع ترکیب که دانش. وجود داردچیز آنجا  ها، همه یی، اتحادیه هاي حرفه  مؤسسه. اند زمین وجود دارد که عظیم بی

تواننـد کسـی را از    راي درجاتی از کـارآیی دمکراتیـک و مـردم مـی    یی است ب نامندش پایه می» هاي ثانوي مؤسسه«ی سیاس
ي مزیـت فـراوان و    زمینه دو نفر نامزد بودند، هر دو با پس 2004سال در . جا مقایسه کنبا این. ي خودشان انتخاب کنند زمره

ـ  معـه ي مخفی که یکی از مجامع مخفی جا گاه نخبه، متعلق به یک جامعهقدرت سیاسی، هر دو از یک دانش هـاي   گاهي دانش
توانستند نامزد شـوند چـون    هر دو می. آیند حاکم بیرون می شان نخبگانینبکه از  دادنِ کسانی شرق امریکاست براي آموزش

انتخابات توسط صـنعت  . طور کامل در آن موقوف بود چیزها بهبود که خیلی انتخاباتی . شان بودسانی حامیی یکتمنافع شرک
ها توقع آمـوختن چیـزي را    کردن به آگهینگاه از . هاي خمیردندان بود در سطح آگهیچیزي . ترف روابط عمومی پیش می

دهندگان اغلب از موضع نامزدها در موارد مختلف  رأي. طور بود هم همینکارزار . راه شویمقرار است با تصاویر گم. نداریم
ـ  ي موضع داد درباره می دهندگان نشان یی وجود داشت که به رأي مطالعات جدي. آگاهی نداشتند ا اطالعـات  گیري نامزده
ـ بر شد که مردمی که واقعاً کشور را پـیش مـی   انتخابات به موضوعاتی کشیده]. 19[درستی ندارند  خیلـی  موضـوعات    آند ن

  .اند واقعاً بیرون از دستور بود ي واقعی مردم مواردي که دغدغه تربیش. گی همیشگینبرایشان مهم نبود، همان موارد فره
در روزهاي کارزار انتخاباتی گزارش داد کـه نـامزد    یورك تایمزنیو. هاي بهداشتی ملی را در نظر بگیر تمراقبمثالً مورد 

حمایت سیاسی خیلـی  «ي بهداشت دولتی پیشنهاد کند چون  ، نتوانسته برنامه1جمهوري حزب دمکرات، جان کري ریاست
براي مـدتی طـوالنی   : ها توجه کن نظرخواهی اما به ]. 20[» هاي بهداشتی وجود دارد کمی از دخالت دولت در بازار مراقبت

ـ  اند که ایاالت متحد باید سیسـتم مراقبـت   گونگی پرسیدن سؤال، حدود دوسوم مردم گفته بسته به چه ملـی   ي بهداشـتی اه
ي  ، نشـانه اسـت یـت اکثریـت مـردم    که مورد حمابگذارد   دست روي چیزيتواند  اینکه نظام سیاسی نمی]. 21[باشد  داشته

هاي واقعی دمکراتیـک وجـود    بله ناکارآمديپس . هاي رسمی داریم اما ناکارآمد انحراف جدي از دمکراسی است؛ مؤسسه
  .شان به الجزایر رفتکردن دارد و نباید براي دیدن و پیدا

مشـکلِ  . اشـت نیروهـاي خـارجی   یک مشکل داخلی است و دیگري برد. دو مشکل با الگوي الجزایر وجود دارد :اشقر
قـدرت  ي جلـوگیري از بـه    بـه بهانـه  . شود با توقیف دمکراسی از دمکراسی دفاع کـرد  داخلی، پوچی این باور است که می

کـه  این یعنـی  ! نیروهاي مظنون به داشتن دستورالعمل ضد دمکراتیک، با ابزارهاي دمکراتیک دمکراسی را برچیدن رسیدنِ
پـس بـا قـدرت، نیـروي اقلیـت را      . خواهند جلوي قدرت اکثریت را در کشور بگیرند هاست و می آنپندارند اکثریت با  می

نتیجـه، دیکتـاتوري نظـامی    . پذیر اسـت  کنند چون قدرت اقلیت علیه اکثریت بر اساس تعریف فقط با زور امکان تثبیت می
ها و وخامـت اوضـاع    گفت زندگی انساني هن هانحراف وحشتناك از موقعیت بود به هزیني نهایی در الجزایر  است و نتیجه

ي  که در نتیجه(هایی از جنبش بنیادگرا  بخش برخوردي  نتیجهکه  برَد رنج می نوز از وحشتیالجزایر ه. اجتماعی و اقتصادي
هـاي   مرتکـب قسـاوت  (و دیکتـاتوري نظـامی   ) آمیز کشیده شد هاي خیلی خشونت به رادیکالیزم انجامید و به کنشتا دکو

عـالوه   به. ناك بودواقعاً وضعیتی هولاین . بودند  ادهتکه بین چکش و سندان گیر افبود با مردمی ) بسیار با ابزار آشکار و نهان

                                                                                                                                                                             
1. John Kerry 
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ي زمـین   تر کشـورهاي کـره  هاي رأي در الجزایر انتخاب نکردند، در بیش واقعیت این است که در هر حال قدرت را صندوق
در کشـورهاي دیگـر،   . (جزایر ـ یا ترکیه مثالً ـ قدرت واقعی در دستان ارتـش اسـت   چنین نیست، اما در کشورهایی چون ال

می در الجزایـر انتخابـات را   الساگر بنیادگرایان ا). قدرت سیاسی واقعی باید مثالً در دست دارندگانِ قدرت اقتصادي باشد
عمـالً  . د با قدرت محدود تحت نظارت ارتشتوانستند بکنند تشکیل دولتی مثلِ دولت ترکیه بو برده بودند، کل کاري که می

ـ  توانستند یک این دو قدرت می: ي براي الجزایر داشتآمد خیلی بهتر پی دیگر را متـوازن  دیگر را خنثا و در فضاي صـلح یک
الجزایـر تصـویر روشـنی اسـت از ایـن واقعیـت کـه توقیـف         . یک معنا کمک کننـد  کنند و به باز شدنِ فضاي دمکراتیک به

  .انجامد باري می نام دمکراسی به نتایج فاجعهه دمکراسی ب
بـار دیگـر پادشـاهی    . زاري از بنیـادگرایی نـدارد  پیوستن به دمکراسی یا بیبه مورد اصالً ربطی  و اما نگرش غرب به این

خلـیج   1991بـه جنـگ    تـاي الجزایـر  دهاي غربـی از کو  دلیل حمایت قدرت. سعودي مثالِ فاحش آن از جهتی دیگر است
  .ربوط استفارس م

هاي اصلی جنبش از پایگاه مردمـی   بخش. خلیج، کل جنبش بنیادگراي اسالمی سنی، دچار انشعاب شد 1991در جنگ 
در مخالفت با جنگ پیروي کردند و تنها اقلیتی، متحد و وفادار پادشاهی سعودي و سالطین نفتی ماندند و از جنگ حمایت 

که نگـران  در الجزایر از جنگ امریکا در عراق دفاع کرد ـ براي مثال با ادعاي این بخش اسالمی  ي آزادي که جبههاین با. کردند
کـم از سـوي    شود مطمئن بود کـه دسـت   که دوست نزدیک پادشاهی سعودي ماند، میکویت است ـ و با این  یتمامیت ارض

کـار  حـاال در عـراق بـه     هـا  ن بحـث هما. جا هم کامالً ریاکارانه استاین. یی براي کودتا در الجزایر نگرفت واشنگتن تأییدیه
دولـت   واشنگتن. گرایی به سبک ایران دارد تا فراگیر نشودبنیادکه ایاالت متحد نیاز به جلوگیري از بنیادگرایی یا این: رود می

دسـت دولتـی بـه سـبک ایـران در عـراق       خاطر سکوالریزم از کنترل اوضاع بـه   محض داند اما  سعودي را دولتی بزرگ می
  .این خیلی مضحک است. کند یجلوگیري م

و در واقـع  . کنـد  کند و چـه کسـی نمـی    ت میربطی به بنیادگرایی ندارد؛ مسأله این است که چه کسی حمایت :چامسکی
 و در هم کوبیـدن دیگـري، خـود   مخالفت که مذهب دستاویزي شود براي حمایت از کسی و  ایاالت متحد در عمل و مادام

 ،1980ي  دهـه در . تـرین تـاریخ را دارد   گیرترین مثال است و طوالنی امریکاي التین چشم. استجهانی جامع  یک کلیساي
بخش  سوي خداشناسی رهایی آغاز کردند چون این کلیسا به کش اساساً جنگی علیه کلیساي کاتولیدولت وقت و مشاوران

  .بود یی عمل وحشیانه. کرد و خُب غیرقابل تحمل بود حرکت می
در . ش برایم خیلی مشـکل اسـت  یی جدي از ترویج دمکراسی توسط امریکا سخن گفت ـ درک  چهرهتوان با  طور می چه

ي ترویج دمکراسی، واشنگتن از کودتاي نظامی در ونـزوئال حمایـت کـرد تـا دولـت       هاي بوش درباره ي بیانیه همان دوره
وبـیش بـا جـدیت بـه کـار        دمکراسـی را کـم  وقال در امریکاي التین کـه عمـالً   باید به خاطر قیلها  آن. برگزیده را براندازد

ي بوش به سرنگونی استاندارد روي آورد که تـا بـه امـروز در     که شکست خورد، کابینهکودتا . شدند ند، مجازات میبرد می
شـده  ي دولت ونزوئال هر فکري بکنیم، امریکاي التین را بـه حمایـت مردمـی از دولـت انتخـاب       درباره. دستور کار است

کوشـش بـراي حمایـت از    : را سرنگون کند دقیقـاً بـه روش سـنتی    کند که آن هنوز ایاالت متحد هر کاري می. درکرهنمون 
دار دمکراسی نامیـده  هاي طرف اند که واشنگتن هم با آن مخالف است، گروه هاي اپوزیسیون که چون با دولتی مخالف گروه
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  .باشند مشارکت داشته  گزیدهها در کودتاي نظامی علیه دولت بر این گروهگرچه . شوند می
، از  پـس . ش اساسـاً شکسـت خواهنـدخورد   دانست که نامزدهـای  ونزوئال، ایاالت متحد می 2005در انتخابات دسامبر 

نشناختن دولتی است که  رسمیتروشِ استاندارد به این . دانیم ش را نمیرا سازمان داد ـ کدام یکی تحریم حمایت کرد یا آن 
واشـنگتن در  . وجود نداشـته شود ادعا کرد که آنجا دمکراسی  میبعد . گرفتن ش ژست مخالفتحریم براي :ش نداریددوست
در واقـع معلـوم شـد کـه او     . بـازد  روشن بود که نامزد مطلوب امریکا می. دکر آدرست همین کار را در نیکاراگو 1984سال 

مورد جـالبی  . توانستند ادعا کنند که انتخابات رسمیت ندارد مأمور سازمانِ سیا است، او را واداشتند انصراف بدهد و بعد می
المللی ـ انجمن مطالعات امریکاي   تمام شاهدان بینو . ترین انتخابات در جهان بود موقع پرتماشاچی بود چون احتماالً تا آن

ـ ا خابات سـالمی بـوده  کردند که با معیارهاي امریکاي التین، انت دالتین، نمایندگان پارلمان اروپا و بقیه ـ تأیی  امـا   ].22[ت س
توانید برنده باشید، تحریم  وقتی نمی. دولت ریگان اعالم کرد که نیکاراگوآ دیکتاتوري است و انتخابات از تاریخ حذف شد

در مـورد نیکـاراگوآ البتـه فقـط     . کنید تا جلوي دمکراسـی را بگیریـد   شناسید و هر کار دیگري می کنید، به رسمیت نمی می
در حال اجراي جنگ تروریستی مهیب براي براندازي دولت ساندینیستا بود و سـرانجام موفـق   واشنگتن  :ري نبودکا خراب
  .هم شد

در  کـه  حال عین ایاالت متحد در کبازي دمکراتی بدون اینکه بخواهم به بررسی جزییات بپردازم، نکته این است که زبان
شود وقعـی   داند که می کند می که قشرِ خاکستري مغزش کار میرکسی ه. یی دارد اساس غیردمکراتیک است، تاریخ طوالنی

 رانیبرگزار شد، وزیـر ایـران سـخن    عراق انتخاباتدر  2005ي  وقتی در ژانویه. ي رهبران نگذاشت آورانه هاي زبان به بیانیه
کـار بـه سـود دمکراسـی     و ایـن   کند باره کرد که چرا ایران از انتخابات دمکراتیک در عراق پشتیبانی میخیلی بلیغی در این 

دهد که تـرویج دمکراسـی،    شود فهمید که ایران دارد نشان می  می«ي  ي عالمانه با جمله است ـ کسی گوش داد؟ آیا هر مقاله 
چـین  ها با یـک هم  ي روزنامه مقالههر . جا اتفاق افتادشروع شد؟ اما چنین چیزي این» اش است محور اصلی سیاست خارجه

هـاي   بـر چـه مبنـایی؟ بـر مبنـاي بیانیـه      » ترویج دمکراسی صفت بارز سیاست خارجی بـوش اسـت  «: شدیی شروع  جمله
مدارك قبلی و فعلـی  . همین. رهبر گرامی صحبت کرده. باشد مهم نیست که مدارك مفصل علیه آن وجود داشته. آورانه انبز

  با هم متضادند اما مگر اهمیت دارد؟
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  عراقبه   از حمله دمکراسی پس
  

ي امریکا به عراق این بوده کـه باعـث    آمدهاي حمله رغم نیات ایاالت متحد یکی از پی کنند که به بعضی استدالل می :شالوم
  .زنند رشد دمکراسی در خاورمیانه شده و لبنان را مثال می

 يبنان، رفیق حریروزیر پیشین ل گذاري که باعث مرگ نخست دادن به سیا براي بمبایاالت متحد جز اجازه  :چامسکی
توانـد   اما این حرف می. است کاري نکرده ي کاملی از حوادث بر سر راه دمکراسی در لبنان هیچ انداختن زنجیره راهشد و به 

در خاورمیانـه   تـایمز خبرنگاران . جالب است نیویورك تایمزها از خاورمیانه مثالً در  هاي غربی دیدن گزارش. درست باشد
یـی در   هاي دوقلو، سهم عمـده  ند که حس مشترکی در منطقه وجود دارد که اسامه بن الدن با حمله به برجا بارها اشاره کرده

مسـوول  . فاشیسـم ژاپنـی غریـب بـود    . طور اسـت  ي فاشیسم ژاپنی هم همین درباره. شاید. دمکراسی در خاورمیانه داشته
از حوادث کـه متجـاوزان اروپـایی را بـا اردنگـی بیـرون       یی  ي زنجیره ها با چکاندن ماشه هاي فجیع در آسیا؛ اما آن قساوت

این دلیل فاشیسم ژاپنی را بستاییم؟ وقتی با چیزي به پیچیدگی به باید . یی در دمکراسی در آسیا داشتند انداخت، سهم عمده
ست مطلوب بعضی چیزها ممکن ا. چیز ممکن است اتفاق بیفتد کوبیم، همه کنیم و با چماق به سرش می جامعه برخورد می

سـتایید بلکـه    اسامه بن الدن و فاشیسـم ژاپنـی را نمـی   . شود کرد ها کاري نمی با ارزیابی آن. و بعضی چیزها نامطلوب باشد
شود تصـور کـرد کـه وقتـی      می. باشد آمدي ممکن است داشته بله، هر نوع پی. کوشیدند چه بکنند و چه کردند پرسید می می

خـواه در خاورمیانـه    له به عراق بررسی شود، بشود گفت که بـه نیروهـاي دمکراسـی   وپنج، سی سال بعد، جریان حم بیست
  .یا اسامه بن الدن  فاشیسم ژاپنی قدر خوب خواهدبود که اما همان. شاید. است کمک کرده بوده

راتیـک  هـاي دمک  خابکه انتبا در نظر گرفتن این. آمدهاي ناخواسته است دي تاریخی باشد در قلمرو پیآم اگر پی :اشقر
هاي دشمنِ منـافع ایـاالت متحـد ـ ایـن، مشخصـاً آن        دولتسر کار آمدن اقعی در خاورمیانه به کجاها خواهند انجامید ـ  و

هایی است زیر نظـارت   خواهد و منظورش از دمکراسی، انتصاب دولت چه واشنگتن میآن. چیزي نیست که امریکا بخواهد
  .عراق هم همین بود ي پروژه. ترخودش با ظاهر دمکراتیک و نه بیش

انگیـز   اکنـون عـراق قطعـاً الگـویی دل    . ي بوش گفته که عراق بعد از حمله الگوي جـذابی در منطقـه خواهـدبود    کابینه
. انگیز شده چون مردم با ناامنی عمیق و جنگ داخلی در این دمکراسـی مشـارکت دارنـد    است؛ برعکس الگویی رقت نشده

کار بـرده کـه از الگـوي لبنـانی     حد در عراق بسیار آگاهانه مفهومی از دمکراسی را به این الگویی منفی است چون ایاالت مت
براي نظام سیاسی باثبـات اسـت    يي خیلی بد شک نسخه بی. تراو سکتاریستی اداقومی اسی برآمده بر مبناي توزیع ردمک

ي سـنتی،   نشانده هاي دست ش، دولتاني بوش فشارهایی بر متحد قبالً گفتم که کابینه. شود که به همه نوع مشکلی ختم می



  25  )مدوبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

توانست بر ساختارهاي مسـتبد حاضـر تزریـق     دمکراتیک ـ اقدامات محدودي که می » ظاهري«ي اصالحات اوارد آورد بر
گامی به جلو در عنوانِ  توانست بر افکار عمومی ایاالت متحد به تغییري در شرایط اساسی ایجاد کند اما میکه شود بدون این

این نتیجه رسیدند که  دومین دلیل حمایت مقامات ایاالت متحد از این اقدامات، این بود که به. دمکراسی تزریق شودترویج 
طـوري بـه انتخابـات نگـاه      این تر مواقععمالً بیش. گذرد دهد که در افکار عمومی چه می  نوعی فشارسنج الزم است تا نشان

را فهمیـد و   هم خود بـا تیزهوشـی ایـن   ستر گفتم مبارك به  طورکه پیش همان .منظور نج براي اینسعنوان فشاربه : کنند می
فضایی واقعـی گرچـه    پس. است ي ممکن را براي ایاالت متحد نشان داده ترین نتیجه کننده مطمئن شد که فشارسنج، نگران

چـون   گشـود و نـه دیگـران    هـا  روي آن فضـا را بـه  . کار را عامدانـه کـرد  المسلمین گشود اما این  روي اخوانمحدود را به 
ش را از ایمـن نـور، نـامزد تقریبـاً     که نمایش تمام شد، انتقـام همین . آمدش واشنگتن را نگران خواهدکرد دانست که پی می

 .رج داده به چالش با او برخاسته بود، گرفت و او را به پنج سال زندان محکوم کردجمهوري که جسارت به خ جوان ریاست
دست از و گرفتند رامبارك  پیامِشد، چون  ندرت چیزي از این قضیه شنیدهتن نور را دوست داشت، به واشنگ کهبا وجود این

  .او برداشتند» آزار«
کاران  ترین نومحافظه برخی از دیوانه. است ثباتی در کل خاورمیانه بوده ي بی از نظر تاریخی، حمله به عراق، عاملِ عمده

هـایی از آن در گفتمـانِ کابینـه در برخـی      داشتند و پژواك] 23[» مؤثرثباتی  بی«ي  درباره یی تا حدي به آن آگاه بودند؛ نظریه
امـا ایـن   . »ایـن دمکراسـی اسـت   «: دادنـد  پاسخ مـی » اید ثباتی آورده بی«: گفتند ها می وقتی مردم به آن. نکات وجود داشت

ي بـوش بـه    کابینـه ایـن  . بودنـد  ا با خطر مواجه کردهها عمالً منافع امریکا ر استدالل دفاعی رویاروي این واقعیت بود که آن
عنـوان مـأمور   بـه  عنوان مروج دمکراسـی در خاورمیانـه بلکـه    است و در تاریخ نه به  ترین روش ممکن رفتار کرده احمقانه

  .وپا خواهدزد ودفن منافع ایاالت متحد در منطقه دست کفن
  ...ادامه دارد ■
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