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  ومسبخش 
  مبانی سیاست خارجی ایاالت متحد در خاورمیانه

  
  نفت

  
  هاي محرك سیاست ایاالت متحد در خاورمیانه چیست؟ پویش :شالوم

ـ   بیش اران امروز،ذگ موقع سیاست انرژي جهان را نداشت، آني  اگر خاورمیانه منابع عمده :چامسکی  ه آنتر از قطـب جنـوب ب
تـرین   رستـرین و در دسـت   شد کـه بـزرگ   از اوایل قرن بیستم که اقتصاد جهانی به سمت نفت چرخید، دانسته. کردند توجهی نمی

اسـت، هرچنـد تـا     شده ها هرچه بهتر ل این سالرسی راحت در طوارزیابی غناي منابع و دست :ایر انرژي در خاورمیانه قرار داردخذ
در واقع ایاالت متحد تا زمان جنگ دوم جهانی، تبدیل به قدرت جهانی نشد امـا  . بود هم دیگر این مطلب روشن شده 1920ي  دهه

وز و قلمروهـاي  ش در منابع انـرژي عـراقِ امـر   یی که سریع در آن نفوذ کرد خاورمیانه بود و پافشاري کرد که تشکیالت نفتی ناحیه
هـاي   شـرکت . بود، سهیم باشند از جنگ یکم جهانی بین بریتانیا و آلمان و فرانسه تقسیم شدهدیگرِ امپراتوري عثمانی سابق که پس 

ـ  واشنگتن . جاپاي محکمی در عربستان سعودي پیدا کردند 1930ي  امریکایی در اوایل دهه مند فوري فهمید که این غنیمتـی ارزش
معـاونِ وزیـر   . در جنگ دوم جهانی بین بریتانیا و ایاالت متحد بر سر کنترل عربستان درگیري شـد . ش کردحفظ است و براي خود

جمهور فرانکلین روزولـت هشـدار داد کـه بریتانیـا دارد ایـاالت متحـد را از        به رییس 1943در  1بولیت. نیروي دریایی، ویلیام س
دفـاع از عربسـتان بـراي    «تیجه روزولت تصویب کرد که عربستان با این منطق که در ن]. 1[کند  ش در عربستان محروم میامتیازهای

پس اساساً به عربستان کمک شد تا بریتانیا را بیـرون  ]. 2[از امریکا کمک تسلیحاتی دریافت کند » دفاع از ایاالت متحد حیاتی است
  .حاکم سعودي باج دادند ي به طبقه. بیندازد

ـ تحت سـلطه   از جنگ یکم جهانی دانسته پس. دیگر وجود داشت هاي مشابهی در جاهاي پیشرفت ي بریتانیـا   شد که ونزوئال 
دسـت  بیرون انداخت تـا زمـام امـور را بـه     بریتانیا را از آنجا  1920در  2جمهور وودرو ویلسون ـ منابع عظیم نفتی دارد، پس رییس

                                                                                                                                                                             
1. William C. Bullitt 
2. Woodrow Wilson 
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  .بگیرد
ـ   از این از جنگ دوم جهانی، ایاالت متحد کامالًي پس  در خاورمیانه حال که بریتانیا را در کنترل منطقه شریک خـود کنـد، خوش

کـه   ي بریتانیا و ایاالت متحد به وابسـتگی کامـل انجامیـد چنـان     کم رابطه توانست از پسِ این کار بربیاید پس کم بود اما بریتانیا نمی
، 1اینترنشـنال اَفیـرز  ي اصلی سیاست خـارجی بریتانیـا،    ر مجلهیخاهاي  در یکی از شماره. نشانده شد به دولتی دستتبدیل بریتانیا 

  ].3[است  توصیف کرده »2صلح امریکاییپیمان نیزه بر «ي خوبی چاپ شده که بریتانیا را  ي سلطنتی، مقاله ي مؤسسه مجله
اسـتفاده از نفـت   منظـور   خواست این مناطق را بـه  موقع نمی که ایاالت متحد آنبه خاطر داشتنِِ یک مطلب مهم است و آن این

ایـاالت  . ي جهـانی بـود   ي عمده یا نزدیک به آن، تولیدکننده 1970امریکاي شمالی تا حدود سال . براي مصرف خودش کنترل کند
خـاطر   خواسـت بـه   مـی  ایاالت متحـد . کرد و عمالً حاال هم خیلی به آن وابسته نیست متحد خیلی از نفت خاورمیانه استفاده نمی

همیشـه  واشـنگتن  . اند ش بودهش رقباي صنعتیي اصلی باشد؛ دغدغه رم تسلط بر جهان است بر آن نظارت داشتهمنطقه اهاین که این
یـی اسـت از نظـر     اروپـا منطقـه  : سمتی مستقل حرکـت کنـد   نگران بوده که اروپا تبدیل به چیزي به نام نیروي سوم بشود، یعنی به 

 داشـتنِ اروپـا، اطمینـان   پس یک راه وابسـته نگـه   . تر رفتهدر بسیاري موارد پیششدت قابل قیاس با امریکا و  اقتصادي و جمعیتی به
هـاي   در سال 3ي کمک مارشال پلَن در واقع حسن برنامه. کند که ایاالت متحد نفت را کنترل میش به نفت است و اینیافتن از اتکای

برنامـه روي  همـین  . به ذخایر نفتی تحت کنترل امریکا بودیم ذغال داخلی ظایر عخاز جنگ دوم جهانی، انتقال اتکاي اروپا از ذ بعد
ایـاالت   يظم و تنظیمـات، قـدرت وتـو   ننوع  اند این هاست که واقف گذارانِ ایاالت متحد مدت در واقع سیاست. ژاپن اعمال شد

  .برد فراتر از دیگران می] 4[قول جرج کنان  حد را بهتم
مند به حمله به عراق نبود اما  او عالقه. است گران کنونی، همین مطلب را بیان کرده لترین تحلی تازگی زبیگنیو برژینسکی از دقیق
دهد چون اگر نفتی که این جوامع براي بقا به آن  نسبت به دیگرجوامع صنعتی می »اهرم حیاتی«گفت که کنترلِ عراق به ایاالت متحد 

ي شـوراي   مطالعه]. 5[شوند و این نظارت ژئوپولیتیک است  ریکا میهاي ام اند، کنترل شود، در موارد دیگر وابسته به تصمیممتکی 
نشان داده که تا این سـال ایـاالت متحـد خـود بـه ذخـایر        20155جهانی در سال  هاي گرایشنام  به  2000در سال  4جاسوسی ملی

ـ نیم  تر حوزه باثبات ـ هرچه وابسته  کره ي اقیانوس اطلس  خواهد به  میمتحد اما ایاالت . ]6[ خواهدشدتر   ي غربی و افریقاي غربی 
ي موارد  احساس من این است که این محرك همه. باشد دلیل کنترلِ جهان، بر منابعِ اصلی انرژي جهانی در خاورمیانه نظارت داشته

ـ مثالً براي انگلستان، خاورمیانـه     راهبرديهاي  از نظر تاریخی گاهی دغدغه  .است ـ  کـه راه بـه علـت این  وجود داشته  ش بـا  تماس
اساساً . است ي دست دومی بوده کنم براي ایاالت متحد، حداکثر مالحظه اما من فکر می. است هندوستان است، همواره حیاتی بوده

                                                                                                                                                                             
1. International Affairs 

2 .pax americana برگرفته از عبارت ،pax Romanaکه با  1945از پایان جنگ دوم جهانی در سال  ي صلح نسبی در غرب پس ، توصیف دوره
یی به وجود بیاید و استفاده از  ي مسلحانه بر اساس این پیمان نباید بین دول غربی هیچ ستیزه .راه استتسلط نظامی و اقتصادي ایاالت متحد هم

  .م .یی مجاز نیست، اما جاسوسی دیگر ممالک دنیا ایرادي ندارد سالح هسته
3 .Marshall Planفوذ کمونیسم براي جلوگیري از ن 1952تا  1948نگ دوم جهانی از سال جاقتصادي امریکا به اروپا که در پایان  کمک ي ، برنامه

  .م .ایاالت متحد گرفتوقت ي  تدوین شد و نامش را از وزیر امور خارجه
4. National Intelligence Council 
5. Global Trends 2015 
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کم بـراي هـر    دست. درك این تابو که نباید نامی از آن برد، جالب است. هستو  ههمتاي این منطقه توجه بود به منابعِ هنگفت و بی
ترین نقاط تولید نفت جهان، عراق را اشغال  در قلب غنی خاطر ابقاي حق حضورش عاقلی روشن است که ایاالت متحد بهشخص 

کرد و کل ذخـایر نفـت جهـان در افریقـاي      فقط خرما تولید می قدهیم باور کنیم که ایاالت متحد، حتا اگر عرا اما ما ترجیح می. کرد
امـا در واقـع نفـت    . شویم ي توطئه می دادن به نظریه اگر جور دیگري فکر کنیم متهم به میدان .کرد جنوبی بود باز به عراق حمله می

  .نیروي محرك است
، سـاختاري  عنوان قدرت اصلی مسلط بر منطقه بریتانیا به ،شد در زمان جنگ یکم جهانی که تازه اهمیت نفت داشت معلوم می

» نمـاي عربـی  «چه را که گرفتن آن دست گونگی درریتانیا، چي وقت ب زیر خارجه، و1کرزنرد لُ. بود ل منطقه تعریف کردهکنتربراي 
ـ دولت  می  هـاي  هـاي مختلـف قـانونی و روش    هاي خودمختار که ظاهري بودند و بریتانیا پشت پرده با روش نامید، توصیف کرد 

رانـد چیـزي شـبیه بـه      ها حکم مـی  بریتانیا بر آنهایی مستقل وجود داشتند اما  در واقع در ظاهر دولت]. 7[کرد  رانی می دیگر حکم
امـا در عمـل   هاي ظاهري حاکم بودنـد   از نظر قانونی این دولت. اقمار اروپاي شرقی شوروي یا اقمار امریکاي التینِ ایاالت متحد

اما تا سال . استقالل یافت 1932عراق رسماً در سال . خاورمیانه بودي بریتانیا در  شده این نظام تدوین. هاي بزرگ حاکم بودند قدرت
در مـورد  همـین  . بود فراتر بروند هایی که بریتانیا تعیین کرده توانستند از محدوده ها را بیرون انداختند، خیلی نمی که انگلیسی 1958

بـه آن  هاي ساختاري دیگري  ش کرد اما الیهایاالت متحد این نظام را گرفت و ابقای  .هاي عرب دیگر هم صادق است مصر و دولت
ـ پلیس ابقاي . یهاي پیرامون دولت: افزود ـ دولت نیکسون این نام را روی  هاي منطقه ژاندارم  ـ با دفـاتر    شان گذاشتهیی سر پست  بود 

ایـران تـا   . هاش بود یکی از اصلی هاي پیرامونی ترجیحاً غیر عرب بودند، ترکیه این دولت. هایی در لندن پلیس در واشنگتن و شعبه
و اسراییل با آغاز جنگ اعراب . کرد و غیره نشاهی تربیت میبراي شاه عربستان، گارد شاهپاکستان . هاش بود کی از اصلیزمان شاه ی

  .بخشی از این نظام پیرامونی شد 1967و اسراییل در ژوئن 
شـایان توجـه بـه    دادنِ جمال عبدالناصر مصري که تهدید اصلی براي عربستان بود، خدمتی با شکست  1967اسراییل در سال 

هـا بـه    بنـدم کـه آن   دست بیاید، روي هرچه بخواهید شرط مـی  ها به ي سعودي و اگر اطالعات آرشیوي از خانواده. عربستان کرد
تصـورش سـخت   . نـوعی ائـتالف ناگفتـه   . لیندون جانسون فشار آوردند که دست اسراییل را باز بگذارد تا ناصر را شکست بدهد

دانست؛ آژانسِ اطالعات دفـاعی چنـد کتـابِ عـام انتشـار داد کـه        حتا سازمان جاسوسی امریکا می. دطور نبوده باش است که این
جانبه و ناگفته بـین عربسـتان کـه نفـت دارد،      ي ائتالفی سه کردند و نظام امریکایی را در منطقه بر پایه ها را بیان می احتماالً سیاست

زمـان متحـد اصـلی آن     عربستان رسماً با اسراییل در جنگ بود اما هم. دادند می مند بزرگی بود و اسراییل شرحایران که دولت قدرت
در واقـع اسـراییل در تهـران    شـناختند امـا    رسمیت نمـی  دیگر را بهدو طرف هم. و اسراییل متحدان خیلی نزدیک بودندایران . بود

  .آمدو سفارت داشت با سفیر و مقامات اصلی در رفت
ـ دولت  ـ از بحران  عرب و ژاندارمظاهري اي ه و این نظام نظارت  نظـر   بـه . یافته اسـت و بقا  گذشتههاي زیادي  هاي پیرامونی 

  .من اشغال عراق بخش دیگري از آن است
بـردي  هـر سـند راه   کـافی اسـت  فقـط  . بودن نفت براي سیاست امریکا در خاورمیانه حـدس و گمـان نیسـت   کانونی  :اشقر

                                                                                                                                                                             
1. Lord Curzon 
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طـور کـه نـوآم گفـت      هنوز همان. عنوان عامل اصلی اهمیت منطقه تأکید دارد، مطالعه کرد هها که بر نفت ب واشنگتن را در این دهه
ـ که خودشان این   وقتی براي توضیح اشغال کننـد، چـون نفـت بـراي      کار را با چیزهاي دیگر توجیه میها از این دلیل استفاده کنید 

ـ دیوانه می  افکار عمومی خیلی قانع ترکـردن   هاي پذیرفتنی البته راه. ها، مسأله خیلی روشن است وقت تراما بیش. شوند کننده نیست 
ـ ک ش به نفت حمایـت مـی  رسیایاالت متحد ظاهراً دارد از اقتصاد جهانی و دست: این تحلیل وجود دارد بـردي،  سـندهاي راه در . دن

  .کند وع تهدیدي معرفی میش علیه هر نمنافع شرکا و متحدانایاالت متحد خود را مداوماً نه فقط مدافع منافع خود بلکه 
صـنعت   در مـورد تواند اهمیت منافع اقتصادي را کـه   کس نمی هیچ. دارد بردي در برنفت عمالً ترکیبی از منافع اقتصادي و راه

از همیشـه  خاطر موج جدید افزایش بهاي نفـت راسـتی امـروز بـیش      بههاي نفتی امریکایی،  شرکت. نفت فراوان است انکار کند
الت متحد براي تسلط بـر شـرکا   ال نفت وجود دارد که اهرم قاطعی به اینتربردي مبرمی در کاز سوي دیگر اهمیت راه. رونق دارند

ي عوامل دیگر، با کنتـرل امریکـا بـر منـابع نفتـی       عالوه ش به امریکا بهژاپن شریکی است که وفاداری. بخشد اش می و رقباي بالقوه
. شـود  مـی  ش گرفتـه ي هژمونی ایاالت متحد نیز با همـین کنتـرل جلـوی    ي بالقوه دکنندهاما چین، تهدی. شود خاورمیانه تضمین می

دهد اگر به مانورهاي روسیه، چین، ژاپن و ایاالت متحد در مـورد نفـت توجـه     هاي جهانی چه رخ می شود فهمید در سیاست نمی
  .نشود

گیـرد کـه هنـد     می لبر مبناي چین و روسیه دارد شکي تأمین انرژي آسیا اساساً  حاال شبکه. حاال دیگر شکل گرفته :چامسکی
ـ گرچه ژاپن به   هم احتماالً به آن خواهد پیوست و کره کوششـی در  . دالیلی که جلبیـر گفـت دودل اسـت    ي جنوبی و شاید ژاپن 

ایـن  . آسـیایی ي عظـیم   مند بر منابع انرژي داخلی این منطقه ي نظام شده  دهیو سازمان یگیري است براي نظارت اساس  حال شکل
ـ اگر بپندارد کـه    دارند که ایران هم به آندوست . ویژه در سیبري منطقه منابع حیاتی دارد به ها بپیوندد و خیلی ممکن است که ایران 

ـ از غرب دل بِکنَد و به شـرق، بـه شـبکه     اروپاي غربی دیگر خیلی پیرو امریکاست و نمی ي تـأمین انـرژي    تواند مستقل عمل کند 
  .این براي ایاالت متحد کابوس است. ش بشودوندد و یکی از محورهاي اصلیآسیا بپی

ي خـط   ش را با ایاالت متحد حفظ کند، به دستورهاي ایاالت متحـد دربـاره  کوشد ائتالف جالب است که هند گرچه سخت می
ایـن هـم بخشـی از    . ها ردش کردنـد  کوشید که این خط لوله ادامه پیدا نکند اما هندي امریکا سخت می. ي ایران توجهی ندارد لوله

  .استسوي استقالل در انرژي حرکت به 
ي  ی مذهبی است که با توجه به جدل کلی دربـاره یت متحد و بریتانیا، تقریباً تابونبردن از نفت عراق در ایاالنام  يدر ضمن تابو

نگام صحبت از خـروج نیروهـا از عـراق از    به ه راست تااز چپ  هاي سیاسی جریان. است برانگیز شده سوالآمدن از عراق بیرون 
بـراي  . یـی اساسـی اسـت    ریزان ایاالت متحد، ایـن مسـأله   اما براي برنامه. کنند پرهیز میآید،  طرح این مسأله که چه بر سر نفت می

شـان را در جهـان از دسـت    گاهجای. یـی محـض اسـت    نشانده فاجعـه  دولتی دست جا نگذاشتناز عراق و به  کشیدنها دست  آن
مسـلط  ي  دمکراتیک یا غیر دمکراتیک به سمت اکثریت شیعه. شود طور می تصورش را بکنید که یک عراق مستقل چه. خواهندداد
سـپاه بـدر،    .دنیـا آمـده  اهللا علی سیستانی، رهبر روحانی شیعه، آنجا  آیت. همچنین پیوندهایی با ایران داشته و دارد. رود یا متنفذ می

شـیعیان ایـران و   . دهنـد  ها روابـط را بسـط مـی    وکم در دست دارد، در ایران آموزش دیده و این ا بیشمیلیشیایی که جنوب عراق ر
شـدت  کند که سلطنت بـه   با عراق زندگی می تانگیري در مرز عربسجمعیت شیعی چشم. یی دارند چنان روابط دوستانهعراق هم

نشـین   نشین عراق در اتحاد با ایـران قطعـاً منـاطق شـیعی     عیمناطق مستقل شی. استتر نفت عربستان آنجا بیش. کند شان میسرکوب
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ي نفتـی جهـان از دسـت ایـاالت      شود که منابع عمده ش آن میمعنی: فکرش را بکنید. کنند عربستان را تحریک به خودمختاري می
ایـن بـراي واشـنگتن     کابوسـی بـدتر از  . ي تأمین انرژي آسیا بـا محوریـت چـین بپیونـدد     برود و شاید حتا بدتر به شبکه متحد در

یـی   آیـد، کـوري   میان نمیبیرون آوردن نیروها از عراق، از این مسأله اسمی به هاي  این واقعیت که حتا در بحث. تصورپذیر نیست
  .انگیز است ش کرده و حیرتاست که ایدئولوژي تحمیل

خوانید، روشن اسـت کـه    برد خروج میي راه بارهرا در ها ي دمکراتها وقتی مثالً بیانیه. یی دارد کنم معناي نهفته فکر می :اشقر
  .توانیم دست بکشیم و برویم گویند نمی همین خاطر است که می به. ي نفت است ي اصلی مسأله دغدغه

خـاطر  تـوانیم دسـت بکشـیم و بـرویم بـه       گویند نمـی  می. است معناي پنهانی دارد اما بیان نشده؛ گویی درست می :چامسکی
تـوانیم بـرویم چـون     گوید نمی آید و نمی کس درنمی آور است که هیچ روند اما شگفت گذارند و نمی ها نمی یاعتبارمان که امریکای

  .یندآ مان درمیشویم که منابع نفتی جهان از کنترل کار را بکنیم با این کابوس نهایی مواجه می اگر این
  .اندافراد از آن در هراس   رینت انجامد و حتا مترقی که این به رکود جهانی می شده هایی بحث :شالوم

شـود اگـر واشـنگتن     مسأله این است که ایاالت متحد قدرت درجه دوم می. مسأله رکود جهانی نیست. اشتباه است :چامسکی
یـک از   حتـا یـک جملـه در هـیچ    مـن  . کشـیم  مان در تسلط بر جهان دست میدست روي دست بگذارد و بگوید خوب از موقعیت

ي  هـا در مـورد مقایسـه    همیشـه همـان جملـه   . اصلی چیستام که بیان کند که موضوع  تا راست ندیده هاي عمومی، از چپ بحث
کردن هندوچین دسـت   ش با ویراني جنگی توانست به اهداف عمده ایاالت متحد در مورد ویتنام می. استاحمقانه . ویتنام با عراق

معنـی دو   کشیدن از ویتنـام بـه  دست . ش خیلی سودآورتر استکنترل .تصورناپذیر است. شود عراق را ویران کرد اما نمی. پیدا کند
  .یی محض براي تسلط امریکا بر جهان است معنی فاجعه دست کشیدن از عراق به. سال ناراحتی براي واشنگتن بود و تمام

ز اسـت کـه   ي پیشـین، هنـري کیسـینجر و جـرج شـولت      هاي کسانی مثل وزراي امور خارجه تأیید این تحلیل در حرف :اشقر
منـافع و   بـه تـر   یی کـاري  تري است و شکست در عراق ضربه گویند عراق نسبت به ویتنام براي ایاالت متحد مورد خیلی جدي می

  .آوردخواهدوارد اعتبار ایاالت متحد 
نِ جهـان  بـرد چه در خطر است اعتبار نیسـت، پـیش   آن. کنند استفاده می» اعتبار«همیشه از . به حسن تعبیر توجه کن :چامسکی

  .است
  .خوانند ها را می بین خط منظور نظرِشان هستندهایی که  دانند خواننده ها را خواند و می باید بین خط :اشقر

  .شود اما در کل گفتمان عمومی غایب است می ریزي قطعاً فهمیده هاي برنامه بله، در محفل :چامسکی
  .بار است باشند خیلی فاجعه عظیم نفتی تسلط داشتهبنیادگراها بر منابع  کهگویند این ها هم می بعضی :اشقر

شـان مهـم   چـه برای شـان مهـم نیسـت، آن   حق زنان، مذهب، اعتبار برای). ریا است :رقشا(تعبیر است حسن اش  همه :چامسکی
ـ ي نفتی جهان را اگر از دست بدهنـد، همـه    منابع عمده. بردن جهان استاست پیش  شـان  فقـط کـه از دست  . شـود  تمـام مـی   زچی

ها از چین این است که چین بـرخالف   هاي نفرت شدید آن یکی از علتو . گذارندش دهند به قدرتی رو به رشد و رقیب وامی نمی
در واقـع چـین   . شـود  کنـد و مرعـوب نمـی    جاسـت، هرچـه بخواهـد مـی    هزار سال است که چین آن سه. شود اروپا مرعوب نمی

عربسـتان سـعودي، اگـر    و . روابط محدود نظامی را با این کشور شروع کرده روابط تجاري و: هایی به عربستان کرده درازي دست
اش بحـث   آورند و چون تـابو اسـت دربـاره    آمدها براي ایاالت متحد هراس پی. امور را ببیند شاید به چین بپیوندد روند رو به جلوِ
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ـ  در جهان روشـن  .کند اجازه نداریم تصور کنیم که ایاالت متحد باید از منافع عقالنی پیروي. شود نمی گاهی، فکري، در جهـان دانش
دار  شـدت ریشـه   و این بـه . کند شود که ایاالت متحد نه از منافع عقالنی که از غرایز اخالقی پیروي می کرات گفته می ها به در رسانه

  .رسد م نمیمثال مشابهی به ذهن. کند است و جدل را تقریباً در سرتاسر طیف غیرواقعی می
ش یانگین شهروندان امریکایی یا اروپاي غربی سهم شخصی و سود پنهانی از موفقیت امریکا در مأموریـت تسـلط  آیا م :شالوم

  بر جهان دارند؟
هـاي   قـدرت  کـردنِ مـردمِ   هاي مترقـی دقیقـاً متقاعـد    جنبشکار . آنها را منصرف کردباید  ،کنند دارند اگر فکر می :چامسکی

  .امور براي دیگران ندارند نتعییکه هیچ حقی به امپریالیستی است به این
ـ توسط گروهاي حسابی مترقی نه راست  هاي اروپایی دعوت می اغلب به کنفرانس ـ    که دعوت نخـواهم این یاگراها  شوم  شـد 

ي  ین حالت این است که ایاالت متحد و اروپا نظم جهانی را ابقا کنند؟ آیـا در بقیـه  آیا براي جهان بهتر: ي موضوعاتی مثل که درباره
و . گـرا  اند و نه متعصـبان راسـت  سؤال مشروع کسانی است که کمابیش مترقی و لیبرال این . دنیا خواستار این هستند؟ بحث بکنیم

را مسـئولیت مـا در قبـال    هاي بریتانیا، مثل جـان اسـتوارت میـل آن     در فرانسه، لیبرال» ندکر مأموریت متمدن «: سنتی طوالنی دارد
آلیسـم ویلسـونی    در ایـاالت متحـد ایـن را ایـده    . ها تمـدنِ خـوب ببخشـیم    ه نظم برقرار شود و ما به آنستند کنبربرهاي هندي دا

اما بـا ایـن   . ناك بودوحشت. ش رسید چه کردنگاه کنید که وودرو ویلسون در هاییتی و دومینیکن و جاهاي دیگري که دست! نامند می
بـه تعبیـر وزارت کشـور    . شـود  ه و روشِ دولت خوب به دنیا صـحبت مـی  دادنِ راآلیسم ویلسون و تعهد به آموزش  وجود از ایده

فکري و در فرهنـگ روشـن  ایـن  ]. 8[خـورد   به دردشان مـی » دست سنگین«ی هستند که شیطان  هايِ ویلسون مردم جهان سوم بچه
  .شده است که باید محو شود اخالقی امپریالیسم یک مفهوم کامالً تثبیت

ي  امـا ایـن دقیقـاً وظیفـه    . امریکا فکر کنند ي معمولی اروپایی شاید به اهمیت ابقاي سلطه هاي آدم ،شک درست است خب بی
  .هاي مترقی است که این نظام مضحک اخالقی با مفاهیم پوچ تاریخی را برچینند جنبش
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  اسراییل، البی اسراییل و سیاست ایاالت متحد
  
روابـط   ي هـاي کمیتـه   شان بیانیـه تای94در خاورمیانه دارد؟ اغلب از صد سناتور اسراییل چه نقشی در سیاست امریکا البی  :شالوم

 .کنند را امضاء می 1امریکا و اسراییل عمومی

ـ همشان پول و رأي به یی برای سناتورها اگر بیانه :چامسکی داننـد هـیچ    شـوند و مـی   حال مـی راه بیاورد از امضا کردن آن خوش
تخـت  پاییگانـه  گوید ایـاالت متحـد بایـد اورشـلیم را      کند که می هایی تصویب می نامهال قطعهر س امثالً سن. معناي دیگري ندارد

شـان را جمـع   های هـا و رأي  کننـد و چـک   آزادانه امضایش می. دانند این هیچ ربطی به سیاست ندارد جاودان اسراییل بشناسد و می
ي روابـط عمـومی امریکـا و اسـراییل نیسـت،       اسـراییل، کمیتـه  نظر من البی هـوادار  اگر به تأثیرهاي عملی توجه کنید به . کنند می

 1967رد پاها تا جنگ اعراب و اسـراییل در ژوئـن   . تر باشند کنم از آن کمیته خیلی مهم میفکر . فکران لیبرال امریکایی هستندروشن
ـ  بـراي این  2م نـرمن فینکلشـتاین  دوست. ي مهمی نبود اسراییل مسأله 1967از  قبل. رسد می هـاي دمکـرات    د سوسیالیسـت کـه ببین

ي اسراییل در آن مجلـه چـاپ    شش مقاله درباره 1967از قبل . را مرور کرد 3دیسنت ها، ي آن گویند، مجله ه میچي اسراییل  درباره
کـه   1982بـار در سـال    آیـد یـک   مـی یادم . هاي متعصبی شدند صهیونیست 1967بعد از . آمیز بودند ترشان توهینبود که بیش شده

 ني طنـزي خوانـدم کـه نگـران از دسـت رفـت       مقالهدر نشریات اسراییل بود،  ي اسراییل به لبنان شده به حمله هاي زیادي اعتراض
که پـرچم سـفید و آبـی    گفتند که آخرین کسی  می. بود 4وزیرشان مناخیم بگین خاطر کارهاي نخست حمایت جهانی از اسراییل به

ش کـامالً  قـبل هو . دیسنتاست، سردبیر مشترك  5شدن تکان خواهدداد ایروینگ هوي کشتی در حالِ غرق  اسراییل را روي عرشه
از  بعـد . اش پیـروزي اسـراییل بـود    به کار جنـگ نداشـت، مسـأله   کاري . برگشت 1967از  ضد صهیونیست بود و بعد ناگهان بعد

هـا   خیلـی از آن . یح و بلیغ امریکایی اسـت و این بخش بزرگی از باور فص. شدند  هاي چپ، اَبرصهیونیست پیروزي، خیلی از لیبرال
 .هاشان نبودند یهود نبودند؛ خیلی

از ایـن واقعیـت کـه ایـاالت متحـد      . ها اساساً مدافعِ جنگ با ویتنام بودنـد  این. ها به ویتنام مربوط است به نظر من خیلی از این 
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افتـاده در  بـا مسـایل اتفـاق    . آمیز بود کننده و توهین انبرایشان واقعیتی نگر. ها را شکست دهد، ناراحت بودند توانست ویتنامی نمی
 1960ي  هـا در نیویـورك تـا دهـه     از یهـودي خیلی . حال رشد بود ـ یهودها در  ها سیاه ي طبقاتیِ ي ستیزه مسأله. داخل ربط داشت

هـاي   سـلط مسـتقیم بـر سـیاه    شان کسانی بودند که تجور کارها، اغلب وارد کارهاي اداري و بوروکراسی شدند، معلم شدند و از این
ـ براونسویل  هستیز. زبان داشتند ي اسپانیایی فقیر و جامعه ـ یهودهـا را تیـره کـرد     1ي اُشن هیل  جنـبش فمینیسـتی   ]. 9[، روابط سیاه 

ـ زن   چیـز در ویتنـام،   همـه . دادند ها دیگر به دستورها گوش نمی جوان. شان کردندبر سر حقوق گیها شروع به ایستاد شکل گرفت 
بـه   گونه بایـد بـا جهـان سـومِ تـازه      ناگهان اسراییل جلو آمد و نشان داد چهبه . پاشید نیویورك، خانواده یا هر جاي دیگر، از هم می

چنـین مقطعـی   در . ستایند ها این را می آن. ناك استو لَورده کنید و بکوبید و این وحشت صورتشان را له. دوران رسیده برخورد کرد
هر نقـد حـداقلی از سیاسـت اسـراییل بـه      . ي موضوع را تغییر داد د که ماهیت گفتمان دربارهموجود آیی به  شقانهي واقعاً عا رابطه

و  شـد  البـی مهمـی  . شدت تغییر کردآهنگ و حتا مضمون بحث به . کردند کشید و مردم سکوت می آمیز می هاي تند جنون واکنش
خیلی ضـعیف  یکی نظر من آن کمیته در مقایسه با این به . را کامالً تحریف کردي اشغال  ها و خبرهايِ دوره باقی ماند و کل گزارش

میـان   وقت از این یکی حرفـی بـه   شود تقریباً هیچ ها می وقتی صحبت از البی. لیبرال، البی اصلی اسراییل است 2فکريروشن. است
ش مـؤثر  رخ داده و تحـریف چـه آنجـا   ه ماهیت هـر آن دادنِ دوباره ب شان همین است و خُب در شکلترین نظر من مهمبه اما . یدآ نمی

  .سراییل هم مهم استاامریکا و  روابط عمومیي  البته کمیته. دهد همچنان به کارش ادامه میاست و 
رأي هـوادار اسـراییل    ترین بلوك ها بزرگ آن. هاي مسیحی اوانجلیست: در ضمن یک بلوك رأي بزرگ و مهم هم وجود دارد

یعنـی ایـن ایـده کـه در     : جسمانی و روحانی مسیح ایمان دارنـد  عروج که به هایی خصوص آن اند به ها ضد یهودي از آنخیلی . اند
اما چـون اسـراییل بـا    . از این ضد یهودي بودبیش شود  دیگر نمی. روند شوند یا به جهنم می ها مسیحی می روز قیامت یا کل یهودي

ي  ، روزنامـه 3جروسـالم پسـت  مـثالً  . ستایدشـان  اسـراییل هـم مـی   و . کننـد  مـی سـویی   شدت با آن هـم خوانَد به  شان میاالهیات
داننـد ایـن بلـوك     مـی . است هاي مسیحی کرده تسیی براي اوانجلی ي ویژه ها شروع به انتشار نسخه زبان اسراییل، تازگی انگلیسی

ـ به  رأي بزرگی است که می بـار مهـم شـده و     بـراي اولـین  خصوص حاال که راست مسیحی از نظـر سیاسـی    شود تجهیزش کرد 
ي ترازو بگـذاریم، هنـوز فکـر     را در یک کفه ها مهم است اما اگر آن ي این همه. دالیل دیگري که از آن صحبت کردیمبه طور  همین

تیـک پیـروز   ریزان ژئوپولی اگر این منافع در تضاد با هم باشند، برنامه. تر باشد هاي ژئوپولیتیک ایاالت متحد سنگین کنم از برنامه نمی
ـ مورد به  می   .ایم موردش را دیدهشوند 

. اش کـردیم  جا خیلی ازش صحبت نشد اما در اسراییل خیلی سر و صـدا کـرد، مشـاهده   که باز هم اینهمین تازگی در موردي 
شدت نظامی کـه  اقتصادي با تکنولوژي باال و به . است از اقتصاد ایاالت متحد اسراییل تا به امروز کمابیش کاریکاتوري بودهاقتصاد 

کوشـد در   یی که مـی  بازار اصلی. به بازار نیاز دارد. ي نظامی است با پیوندهایی نزدیک با ایاالت متحد رفتهش تولید پیشمزیت نسبی
ـ   تا به حال چند بار درباره. آید ش نمیدولت امریکا خوشو . آن وارد شود چین است رفته بـه چـین   ي فروش تجهیزات نظـامی پیش

. شود اما با اسـتفاده از تکنولـوژي کـامالً امریکـایی     می اختهستجهیزات در اسراییل . است یی پیش آمده بین اسراییل و امریکا منازعه

                                                                                                                                                                             
1. Ocean Hill-Brownsville  
2. the liberal Intelligentsia  
3. Jerusalem Post 
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بور کرد تا فروش بزرگ نظامیِ سیستم هشدار هوابرد فـالکون را بـه چـین    جمهور بیل کلینتون اسراییل را مج رییس 2000در سال 
  .خود نداد کاري نکرد؛ تکانی هم بهقطع کند و توجه کنید که البی هیچ 

خواسـت   بود و چـین مـی   هاي ضد هواپیما به چین فروخته اسراییل موشک: ي دیگري بود که جدي شد منازعه 2005در سال 
یل ظرفیـت نظـامی چـین را بهبـود     خواست کـه اسـرای   پنتاگون نمیاما . کار با اسراییل قرارداد بستراي این ها را ارتقاء دهد و ب آن

کـار   ها ایـن  خواست بگذارد آن از نظر نظامی براي اسراییل مهم بود و ایاالت متحد نمی. وجود آمد یی به پس تناقض جدي. بخشد
مقامـات   .هـایی تحمیـل شـد    مجـازات . ش را قطـع کـرد  س با همتایان اسراییلیجایی کشید که پنتاگون هرگونه تمابه کار . را بکنند

ي عـذرخواهی بـه امریکـا     و نامـه  تصویب کندها  پنتاگون درخواست کردند که دولت اسراییل قوانینی براي مسدود کردن فروش
دانسـت امـا    چیز را مـی همه البی ]. 10[ اش کردند اما براي اسراییل چیز کمی نبود پینه آخر سر وصله. کار را هم کردبنویسد که این 

ش باشـند خیلـی   مادام که بتوانند با قـدرت امریکـا کـار کننـد یـا نـزدیک      . بهتر دانست که با قدرت امریکا درگیر نشود. کاري نکرد
جالـب   .گیرترین مـوارد اسـت  یکی از چشماین . کنند اما احمق نیستند، علیه قدرت امریکا حرکتی نمی. متفرعن هستندودستا و خ

  .نشریات بود بحثها در سراسر اسراییل موضوع  باشد گرچه هفته جا گزارش شدهکنم این است اما فکر نمی
هـاي   ي سیاست خارجی ایاالت متحـد قطعـاًً البـی    عامل اصلی پشت پرده. ي مهمی اشاره شود کنم باید به نکته فکر می :اشقر

در البتـه  . اسـت  شـایع جـا   البی هوادار اسراییل، توهمی سیاسی است که همـه نسبت دادن اهمیت قطعی به . هوادار اسراییل نیستند
ش اغلـب  پشـت . را مشـاهده کـرد  شود در سراسر جهان، حتا در ایاالت متحد هـم آن   می وکشورهاي عرب خیلی به آن باور دارند 

کنند سیاست خـارجی ایـاالت متحـد را     یاشاره شود، که ادعا م» البی یهود«ویژه وقتی به  است به ستیزي نهفته هایی از سامی درجه
کنـد، بـاور    که اسراییل سیاست امریکا را هدایت میباور به این: انجامد دیدن چیزها میاین طرز برخورد به وارونه . تحت کنترل دارد

ـ    ي امریکا در این دهه هجوي سیاست خارجبراي هر دانش. جنباند این است که دم، سگ را میبه  ی نفتـی در  ها روشن اسـت کـه الب
در مقایسه با هر البی هوادار اسـراییل کـه    1940و  1930هاي  مند است و از سالدادن به سیاست خارجی امریکا بسیار قدرتجهت 

طـور کـه    همان. است چیزي که در بررسی رشد روابط امریکا و اسراییل تأیید هم شده. است مندتر بودهبشود بهش اشاره کرد، قدرت
ي عزیمتـی   ي عزیمت اصلی بود، اما نقطـه  نقطه 1967ـ البته جنگ   1960ي  بردي اسراییل از اواسط دههش راهقبالً اشاره شد، ارز

ـ به صحنه آمد  یدرونِ گرایش گرایی مترقی عـرب بـود    این گرایش چه بود؟ علت اصلی، رشد ملیپشت . که از پیش وجود داشت 
باشـیم کـه    خاطر داشـته و به . اشنگتن حضور مستقیم نظامی را از دست دادو. رد از عربستان بیرون برودکه ایاالت متحد را مجبور ک

موقـع   اتفـاق افتـاد، آن   1990اعـزام نیروهـا بـا سـرعتی کـه در سـال       . چیزي نبود که سی سال بعد شدموقع امور لجستیک آن  آن
ي تولیـد نفـت در    ان، در قلـب منطقـه  یگاه اصلی نظـامی در ظهـر  دادن پاآمدن از آن منطقه و از دست  پس بیرونـ پذیر نبود   امکان

امکانـاتی را در کـل   گرایی عـرب،   بعد ایاالت متحد با رشد ملی از آن به. شان کرد ي اساسی بود که دیوانه پادشاهی عربستان، ضربه
ـ عراق، الجزایر و بعد لی  گرایی عرب در برخی از کشورهاي تولیدکننده و وقتی ملی. داد خاورمیانه از دست می ـ قـدرت   ي نفت  بی 

عنوان نـاظر یـا وکیـل دولـت امریکـا      ها اهمیت دولت اسراییل را براي امریکا به  ي این همه. طور هم شد را در دست گرفت، همین
ي ایاالت متحد در آن منطقـه را   ي دو دشمن عمده برنده مندانه نقش از بین، اسراییل خیلی هوش1967و البته در جنگ  .تشدید کرد

ـ دولت ن  سـوریه آن  . گراي حزب بعـث بـود   رانی جناح چپتحت حکم 1967اصر در مصر و دولت سوریه که در سال بازي کرد 
  .کردند گراهاي بعثی از عبارات مارکسیستی استفاده می اشنگتن کوباي دوم بود چون چپوموقع از نظر 
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  طور بود؟ شان با عراق چه موقع رابطهآن  :چامسکی
. کردنـد  ها در عـراق حکومـت نمـی    بعثی 1967در سال اما . بر سر قدرت بود 1970تا  1966بین   در سوریه، جناح چپ :اشقر

قـدرت   بـه  1968سـال عرصـه را واگـذار کردنـد و در سـال      قدرت رسیدند اما نوامبر همان  در عراق به 1963ي  ها در فوریه بعثی
بخـش از جهـان بودنـد و اسـراییل بـا      ی امریکـا در آن  رخ داد، سوریه و مصر دو دشمن عمده و اصل 1967وقتی جنگ . بازگشتند
خوب از نقـش اسـراییل    عمالً تصویري 1967جنگ . زمینه موهبتی استدادن این دو دشمنِ امریکا اثبات کرد که در این  شکست

ـ البتـه طنـز      مـی » ناو هواپیمـابر امریکـا  «هاي اسراییل، این کشور را  مترقی. بردي براي ایاالت متحد استراه عنوان امتیازِبه  نامنـد 
را در جنـگ  پوشـانی نـدارد و ایـن     هنوز منافع اسراییل کامالً با منافع امریکـا هـم  . گوید ي موجود می است اما چیزي از نوع رابطه

ي غربـی سـود    در اشغالِ کرانـه . رانی اردن را اشغال و فتح کردي غربی تحت حکم که اسراییل کرانهکنیم، وقتی  مشاهده می 1967
بـه ایـن   . نظام غرب و خـود امریکـا   قدمِ ي غربی بخشی از پادشاهی اردن بود، متحد ثابت نبود، برعکس کرانه حي امریکا مطر ویژه

هـایی رو   گـاهی اخـتالف   گـاه . شان بودکامل پوشانی ي نزدیک و منافع بدون هم تصویر خوبی از الگوي رابطه 1967ترتیب جنگ 
ـ و مهـم    ع کلی ایاالت متحد در منطقه نمیفهاي اسراییل با منا خواهشیا  ها ا درخواستیکه رفتار شد، در مواقعی  می تـر از   خوانـد 

چیزي اسـت کـه پشـت     افتاد و این همان یی امریکا که اغلب با رفتار اسراییل به مخاطره می همه، با ضروریات ثبات متحدانِ منطقه
  .است ها و اسراییل نهفته رقابت سعودي

گفت، مسلم اسـت چـون ناصـر در یمـن بـا       1967ها از شکست مصر در سال  نودي سعوديي خوش دربارهکه نوآم  آن چیزي
ـ او در جنگ داخلی یمن از طرف مخالف دفاع مـی   پادشاهی عربستان وارد جنگ مستقیم شده از  مصـر  1967شکسـت   .کـرد  بود 

 1970ي  از آن در دهـه  کمی پس وکشید  بیرون مینجا ش را از آهای ناصر باید یگان: ي شکست مصر در یمن هم بود اسراییل، نشانه
گرایـی عـرب و بعـد     ، پایان ناصریسم و ورشکستگی ملـی 1970مرگ ناصر در سال ابتدا . شدت افزایش یافتها به  نقش سعودي

هـا   ییلیهـا و اسـرا   سـعودي . تري به پادشاهی سعودي داداعراب و اسراییل، وزن هرچه بیش 1973از جنگ  افزایش بهاي نفت بعد
هـاي کـاري خـاص خـود      دهی به سیاست امریکا به روش خود و بر اساس برنامـه  وارد این رقابت شدند که تأثیرشان را بر جهت

. هاي سعودي و اسراییل وجود دارد اگرچه هر دو بخشـی از یـک نظـام هسـتند     از رقابت بین دولت  واقعی یی پس درجه. بگذارند
ها هریـک   ها و اسراییلی اند چون سعوديگري  م البینظایاالت متحد است؛ عمالً بخشی از یک هاي درون ا این شبیه برخورد البی

  .م سیاسی ایاالت متحد دارندنظایی در  هاي داخلی قابل مالحظه اهرم
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  اسراییل و منافع ایاالت متحد
  
ي البی هـوادار اسـراییل    ي مساله اي شما دربارهه اجازه دهید به دو بحث مخالف با هم اشاره کنم که اغلب در جواب بحث :شالوم

بـراي  فلسـطین  / ي اسـراییل   المللـی دربـاره   هاست که جلوي اجمـاع بـین   گوید ایاالت متحد سال می یکی اینکه. شود مطرح می
 .اسـت  در منطقه شدهثباتی  کار بردن چنین اجماعی است که منجر به بی گرفته اما قطعاً ناتوانی در بهرا گذاري دولتی فلسطینی  بنیان

عنـوان دولـت وکیـل     ثباتی نیست؟ دوم، شما از اسراییل بـه  که متحد امریکا در ابقاي ثبات باشد، منبع بیجاي آنپس آیا اسراییل به 
داند کـه نزدیکـی زیـاد بـه اسـراییل در واقـع        در جنگ خلیج فارس و امروز در عراق، ایاالت متحد می 1991اما در سال . نام بردید

ا هر نیروي عرب و خـارجی دیگـري در مقـام    یشد در جنگ خلیج فارس از نیروهاي سوري، مصري  ي دردسر است پس می مایه
  .شد با آن متحد شد اسراییل بود متحد استفاده کرد اما تنها کشوري که نمی

ابقاي ثبات چیست؟ یک راه ابقـاي ثبـات کوشـش بـراي      راه درست: آید اش درست است اما سؤالی پیش می همه :چامسکی
راه  .هـا  هاي مشروع مردم و چنین مواردي است و بعد هم البتـه کـاهش تـنش    سوي صلح و عدالت و برآوردن خواستهحرکت به 

ي  شـود دربـاره   مـی . کار را بکنند خواهند این دو راه می  یک از اینمسأله این است که با کدام . دیگرِ ابقاي ثبات، مشت آهنین است
خشونت و جنایت و مـواد مخـدر و غیـره، اجـراي      کردن مشکلِ  یک راه حل. هاي فقیرنشین ایاالت متحد هم همین را گفت محله

کردن تعـداد زیـادي    هایی شایسته براي زندگی شهروندان کند، راه دیگر بازداشت هاي اجتماعی است که شهرها را مکان سیاست
نـه فقـط در    ،ایـاالت متحـد در کـل   . هاي ابقاي ثبات است ها گزینه این. جور چیزهاست خشن پلیسی و ایناز مردم و داشتن نظام 

کنم که منطـق هـر دو بحـث درسـت      من فکر می. است آمیز کناره نگرفته حتا در داخل کشور هم از روش خشونتخاورمیانه بلکه 
رایشـان  ب. کننـد  هاي قدرت اغلب از رویکرد خشـن اسـتفاده مـی    نظام .ي انتخابِ ابزارِ ابقاي ثبات را بررسی کرد است، باید مسأله

ـ مالیات  ي برآورده گزینه. تر است راحت ـ برای  ها، برنامه کردن نیازهاي مردم  و . پلیس خیلـی ارزان اسـت  . شان هزینه داردها و غیره 
ایـن معنـی    ایـن امـا بـه   چیزي شـبیه بـه    شود گفت که قضاوت بدي است یا می. الملل هم همین باشد ي بین کنم در صحنه فکر می

  .نیست که اصالً قضاوت نیست
ثبـاتی بـراي    این واقعیت اشاره کرد که اهمیت اسراییل وابسته است به عوامل دیگري از ثبات یـا بـی   بر آن باید بهعالوه  :اشقر

ثبـاتی و تهدیـد هژمـونی     بـراي بـی  یـی   براي نمونه، جنبش چریکی فلسطین عامل عمـده . تنها عامل نیستاسراییل . منافع امریکا
ـ ابتدا در اردن که در سال  میی ا منطقه ـ و دغدغه  1970ریکا شد  ممکـن نبـود   . ي اصلی امریکا بـود  شکست خورد و سپس در لبنان 
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همـه  کـرد یـا    شد که چیزي را حل نمـی  می 1تبدیل به بانتوستانصرفاً سراغ حل مسأله رفت که یا با ایجاد دولتی فلسطینی بشود به 
زمـانِ درسـتی بـراي    . گردیـد  شد که تهدیدي تروریستی و دشمنی خطرناك تلقی مـی  چیز دو دستی به جنبش فلسطینی تقدیم می

  .وارد آوردنِ فشار به متحد اسراییلی نبود
بـه   1960ي  از اواسـط دهـه   ترین فشاري کـه امریکـا بعـد    شویم که جدي متوجه می ،ي آخر به مسایل بنگریم اگر از این زاویه

بعـد حضـور مسـتقیم نظـامی امریکـا در       چـرا؟ چـون از آن بـه   . 1991در سال بود ي بوشِ پدر  اسراییل وارد آورد، از طرف کابینه
بعـد  بـه   1960ي  ي اسـراییل از دهـه   ي اهمیت فزاینده را پشت پردهاین عکس آن عاملی است که آن . خاورمیانه دوباره تثبیت شد

آیـا مـا اهمیـت    : روي دلهره در اسراییل وجود داشـت پیرامـون یـک پرسـش اساسـی بـراي بقـا        هاي از حثبزمان آن در . نامیدم
ش در منطقه تثبیت کنـد و در جنـگ عـراق بـرای    ش را که توانسته دوباره حضور نظامیخاطر اینمان را براي ایاالت متحد به بردیراه

و ایـن بـه   . متحد عمالً به اسراییل فشار آورد که دخالت نکند با عراق، ایاالت 1991ایم؟ در جنگ  داده تایم، از دس یی نداشته فایده
موقـع الزم  ي بوشِ پـدر آن   کابینه. دانجامیبردي با ایاالت متحد ي راه ي رابطه نگرانی واقعی در محافل صهیونیستی اسراییل درباره

ـ  ازتثبیت شـده داشت که منطقه را براي خود باثبات کند و مطمئن شود که هژمونی ایاالت متحد کامالً ب درسـت  » بازتثبیـت «. تاس
سـنگ   از آن چنـد قـدرت هـم   بـود؛ قبـل    نرسیده 1990ـ   91ترش به سطح سال  یی ایاالت متحد هرگز پیش هژمونی منطقه: نیست

  .آمده را تثبیت کند دستبه  قطبی تازه آن هژمونی تک خواست متحد میایاالت . گرایی عرب و غیره شوروي، ملی: وجود داشتند
ِ راسـتی لیکـود    که حـزب دسـت  ي بوشِ پدر واقعاً دست دولت اسراییل را پیچاند که منجر شد به این مقطع بود که کابینه  در آن

ـ مذاکراتی که در اواخر اکتبر   ي  بعـد یـک دوره  از آن بـه  . در مادرید اسپانیا شروع شد 1991فرایند معروف صلح را روي میز بیاورد 
  .اش امریکا وجود داشته ندهتنش زیاد بین اسراییل و پدرخوا

به عـراق، وقتـی دولـت     2003ي سال  فرداي حمله. کرد هایی زد که همین مقاصد را دنبال می دوازده سال بعد بوشِ پسر حرف
ي  قشـه ن«حمایـت از   وآوردن به اسراییل  فشار وارد يجمهور قصدش را برا فکر کرد که کنترل عراق کار آسانی خواهدبود، رییس

افـول   هاي فرایند اُسـلو را کـه   پویشهاي الزم براي رسیدن به پیمان صلح صورت بگیرد یا  کرد تا باعث شود که سازش اعالم» راه
ـ . بودند، از نو باب کند کرده . تر بـه اسـراییل بـازش داشـت    اما باتالقی که دولت در عراق توي آن فرورفت، از وارد آوردنِ فشار بیش
یی در  مشکالت فزاینده که با درحالی 2وزیر اسراییل، آریل شارون فشار زیاد به نخست: کند ف را دنبالزمان دو هدخواست هم نمی

گـذاران   نگرانـی سیاسـت  . است ش را در منطقه از دست دادهقدرت و ثبات هژمونی ي بوش اعتماد به حاال کابینه. رو بود عراق روبه
قدر آسـیب   طور بشود چه شکستی سخت را تحمل خواهیم کرد؟ اگر اینشود؟ آیا  ي ما در منطقه چه می آینده: امریکا مشهود است

ي  پس درجـه . خاطر کنند شان را با فشاري جدي رنجیدهش نیست که متحد اسراییلیها از مسایل، حاال وقت خواهیم دید؟ با درك آن
یـی از   ی زیاد بسـتگی دارد بـه مجموعـه   شود خیل دار الزم انگاشته میفشار امریکا به متحد اسراییلی براي سازش که براي توافق پای

اگر فقط از منشور نازك اسراییل به مسأله بنگریم، رفتار واشنگتن را که باید در تصـویري  . ثباتی بردي ثبات و بیشرایط و عواملِ راه

                                                                                                                                                                             
ساخته بود و ها  هایی بود که دولت آپارتاید افریقاي جنوبی با هدف جدایی نژادي و براي سکونت سیاه بانتوستان یا سرزمین پدري افریقاي سیاه شهرك. 1

در علوم سیاسی به معنی سرزمین بدون مشروعیت و قدرت،  .شد خاك نامبیا است در این شهرك قوانین سفت و سخت جدایی نژادي اعمال می امروز در
  .م .المللی است ي ملی و بین وتصرف مغرضانه متشکل از جزایر جدا از هم و دخل

2. Ariel Sharon  
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  .کنیم گسترده دید درك نمی
ي قدرت اسراییل، نوعی سازوکار دفاعی ایجـاد کـرده کـه     در جهان عرب این اسطوره. مندم جلبیر به فکرت عالقه :چامسکی

قدر در امریکـا قـدرت دارد کـه     شود کرد؟ اسراییل آن خوانیم که چه می شنویم یا می مدام می. دارد می ا از انجام هر کاري بازرمردم 
  .رفتنیم حال از دست در طگذارد؛ ما فق جایی براي کوشش ما در جهت دیپلماسی افکار عمومی یا چیز دیگر باقی نمی

ویـژه بـراي    بـه . دارد هـا را از دوش امریکـا برمـی    مسـوولیت . ي قدرت اسـراییل کـارکردي ایـدئولوژیک دارد    اسطوره :اشقر
شـان در واشـنگتن مبـارزه کنـیم و بکوشـیم نظـر        ها و نفوذ رذیالنه ما باید با یهودي«: توانند بگویند ها عالی است چون می سعودي

شـود   در چنین بحثی نمـی . »ما هم متحدانی در امریکا داریم که باید ازشان حمایت کنیم. یکاییمان را جلب کنیممساعد دوستان امر
در رقابـت هسـتند و کـارکرد ایـدئولوژیک      ها با امریکا ایراد گرفت چون براي جلب نظر امریکا بـا اسـراییل   ي نزدیک آن از رابطه

  .روشن است
  .ان عرب امید داشتمفکرها به روشن از اینبیش  :چامسکی

ـ  .اند فکران عرب به دیدگاه قدرت قاطع اسراییل نچسبیدهبختانه تمام روشنخوش :اشقر هـا بـه ایـاالت     مندي از آنبخش ارزش
بلـه، گرچـه تعـداد    ) عنـوان کـارگزار اسـراییل؟    نـه بـه   :چامسـکی (نگرنـد   عنوان منبع اصلی مشکل یا دشمن اصلی می متحد به

هـاي اخیـر کـم     ي ایـدئولوژیک سـال   گرایانـه  هـاي واپـس   شیدارند ایاالت متحد دشمن اصلی است با پـو فکرانی که باور روشن
  .است شده

خواهنـد کـل    کارنـد و نمـی   هاي نفتی محافظه گفتند چون شرکت گراهایی بودند که می هاي جنگ عراق چپ نزدیکی :شالوم
. متحد دلیل منطقی براي جنگیدن نـدارد مگـر سـود اسـراییل     منطقه در آتش جنگ بسوزد، علت جنگ، منابع نفتی نیست و ایاالت

  .ي دم وسیله گیري است از جنباندن سگ به این مثال چشم
  .گیر است که توجیهی ندارد یی همه ایده :اشقر

ئـه  هـا اگـر بتوانیـد امریکـا را تبر     هایی از چپ نزد گروه. کند جا در امریکا هم صدق میگوید این ر مییلبجکه چیزي  :چامسکی
توانیـد   مـی . ي مستقیم با قدرت واقعی شـوید  نظر برسند، دیگر الزم نیست وارد مواجهه ها مشکل به کنید و باعث شوید که یهودي

جورهـایی شـبیه آن    یـک . هـا برسـم   شود گفت امریکا در طرف من است و من باید خدمت یهـودي  عالمِ واقع میدر . شویدب اخنث
اگر بشود توجـه مـردم را بـه    ـ ] در بخش یکم[تر به آن اشاره کردم  ي پنتاگون آمده و من پیش هغیر محرمانچیزي است که در اسناد 

  .آورند درنمی ها از مشکالت اصلی سر چیزي جلب کرد که مهم نیست، آن
  .سنتی تاریخی است، سازوکار بالگردان :اشقر

نبرد اصلی با قدرت البی اسراییل اسـت و تـو بـا گفـتن      شان این است کهاستدالل. زنند نوآم کسانی این اتهام را به تو می :شالوم
  .کنی که البی اسراییل خیلی موضوعیت ندارد، از نبرد اصلی شانه خالی میاین

یکـی دولـت امریکاسـت و دیگـري البـی اسـراییل،       : دو قدرت در ایاالت متحـد وجـود دارد  . گویند ببین چه می :چامسکی
ي البی اسراییل هر فکري بکنید، قابل مقایسـه بـا قـدرت دولـت      درباره د جدي بود؟شو تر است؟ می یک سخت رویارویی با کدام

  .امریکا نیست
  .وقت نگفته که البی هوادار اسراییل خارج از موضوع استاما نوآم هیچ  :اشقر
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فکري وجـود  شـن ي رو ام البی واقعی هوادار اسراییل یا همان جامعـه  طور که قبالً گفته همان. واقعاً موضوعیت دارد :چامسکی
زنیم، کـه البتـه    این معنی است که علیه باور فصیح و بلیغ حرف میالبته چون به . این خیلی جدي است. اند ش کردهدارد که فراموش

و امـا  . تـر اسـت   شود، مواجهه با آن خیلی سخت مان روانه میچیزها به سویشود اما سیل دروغ و هتاکی و این  ان نمیمنجر به قتلم
ـ براي چـه کسـی مهـم اسـت؟ این      البی اسراییل چه برداشتی از آن می وانعنبه که این  1کـه انجمـن مبـارزه بـا هتـک حرمـت      شود 

ـ مبارزه با هتک انجمن نویسد آیا مهم است؟ در رویارویی با  ام می هاي زننده درباره یادداشت ي روابـط عمـومی    ت یـا کمیتـه  حرم
  . وجود دارد؟ چه ارزشی دارد؟ هیچچه مشکلی امریکا و اسراییل 

ـ حتـا در      البی هوادار اسراییل و توجه به عوامل عمـده  این خوانی آشکاري بین میزان توجه بهناهم :اشقر ي نفتـی وجـود دارد 
  .چپ، حتا در چپ رادیکال

ز ي کلفتـی ا  ها پرونده آن .ام وپنج سال آن باالباالها بوده من در فهرست افتراي انجمن مبارزه با هتک حرمت، بیست :چامسکی
داشـتم و  ] 11[ 2یی بـا آلـن درشـوویتز    ال پیش، مناظرهست سیدانم چون حدود ب را می این. کنند میش علیه من دارند که پخش افترا

ـ روش نوشته شده  بود که پرونده یکی از اعضاي دفتر این انجمن موظف شده ـ امـا   » براي آلـن درشـوویتز  «بود  ي مرا به او برساند  ـ
ـ در انجمن مبـارزه بـا هتـک    ها  آن. دار بود خندهخیلی . هم رسید دست من  یی از آن به کپی یـی از آدم دارنـد یـا     یـا پرونـده  ت حرم

  است؟مهم . کنند هایی به آدم را پخش می تهمت
سـکوت شـد   یـی   ي علت بسیار محتملِ جنگ هسته یی نیویورك، درباره پیمایی عظیم ضد هسته، در راه1982در سال  :شالوم

  .بود موقع لبنان را اشغال کردهکه اسراییل آن  واقعیت  یعنی این
فکران لیبـرال هسـتند کـه    ي روشـن  یـی از همـان جامعـه    درست است چون عناصرِ قوي رهبري جنبشِ ضد هسته :چامسکی

امریکـا و   روابط عمـومی ي  یتهمند، نه مثل کمیک بخش واقعاً قدرت, بخشی از البی هوادار اسراییل هستند. ي اسراییل است بسته دل
    .اسراییل

  ...ادامه دارد ■
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2. Alan Dershowitz 
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