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  مچهاربخش 
  »ي بزرگ خاورمیانه«ها در  جنگ

  
  افغانستان

  
  کنید؟ گونه ارزیابی می را چه 2001جنگ امریکا با افغانستان در سال  :شالوم

متحد با این انتظـار کـه بـه    ایاالت . هاي اخیر دانست ترین جنایات در سال افغانستان را باید از شنیعنظر من جنگ  به :چامسکی
  .آمیز بود این جنایت. زیر خط فقر خواهد کشاند به جنگ افغانستان رفت میلیون نفر را به احتمال قوي پنج

شـان چـاپ   برنـز، خبرنگـار اصلی   .ف. از جان نیویورك تایمزاز یازدهم سپتامبر داستانی در ، پنج روز پس 2001سپتامبر  16در 
ترِ مـواد غـذایی و   هایی که بیش و توقف کاروان کامیون... ي سوخت را داده درخواست قطع ذخیره«واشنگتن : بود شد که در آن آمده

نش ایـن عمـل   ش فکـر کـردم کـه جهـان بـه سـرز      خوانـدم وقتـی  ]. 1[» کننـد  ذخایر دیگر را براي شهروندان افغانی حمـل مـی  
امـا جیـک   ] 2[بودنـد   بود، متوقـف کـرده   میلیون نفر به آن وابسته هاي غذا را که هستی و بقاي پنج ها کاروان آن. خواهدخواسترب

را کـارگران  ]. 3[شـان را بیـرون آوردنـد    هاي امـداد کارگران  سازمانهاي ایاالت متحد، تمام  افکنی بینی بمب با پیش. کسی درنیامد
انـد و مـا آن طنـاب را     هـا روي طنـاب   فریاد زدند افغانی: خوانیم می نیویورك تایمزدر . ناك استو گفتند که وحشت بیرون آوردند

و ]. 5[میلیـون نفـر رسـید    5/7گی بـه  نـد، تعـداد افـراد در معـرض خطـر گرسـن      باریدها روي مـردم   همین که بمب]. 4[ ریمب می
براي مثـال رهبـر اپوزیسـیون    . زدند از رهبران افغان ضجه میبعضی ]. 6[ردند ها را ک افکنی هاي امداد تقاضاي توقف بمب سازمان

تلخـی   شـدت و  یی داشـت کـه بـه    مصاحبه 2، با آناتول لیون1گاردینهاي ایاالت متحد بود، در  ها، عبدالحق که از عزیزکرده افغان
شان مهم نیست کـه  شان را نشان دهند و برای عضلهاندازند تا  او گفت فقط بمب می. ها محکوم کرد افکنی ایاالت متحد را براي بمب

  ].7[ کنند هاي ضد طالبان براي براندازي طالبان از درون را تضعیف می هاي افغان اندازند و کوشش خطر میچند افغانی را به 
ها تـوجهی   ی به آنشدت با جنگ در افغانستان مخالف بودند اما کس قالبی زنان افغان بهنهایی مثل انجمن ا باید بگویم که گروه
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شـخص   1500ی در پیشـاور پاکسـتان از حـدود    نشسـت هـا،   افکنی از بمب از دو هفته بعدکمی پس  2001اکتبر  25تا  24در  .نکرد
ـ   برجسته ـ برگـزار شـد    بعضی از افغانستان و بعضی از پاکستان میکه ي افغان، رهبران قبایل و دیگران  نشسـت در ایـاالت   . آمدند 
چیز بحث کردند و همـه   ي همه آنجا درباره. هاي دیگر و روزنامه نیویورك تایمزشد با چند گزارش در  وشش دادهخوبی پمتحد به 

هـا   هم گزارش شـد امـا بمـب    این]. 8[ها  افکنی توقف بمب: چیز به اتفاق آراء توافق شددر یک اما . نوع عدم توافقی وجود داشت
  .شدند چنان بر سر مردم ریختههم

شود، آدم کـه بـه جنایـات خـودش      ی بازجویی نمیسکدانیم چه پیش آمد چون از هیچ  نمی. گرسنگی پیش نیامدخوشبختانه 
کار عاقالنـه بـود؟ نـه، کـامالً      کند که این میلیون نفر نینجامید اما آیا این ثابت می شدن پنجبختانه به کشته بله خوش. کند توجهی نمی

ـ       1962نیکیتا خروشچف حق داشت که در سـال  شود گفت که رهبري شوروي،  می. ربط بود بی در کوبـا موشـک کـار گذاشـت 
هـا بـر    کنش .ش را بکنددهد که ریسک یی پیش نیامد به او حق نمی ی نینجامید؟ اما این واقعیت که جنگ هستهی چون به جنگ هسته

  .اینکه دیگر جزو مقدمات است. شوند و نه نتایج عملی رآورد میي نتایج احتمالی ب پایه
اینترنشـنال  مـد، در  حزمان، سمینه امتخصص اصلی هاروارد در مسایل افغانستان در آن مثالً . ها را همه قبول دارند این واقعیت

هـاي   چـون کمـک  «: بـود  یـی داشـت کـه در آن آمـده     ترین مجـالت در جهـان اسـت مقالـه      هکه یکی از قابل مالحظ 1سکیوریتی
اما ظاهراً هیچ درکـی  ]. 9[» برند سر میها افغانی در خطر مبرم گرسنگی به  شده، میلیون ي امریکا قطع خاطر حمله دوستانه به انسان

میلیـون  ونـیم   میلیون نفر را از بین ببرد و با آخرین برآوردهاي خودشان، هفـت هایی که ممکن بود پنج  هاي اخالقی کنش از داللت
  .است دهنده این واقعاً تکان. نفر را به گرسنگی بکشاند، وجود نداشت

ایـاالت متحـد درخواسـت تحویـل     . جدا از قطع غذا چند روز بعد از یازده سپتامبر، در اوایل اکتبر چند مانور مبهم انجـام شـد  
انجـام مـذاکرات ممکـن    . اسامه بن الدن را کرد و طالبان اقداماتی کرد و گفت که ممکن است او را به کشوري اسالمی تحویل دهد

  .بود
از ایاالت متحد خواست که بـا سـند، درخواسـت اسـترداد     . داري کرد خیلی معنی ل بحثلالم حقوق بینطالبان از منظر  :اشقر

  .کرد ما سند بدهید و ما او را تسلیم شما خواهیم رهبر طالبان، مالعمر گفت به. مجرم را تقدیم طالبان کند
بـود کـه از دولتـی بخواهنـد      شـنیده نشـده  . یمده ما مدرك بدهید و ما او را تحویل میگفتند به . کامالً درست است :چامسکی

دهـد؟ عجیـب    چـه کسـی گـوش مـی    » !جرج بوش را تحویل ما دهید«: فکر کنید ایران بگوید. بدون مدرك کسی را تحویل بدهد
مـاه بعـد از    حـدود هشـت   2002در ژوئـن  . نداشـتند چیزي . دانیم مینکردن سند از طرف امریکا را  حاال یکی از دالیل ارایه. است

ـ که چه کسانی در ماجراي یـازده سـپتامبر نقـش دا   ي این بار دربارهبراي اولین  2ها، رییس اف بی آي، رابرت مولر افکنی مبب تند، ش
هـاي جاسوسـی،    هاي دقیق در جهان، با کار تمـام آژانـس   احتماالً بعداز پژوهش. دانست اف بی آي نمی. اطالعاتی به نشریات داد

ش در شدن ریزي و اجرایی شده اما برنامه بگوید این بود که باور داریم توطئه احتماالً در افغانستان چیدهتوانست  که می ترین چیزيبیش
هم چیزي  2001این معنی است که در اکتبر  ماه بعد سند محکمی نداشتند، بهاگر هشت ]. 10[است  امارات عربی متحد و آلمان بوده

ـ که احتماالًً. نداشتند ـ درست باشد چون من  هشت ماه بعد ظن بردند  شود درخواست کنیم  اما اینکه دلیل نمیهم همین ظن را دارم 

                                                                                                                                                                             
1. International Security  
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هاي تروریست  ها پناه بدهند، دولت مشهورش را کرد که کشورهایی که به تروریست رانیبعد بوش سخن .کسی را تحویل ما بدهند
کـار بـرود، چـه    اگر این سیاست براي سایر کشورها هـم بـه    کنیدفکر . شود و غیره و غیره ها رفتار می ها مانند تروریست اند و با آن

ش را تحویل بدهید و ما درخواست استرداد بدون سند اسامه بن الدن و معاونان: اما تنها درخواست این بود! کند کاربردهایی پیدا می
  .تنها دلیل جنگ بوداین . ش را نداریدکنیم چون شما شایستگی مجرم نمی

که مـردم   تا زمانی«: گفت که 1ها در افغانستان، رییس ستاد کل دفاع بریتانیا، دریاساالر مایکل بویس افکنی هفته مانده به بمب سه
توجه کنید کـه اگـر نخـواهیم    ]. 11[» طور است، فشار ادامه خواهدیافت اوضاع همین ،زمانِ تغییر رهبرشانتا خودشان دریابند که 

دهـیم تـا    انـداختن روي شـما ادامـه مـی     ما به بمب: تعریفی خیلی ظریف، تروریسم استالمللی بگوییم قطعاً با  به آن هجومی بین
  .تان را بیرون بیندازیدخودتان دولت

. طور نبـود  اما این. کند ي تعقیب طالبان را دنبال می دوستانه گونه پیش رفت که همیشه ایاالت متحد هدف انسان بعد داستان این
ي عبـدالحق نشـان    گفتـه دلیل عملی جنگ چه بود؟ شـاید بـه   . ها به آن شد ها بود که اولین اشاره افکنی هفته مانده به بمبسه فقط 

  .»رییس ما هستیم«هاي ایاالت متحد تا بگویند که  دادن عضله
ن خودشان بحث داشتند که اول عـراق یـا بعـد عـراق؟ اول بـه      یب؛ داد دولت بوش باید به یازده سپتامبر واکنش نشان می :اشقر

گـاه واکـنش بـه القاعـده     فهمید که این کشـور جوالن  می القاعده بود و افکار عمومی امریکا بهتر ون پایگاهچ دستان حمله کردنافغان
ـ چون متهم اصلی یازده سپتامبر بود  ي  کـردن شـبکه  گذاران ایاالت متحد دالیل جدي براي ویـران   الظاهر سیاست علیالبته . است 

  .القاعده داشتند
. چه چیزهـایی نبـود  کنم باید اول از همه با این توضیح شروع کرد که دالیل ورود به افغانستان  ي داستان فکر می براي درك بقیه

عنـوان دالیـل جنـگ مفـت      بـه . هاي امریکا براي ساخت خط لوله در افغانسـتان اعتبـاري قایـل نیسـتم     طراحی آوريِ من به دلیل
. یـی نداشـت و نـدارد    گیرد برنامه کنترل افغانستان به روشی که در عراق پی میاین است که ایاالت متحد براي واقعیت . دنارز نمی

برابـر  امریکایی در عـراق ده  نیروهاي . توان در ابعاد متفاوت استقرار نظامی امریکا در کشورهاي مختلف دید این تمایز اصلی را می
گفـتن نـدارد    تر از عراق است و نیازي بهزمند نیروهایی بیشگرچه هر تالش جدي براي کنترل افغانستان نیا. اند نیروها در افغانستان

. تر از نیروهـاي مسـتقر در عـراق نیـاز اسـت     مراتب بیش ی بهیهاي افغانستان، به نیروها گی پیچید مامتخاطر جغرافیا، اندازه و که به 
براي واشـنگتن مهـم اسـت    . هم نبودش مش در ناتو متوسل شد چون برایتخت به متحدانایاالت متحد در افغانستان براي کنترل پای

نفسـه بـر افغانسـتان کنتـرل      خواهـد فـی   نـه چـون مـی    ،گاه اسـتراتژیک دارد ش را در افغانستان حفظ کند چون جایهای  که پایگاه
چارچوبِ ایـدئولوژیک ایجـاد شـده بـراي یـازده سـپتامبر و       . ش نیستاز مایملک یي مهم کهغنیمت مهمی نیست، ت. باشد داشته

دسـت داد کـه اگـر     در آسیاي مرکزي بهنستان عمالً فرصتی براي تثبیت حضور نظامی مستقیم نه فقط در افغانستان بلکه جنگ افغا
کشورهایی مثل قرقیزسـتان و ازبکسـتان کـه    . تري برخوردار است بردي سخن بگوییم از اهمیت قابل مالحظهبخواهیم به زبان راه

اگر حضور ایاالت متحـد را  . اند تأسیس کرد، در قلب شوروي سابق هاجاهاي هوایی در آن ایاالت متحد بعد از یازده سپتامبر پایگاه
ي خـزر اسـت کـه منبـع مهـم       یـی نظـامی در حـوزه    کنید کـه واشـنگتن در پـی ایجـاد گیـره      این بیفزایید، مشاهده میدر قفقاز به 
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  .ویژه گاز استها، نه فقط نفت که به  هیدروکربن
تر از آن آسـیاي مرکـزي    که افغانستان و مهمهم اینغیر نفتی و خیلی مهمی وجود دارد و آن  برديهتر از همه، مالحظات را مهم

ي  کـاري فزاینـده  اسـت و هم  ي اروپایی تـا چـین گسـترده    یی قرار دارد که از روسیه ي خشکی از نظر ژئوپولیتیک در قلب گستره
زننـد، نگرانـی    گرچه چندان از آن حرف نمـی . امریکا بوده و هستي  نگرانی عمده 1990ي  نظامی بین چین و روسیه از اوایل دهه

ایـن  پـس  . سـابقه بـود   یـی بـی   مشترك نیروهاي نظامی چین و روسیه پدیده زمایشر 2005در اوت . به افزایش است در عمل رو
جمهـور روسـیه،    رییس. واقعیت که ایاالت متحد از نظر نظامی در قلب آن منطقه حاضر است از منظر استراتژیک بسیار مهم است

از یازده سپتامبر از دخالت امریکا در آن منطقـه جلـوگیري کنـد چـون ایـاالت متحـد        تواند از بعد والدیمیر پوتین، دریافت که نمی
 ي ایدئولوژیک داشت که این جد و جهد را به افکار عمومی کشـورش بـه   داشت و بهانهاشتیاق و گستاخی زیادي در رفتن به آنجا 

دولـت بـوش را در    ْعملاین . ي محلی حضورش را گرامی داشتند هاي خودکامه که حکومتتزریق کند چنان » ا ترورجنگ ب«نام 
ن حرکت ایاالت متحد مخالفـت کننـد پـس پـوتین خـود را از      توانستند آشکارا با ای ها نمی روس. مند قرار دادموقعیتی خیلی قدرت

هـیچ سازشـی بـا    بـوش  . دست نیـاورد چیزي به اما . ش در نظر بگیردتی برایوتا نینداخت و کوشید خسارت را کم کند و غرام تک
ش از ش را علیه دخالت امریکا در حیاط خلـوت های مسکو تالش. یا در هر قالب دیگر] 12[روسیه نکرد چه در قالب پیمان اي بی ام 

طـرف سـازمان    بـه . الت متحـد بـود  یـی اساسـی بـه ایـا     ضـربه ] 13[خشِ اخیر ازبکستان در مورد پایگاه امریکا سر گرفت و چر
ـ چین و شاملِ بیش  1هاي شانگهاي کاريهم هاي پیشـین شـوروي در    جمهوري ترِرفت که اکنون چارچوب اصلی ائتالف روسیه 

  .عنوان کشورهاي ناظر استي ایران، پاکستان و هند به  عالوهآسیاي مرکزي به 
سمت نوعی سـازمان بـه سـبک     انرژي آسیاست و ظاهراً به ي تأمین هاي شانگهاي موازي شبکه کاريسازمان هم :چامسکی

  .ناتو با هدف آسیاي مرکزي در رویارویی با امریکا در حرکت است
ـ بخشی از جنـگ بـا تروریسـم بـود      ي عزیمت آن سازمان از منظر واشنگتن بی الظاهر نقطه علی :اشقر امـا در واقـع    .عیب بود 

ـ  یچارچوبی است که روسیه و چین از طریق آن م وتـاز امریکـا در قلمروهـاي خـود و تهدیـد       خـت دیگر از تاکوشند با کمک یک
تـر از آن   و چیـزي مهـم  اسـت  گاه استراتژیک این کشور اصلی افغانستان از دیدگاه واشنگتن جایارزش . شان جلوگیري کنندمنابع

ـ البته به اضافه  یـک از افـراد    توانند هیچ چون هنوز هم نمیي مورد القاعده که دولت بوش عمالً در آن شکست خورد  وجود ندارد 
  .گیر کنندشده را دست درخواست

  .که کردند منجر به گسترش سرطانی القاعده در سراسر جهان شد  کاري :چامسکی
  .دقیقاً :اشقر

    

                                                                                                                                                                             
1. Shanghai Cooperation Organization  
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  پاسخ به یازده سپتامبر
  
  داد؟ میطور باید به یازده سپتامبر پاسخ  پس ایاالت متحد چه :شالوم

چـه کسـانی   جانیان کوشیم دریابیم  شود؟ اول می طور برخورد می جنایت بزرگی بود، درست است؟ با جنایت چه :چامسکی
شـود   مـی کـه بـدانیم جـانی کیسـت ن    این ازتـا قبـل   . شـان سپاریم دست عـدالت مـی   کنیم و بعد به گیر میها را دست اند بعد آن بوده
هـا ایـن    طـور کـه گفـتم آن    همـان . کار را کـرده ه است که چه کسی این پس گام اول تالش براي دریافتن این نکت. گیرش کرددست

پـس بایـد بـراي    . اسـت  ماه بعد گفتند که طرح و اجرا احتماالً در امارات متحد عربـی و آلمـان بـوده    هشت. مراحل را طی نکردند
یی گام اول فهمیدن این مطلب است که چـه کسـی آن کـار را کـرده و گـردآوري       در هر حادثهاما . رفت هاجا ها به آن گیري آندست

ـ که به  فرض . مدارکی در آن باره ـ خُب  رنظرم دکنید مدارکی از اسامه بن الدن دارید  طـور؟   چـه . کنیـد  ش مـی بازداشـت ست است 
  .کنید گیري می استرداد مجرم را پی

تـرین   از بـدنام  1لوییس پوسـادا کـاریلس   ،دنبال استرداد مجرمونزوئال به  .داریممان موردي همین حاال جلوي روی. راهی دارد
شـدن   که باعث کشـته  1976سال در  2ش در انفجار هواپیماي مسافربري شرکت کوبانارا براي مشارکتاو . هاي دنیاست تروریست

براي مشارکت در جنگ کـونترا در   آکاراگونی. است چنین در چندین عملیات تروریستی دست داشتههماو . خواهند نفر شد می 73
 آوري از زندان ونزوئال فـرار کـرد، ایـاالت متحـد او را بـه پایگـاه       طرز شگفت به 1985که در سال بعد از آن. وجوي اوست جست

کـاري کنـد، یـک جنـگ     در حمایـت از جنـگ کـونترا هم    4در السالوادور فرستاد که با عملیـات الیـور نـورث    3هوایی ایلوپانگو
ـ پـس یـک تروریسـت ع   . کشـتن داد  تري را نسـبت بـه یـازده سـپتامبر بـه     هاي بسیار بیش المللی مهم که آدم ریستی بینترو ي  دهم
امـا البتـه   . راهش ایـن اسـت  . ها به ایاالت متحد فرار کرده و ونزوئال درخواست استردادش را دارد المللی وجود دارد که تازگی بین

ـ ایاالت متحد او را م  کـنم بـا    رستد که خوش بگذرانـد، تصـور مـی   ف احتماالً او را به فلوریدا می. سترد نخواهدکردمشکل هم دارد 
داشـتن در   دسـت به  اگذاري کوبانا باشد که اف بی آي او ر گر او در ماجراي بمب دست توطئه که شاید هم 5ش ارالندو بوشدوست

                                                                                                                                                                             
1. Luis Posada Carriles  
2. Cubana 
3. Ilopango 
4. Oliver North 
5. Orlando Bosch 
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عنوان تهدیدي براي امنیت ملـی   اند که بوش به خواستهحدود سی عملیات تروریستی متهم کرده؛ اف بی آي و وزارت دادگستري 
در حاال به دکترین جرج بوش فکر کنید کـه  . ش صادر کردجرج بوشِ پدر عفو ریاست جمهوري برای. امریکا از کشور اخراج شود

طـور رفتـار    ها همان آنهاي تروریست قلمداد شده و با  ها پناه بدهند، دولت هایی که به تروریست دولت: افغانستان اعالم شد مورد
امـا راه درسـت   . پس بر اساس نظر جرج بوش نیـروي هـوایی بایـد روي واشـنگتن بمـب بریـزد       .ها خواهد شد که با تروریست
هـا جـانی    گردآوري مدارك محکم که آن: کوشید کوشد انجام دهد و کوبا می کاري است که ونزوئال میچیست؟ راه درست همان 

خواهنـد   کـه مـی   تنها چیـزي خواهد، بلکه  تري نمیکس مدارك بیشمورد بن الدن، هیچ در . د مجرماند و سپس درخواست استردا
بـدون  . ایـن جـواب خواهـدداد   . هاي القاعده اسـت  کوبیدن پایگاه هم هاي منطقی براي استرداد او و فشار به طالبان براي در زمینه

ـ المللی شود عالی است، بیای ی عملیات بینجواب بدهد، اگر باعث نوعاگر . شود فهمید محاکمه که چیزي نمی ـ  ی ت اد نـوعی عملی
  .المللی را سازمان بدهیم بین

  المللی نظامی؟ عملیات بین :شالوم
کنـیم مثـل هـر     اول از مراحل بررسی پلیسی و عملیات پلیسی حرکت می. آخر است ي اگر الزم باشد، اما این چاره :چامسکی
  .ي دیگري کارانهعملیات جنایت

. هـا حتـا مـدرکی نخواسـتند     آن. هایی رأي داد که در خدمت ایاالت متحد بودنـد  نامهشوراي امنیت سازمان ملل به قطع :اشقر
 طیف کاملی از اقـدامات بـراي فشـار وارد    :کار را خواهندکردآماده بودند در صورت درخواست امریکا دست به عمل بزنند و این 

  .ات شوراي امنیت بمانندها وجود دارد تا بر سر تصمیم آورن بر دولت
هـایی دادنـد کـه ممکـن اسـت       سـر نـخ   ها شود این را ثابت کرد اما به امریکایی نمی. شد طالبان را مجبور کرد نمی :چامسکی
  .خواست بمب بریزد ها برود چون می این سر نخدنبال خواست  اما ایاالت متحد نمی. همکاري کنند

  .است مجازات کردهشوراي امنیت همیشه افغانستان را  :شالوم
 دانیم در ایـن  نمیدرست . خواهد مجرم را مسترد کند یعنی میکه نشان داد هایی  طالبان سر نخ. بله اما به دالیل دیگر :چامسکی

ـ      اما گام. شنیدش قدر جدي بودند یا چه مالحظاتی داشتند چون ایاالت متحد نمی کار چه کـه  ایننـه  هاي بسـیاري وجـود داشـت 
ـ اما نمی  مستقیم ایاالت متحد بردارد بلکه  کـه مـدرکی در دسـت    ها را برداشت مگـر آن  یک از آن شود هیچ از طریق شوراي امنیت 

کـار راهـی اسـت کـه      اما راه درست انجام ایـن ... کار را بکنندتوانستند این  میهم ها احتماالً بدون سند  مورد آن عمالً در این. باشد
  .گیرد میپی ي پوسادا کاریلس  با قضیه ونزوئال فعالً دارد

ـ دغدغه  چیزي داللت می واقعیت موضوع این است که رفتار واشنگتن به همان :اشقر دسـت   ي اصلی واقعـاً بـه   کند که گفتیم 
  ...آوردن اسامه بن الدن نبود

ِ خوشـی از القاعـده    لبـان خیلـی دل  طا. کـرد  کار را می ها چون طالبان احتماالً خودش این یا حتا نابود کردنِ پادگان :چامسکی
هـاي   افکنـی  بمـب از  بعد. خواستند نمیرقیب . ي بین طالبان و اسامه بن الدن خیلی سرد بود رابطه 1998در واقع در سال . نداشت

  .است القاعده/ هاي کلینتون مسوول تقویت روابط طالبان  افکنی بمب. شان محکم شدکلینتون به سودان و افغانستان بود که روابط
ـ      هایی بین چریـک  زاريها و بی ها، عداوت هاي زیادي از تنش موقع هم گزارشاما حتا همان  :اشقر هـاي عـرب در افغانسـتان 

ـ و افغان   .شد طالبان، شنیده می مورد ها، در این یعنی القاعده 
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ـ وقتی گفتند کـه مـی     می :چامسکی ـ از جمله عبدالحق  واننـد طالبـان را از درون سـرنگون    ت دانی که رهبران اپوزیسیون افغان 
ـ این  دانستند، ما هم می ها می موقع آن چه را که آنحاال آن. کنند، دلیل محکمی داشتند که طالبان سیستم نظارت خیلـی ضـعیفی   دانیم 

  .خواست را نمیاما ایاالت متحد این . ش کردالشیتشد از درون م داشت و می
  .اگر درست بخواهیم بگوییم ایاالت متحد افغانستان را اشغال نکرد. اما عمالً در نهایت این اتفاق افتاد :اشقر

هـاي   اما عبدالحق و دیگران بچـه . ها، استفاده کرد درست، از ائتالف شمال، گروهی از سرداران نظامی و تروریست: چامسکی
کـار   توانند ایـن  معتقد بودند می. توانستند طالبان را از درون بشکنند کنم می فکر می. یی بودند احتماالً مورد تأیید غرب خیلی جدي

  .خواست چنین بشود را بکنند اما ایاالت متحد نمی
  .باشند خواستند کسی صدام حسین را از درون براندازد تا خودشان بر عراق کنترل داشته طورکه نمی همان. دقیقاً :اشقر

  .شوند پیروزهاي شیعه  شیگذاشتند شورن 1991طورکه سال  همان :چامسکی
خواسـتند حضـور نظـامی     ش را روي کل کشور بگذارد اما در افغانستان فقط میخواست که دست در عراق، واشنگتن می :اشقر

  .را تثبیت کنند و دولت مرکزي را کنترل
ـ . بسیاري براي افغانستان وجود داشتند هاي در هر حال، بدیل :چامسکی انسـان در خطـر    هـا  رار دادن میلیـون اما بدترین کار ق
، نـه چـون   مورد توجه قرار گرفتناکی بود اما در غرب درست است که یازده سپتامبر شرارت وحشت. وحشتناك بود. گرسنگی بود

ـ شرارت شرارت وحشت ـ چون بی  داشتههم تري  ناكهاي وحشت ناکی بود   مـا  بـال را سـرِ    ایـن  شـما . را هـدف قـرار داد  گناهان  ایم 
ـ   واقعه. کنند را روشن می شماري این موارد بی. تاریخ استاین . آوریم میشما  بر سرِرا آن  مانیاورید،  ش کـردم و خشـم   یی کـه نقل

در سـودان   سـازي الشـفاء  ي دارو روي کارخانه 1998سال   افکنی کنم، بمب مردم را برانگیخت و چون درست است تکرارش می
ش بـر اسـاس   کـرد و ویـرانی   ي دارویی نیمی از نیاز جامعه را برآورده می این کارخانه. امبر کشته دادبرابرِ یازده سپت بود که حدود ده

]. 14[شـان بـود   شدن چـاره و هـالك  ها هزار آدم فقیـر بی  به معنی نبود داروي ضروري براي ده آوردهاي موجودترین بر بینانهخوش
فـرض کنیـد کـه    . اما ربطی نـدارد  .شاید. کرده هاي شیمیایی هم تولید می کرده این کارخانه سالح ایاالت متحد ادعا کرد که فکر می

هاي تسلیحاتی دارنـد و مـثالً صـدها هـزار      ي عظیم شیمیایی را در لندن منفجر کند چون گمان کرده که برنامه القاعده چند کارخانه
  .معقول است؟ زننده استاین . کشتن دهدنفر را به 

. هـا بـود   ماهیت قربـانی وحشت شرارت نبود که واکنش برانگیخت بلکه اما  ،ناکی بودحشتدرست که یازده سپتامبر شرارت و
یـک واکـنش سـاده      ایـم، ایـن   سال گذشته کشته تري را در سودان یا خیلی جاهاي دیگر در صددر حالی که ما حتا تعداد بسیار بیش

  .است بوده
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  افغانستان امروز
  
  است؟ خوبیطور؟ ویترین  افغانستان امروز چه :شالوم

آیـا افغانسـتان امـروز از آن    . واقعاً مسـأله ایـن نیسـت   . است شود گفت که افغانستان امروز بهتر می. ویترین نیست :چامسکی
 امـروز بهتـر  : هند را در نظر بگیریم. هم سؤال دیگري استاست؟ این  انداختند، بهتر خودشان طالبان را برمی افغانستانی که احتماالً

کـدام از آن   شـد، از هـیچ   از وقتـی بریتانیـا بـا اردنگـی بیـرون انداختـه      . اسـت  ت یا وقتی زیر نظر بریتانیا بود؟ امروز خیلی بهتراس
را  1گرد پـرل هـاربر  توانیم هر هفت دسـامبر، سـال   میپس ما . گرفت خبري نیست ها میلیون نفر را می هاي عظیم که جان ده قحطی

  .ها را از آسیا بیرون انداخت دادهایی انجامید که سفیدپوستقبالً گفتم، پرل هاربر به روی طور که جشن بگیریم؟ چون همان
هاي حقـوق بشـري ایـن     نشده یا نه و حتا برخی از سازما هرچند در واقع خیلی جاي بحث دارد که افغانستان حاال بهتر :اشقر

این است که چـون ایـاالت متحـد کـامالً بـه کنتـرل       واقعیت . کار گرفتتوان چند نشانه را به  اند، می مسأله را مورد تردید قرار داده
 ها سردارهاي ائتالف شمال بودند که قطعاً بهتر این. نشانده متوسل شده دستکشور نیازي ندارد، براي سرنگونی طالبان به نیروهاي 

زاري خاطر تنفر و بیدست بگیرد دقیقاً به  ا بهخیلی راحت کنترل کشور ر 1996توانست در سال  واقع طالبان میدر . از طالبان نبودند
البته . ثبات: ها داد ش بودند به آنشدت در آرزوی ها به طالبان چیزي را که افغان. اکثر مردم افغانستان از همین سرداران ائتالف شمال

اما با . بود آمیخته هم طایی درسقرون و گرا و بدتر از اندیش، واپس ي بسیار تاریک این ثبات با یک نوع ایدئولوژي و عمل بنیادگرایانه
خاطرِ ابـزار نظـامی    طالبان به. رسیدن طالبان استقدرت  به گونگیِ این توصیف چه. هایی از ثبات را به ارمغان آورد همه درجهاین 

یعنـی پاکسـتان حمایـت    ها از جانب متحـد امریکـا    گمان آن بی. عیف بودظر ضنقدرت رسید، در واقع اتفاقاً از این برتر نبود که به 
ـ دو منبع اصلی نیرو  شدند و احسنت و مرحباي واشنگتن را هم می می چه که گفـتم تأییدیـه   خاطر آنها به  تر افغاناز بیشاما . شنیدند 

 1992سال اهللا در  یم نجیبژاز افول ر دهد برگرداندن سردارها است به قدرت که وقتی بعد آنچه حاال ایاالت متحد انجام می. گرفتند
  .نوع ناراحتی بودند منبع همه برکشور حاکم شدند ،بود 1989خروج نیروهاي شوروي در سال  ي که بازمانده

ـ   . است شده تخت، کابل، که نیروهاي ناتو در آن متمرکزند نسبت به زمان طالبان بهترپای توان گفت که فقط می تر اما اگـر بـه بیش

                                                                                                                                                                             
1 .Pearl Harborکه به شـرکت   1941دسامبر  7امریکا در صبح یکشنبه هاربر در ایالت هاوایی  ي نظامیِ نیروي دریایی ارتش ژاپن به بندرگاه پرل ؛ حمله

 .ایاالت متحد در جنگ دوم جهانی منجر شد
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نـام  کاریکـاتوري کامـل از چیـزي اسـت بـه      این . جاهاي دیگر کشور مثل پارلمان جدید نگاهی بیندازید زیر کنترل سردارهاست
ـ  نهادهایی چون مجلس تأسیس کنید، عاري از هر مضمون دمکراتیک و تحت کنترل نیروهاي به اگر . دمکراسی گراي شـدت واپس

را بـه آلـت    اکنون سردارها بخش اعظم کشور را زیر نظر دارنـد و آن . است ش را بگذارید دمکراسی، کمديقرون وسطایی و اسم
جمهـور را بـازي کنـد و نمـاي کشـور باشـد چـون ایـاالت متحـد همـین را            اند تا نقش رییس دست امریکا، حامد کرزاي، سپرده

ـ . ي نـدارد ي حقوق بشر، کشور قطعاً نسـبت بـه زمـان طالبـان وضـعیت بهتـر       و در زمینه. خواهد می کـامالً   شوز تـابعِ خـوان  هن
و . برنـد  ناپذیر رنـج مـی   چنان از همان نوع سرکوب تحملتر موارد همها در بیش زن. گرایانه از قوانین بنیادگرایی اسالمی استواپس

کم به قـوانین خـود وفـادار     گرا بود، دستاست چون گرچه طالبان خیلی واپس ها، حتا شرایط بدتر شده براي بخش مهمی از افغان
در زمـان  . مثـل تولیـد مـواد مخـدر    . کننـد  شان باشد مـی هرچه به نفع. گمان تمرین قدرت سردارها کامالً مستبدانه است اما بیبود 

دولـت مـواد   «چیزي شـده کـه بـه آن    افغانستان امروز دوباره همان اما . شدت کاهش یافتطالبان، تولید مواد مخدر و قاچاق آن به 
دولـت بـوش نشـان داد کـه خیلـی      . رسد نظر میآلود به  طعن یلیاست خ خوبشور ویترینی که این کگفتن این. گویند می» مخدر

خیلی احمق بودنـد کـه   . کنم حتا هرگز قصد تغییر این کشور فقیر را نداشته من فکر می. ش شرایط داخلی افغانستان مهم نیستبرای
دانسـتند   مـی . فکر کنند کنترل افغانستان راحت خواهدبودقدرها هم ابله نبودند که  فکر کردند کنترل عراق راحت است اما دیگر آن

  .اند مستقر کردههزار نیرو آنجا ه فقط نوزده این خاطر است ککه این کشور، غیر قابل کنترل است و به 
  .ي نیروهاي ناتو و نیروهاي خارجی دیگر عالوه هزار نیروي امریکایی بهنوزده  :شالوم
چه براي کوشش و تأکید بـر کنتـرل واقعـی افغانسـتان الزم اسـت،      بله، چند هزار نفر دیگر هم هستند اما در مقایسه با آن :اشقر

  .چیزي نیست
  ن به عدالت را به چه فراخواند؟بنداپس حاال چه باید کرد؟ باید پای :شالوم

ـ ایاالت متحد و روسیهش شدجبران اساسی خسارت از جانب هر کشوري که باعث. جبران خسارت :چامسکی   .ه 
  ها به چه کسی باید پرداخت شود؟ این خسارت :شالوم

. انـد هاشـان خـارجی    بعضی. ها وجود دارند کنند و این سازمان هاي محلی پیدا کنیم که کار می گردیم تا سازمان می :چامسکی
کـوچکی در سراسـر جهـان تأسـیس کـرده و یکـی از       هاي  ها و بیمارستان ، پزشک ایتالیایی که کلینیک1کلینیک جینو استرادامثالً 

هنـوز هـم   . انـد  بودهي جنگ امریکا آنجا  ها، سردارها، طالبان و در سراسر دوره ها از زمان روس آن. ش در افغانستان استهای اصلی
هـاي   سـازمان هاي محلی افغان شامل گروه زنان و  طور گروه همین. عملیات کوچکی است اما امدادرسانی پرارزشی است. هستند

هایی اسـت کـه بتوانـد     اما کلید حل مشکل، پیدا کردن روش. اند که بشود در دولت کرزاي کار کرد، کاري کردها جآنتا . محلی دیگر
ایـاالت متحـد در   . سال گذشته بر این مردم روا داشـته شـده، جبـران کنـد      وپنج ها را که در بیست ها و امریکایی آزار و اذیت روس

هـا آمـوزش    هاي اسالمی را در افغانستان سازمان نداد که این کشور را آزاد کنند، براي اهداف خـودش بـه آن   اديجه 1980ي  دهه
رس قـرار گرفتـه، ظـاهراً    هـا در دسـت   مدرك تاریخی که جسته و گریخته از بایگانی. شدت به افغانستان آسیب رساند و این به. داد

انداختنـد امـا وقتـی مقاومـت از مقاومـت افغـانی بـه مقاومـت          افغانستان بیرون میها را یک یا دو ساله از  دهد که روس نشان می

                                                                                                                                                                             
1. Gino Strada 
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شـدت   بـه  ،ها نبـود  هیچ یک از این اقدامات براي کمک به افغان. ها ماندگار شدند تروریستی با حمایت خارجی تغییر پیدا کرد، آن
  .ها را باید جبران کرد این. ها غال روسها ضربه زد، درست مثل اش به آن

  ش در افغانستان چه؟ي ایاالت متحد و متحدان درباره :لومشا
هر حال درست آن است که نیروهاي تحت نظـارت مجمـع عمـومی سـازمان      به. باشندنیروهاي امریکا نباید آنجا  :چامسکی

ي اشـور تـر از  کـم کم  مجمع عمومی قدرت بزرگی نیست امـا دسـت  . ي امنیت پرهیز شوداباشند تا از شور حضور داشتهملل آنجا 
ـ با آن رأي  سـمت   خواهـد بـه   مجمع عمـومی مـی  . ـ مسخره است عضوگیريش براي شدت نادمکراتیک به نقوانیگیري و  امنیت 

خواهند به سـازمان ملـل کمـک     امریکا می مردم اتفاقاً. ي سازمان ملل تأمین شود جهدگذارد بو کمک مالی برود و ایاالت متحد نمی
خواهنـد کـه پشـتیبانی ایـاالت      مردم مـی . هاي بزرگ بین افکار عمومی و سیاست عمومی است این یکی از آن شکاف .مالی بشود

طـور   بـدیل کنـیم، آن  تاگر بتوانیم ایاالت متحد را به دمکراسی کارکردي . تر شوددار صلح سازمان ملل بیشهاي پاس متحد از فعالیت
کـار  وفصـل ایـن    حـل . کار وجود داردشماري براي این  منابع بیقطعاً . کارها را کردشود این  ي افکار عمومی است، می که دغدغه

شـود کـرد، خودشـان بایـد      دانم براي افغانسـتان چـه مـی    نمی. گوید کار سختی است طور که جلبیر می آسان نخواهد بود و همان
ـ . توجه به کمک دیگران کاري براي خودشان بکنند بی دف خـدمت بـه خـود    اما هر کمک خارجی باید کمکی سازنده باشد نه با ه

  .هاي بزرگ نباشد یعنی در واقع کمک از جانب قدرت
ـ مثـل     این است که ایاالت متحد با حضورش در افغانستان دارد به بازگشت طالبـان مـدد مـی   واقعیت . امموافق  :اشقر رسـاند 

/ ی مهـاي قـو   پیچیـدگی ها بـا همـان    جمعیت کثیري از افغان. هاي کذایی است عراق که حضورش در آنجا مددرسان این شورش
ـ در افغانستان پشـتوها کمـابیش همـان موقعیـت سـنی      یی که در عراق وجود دارد از نیروهاي امریکایی متنفر و بی فرقه هـاي   زارند 

شاهد از سر گیري و افزایش واقعی تأثیر طالبـان در کشـور اسـت و    افغانستان . اندعرب عراق را دارند، با این استثناء که در اکثریت 
ش را از بسـاط شود گرفت این است که ایاالت متحد باید همـین حـاال    یی که می تنها نتیجه .کنند هاي زیادي تأیید می را گزارشن ای

  .برود جمع کند وافغانستان 
  .در بگرام برچیده شود شو پایگاه هوایی :چامسکی

ملیات نظامی امریکا تنگنـایی واقعـی پدیـد آورده    ام که عدر مورد حضور نظامی سازمان ملل در افغانستان، نگران . حتماً: اشقر
خاطر حضـور نیروهـاي خـارجی یـا اگـر حضـور        زیستی بین خود به کنند با درجاتی از هم یا سردارها کشور را هدایت می: باشد

ارم که ایـن  دبیم . رساند قدرت می برانداز بین سردارها از سرگرفته خواهد شد که طالبان را بهخارجی برطرف شود، جنگ خانمان 
ي ایـاالت متحـد    هـاي غیـر مسـووالنه    خـاطر سیاسـت  هایی از جهان بـه   هاي تراژیکی باشد که امروز در بخش از همان موقعیت
نظر من تنها چیز واضح این است که ایاالت متحد باید از این کشـور  اما به . ي هر راه حل مثبتی مشکل است ایهار. شاهدشان هستیم

وجـه بـه معنـی حضـور نیروهـاي امریکـایی        هیچمردم افغان بخواهند نیروهاي خارجی در کشورشان بمانند، به اگر . بیرون بیاید
معنـی حضـور   هـا بماننـد یـا بـه قـول نـوآم بـه         این معنی نیست که بخواهند تحت نمایندگی ناتو زیردست امریکـایی نیست یا به 

  .هاي بزرگ، نیست قدرت نیروهایی از دیگر
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  2003متحد و عراق، ایاالت 
  
  عراق را اشغال کرد؟ 2003به عراق برگردیم، چرا ایاالت متحد در سال  :شالوم

  .ام ي مردم بغداد موافق من با عقیده :چامسکی
ـ دربـاره     ر قبالً به آنیبجلـ کرد  ] 15[ي ملی دمکراسی  ی در موقوفهغیرانی بلجمهور سخن رییس 2003در نوامبر  ي  اشـاره کـرد 

. همـین خـاطر عـراق را اشـغال کـرده     و بـه  گیـرد   ش را براي انتقال دمکراسی به خاورمیانه پی مـی گونه مأموریت مذهبی که چهاین
ـ پـاچگی   ترین جنگ تاریخ با دسـت  براي این شریفنشریات   1ي گـالوپ  دو روز بعـد مؤسسـه  . گرفتنـد  دیگر سـبقت مـی  از یک

کنید چرا ایـاالت متحـد عـراق را اشـغال      فکر می«: پاسخی مطرح شد بیاز آن سؤال  بعدکمی یی در بغداد منتشر کرد که  نظرسنجی
ـ . درصـد  یـک : پذیرفتند که علت، وجود دیدگاهی مسیحی بوده کسانی می» ؟هکرد ک درصـد مـردم بغـداد گفتنـد جنـگ بـراي       ی

جمعـی امـا اکثریـت    هاي کشـتار   کردنِ سالح درصد گفتند براي ویران 4ها؛  درصد گفتند براي کمک به عراقی 5دمکراسی است؛ 
شـماري دارد   عراق منابع انرژي بـی . کنم تقریباً درست است میفکر ]. 16[» انگیزه دزدیدن نفت عراق است«درصد گفتند  43یعنی 

از عربسـتان سـعودي و    که دومین منابع عظیم جهان بعـد  شود اما عمدتاً تخمین زده می. اند اند چون کشف نشده که عمالً ناشناخته
هـاي قیرانـدود کـاري     بسـته حفـر شـود یـا بـا شـن       قرار نیست زمینِ یـخ . الوصول در این کشور قرار دارد ان و سهلشدت ارز به

گذاران از کنترلِ منابعِ انرژي منطقه ایـن اسـت کـه     کردیم که درك سیاستبحث . گذاریم باشیم، فقط توي زمین لوله کار می داشته
ـ همان   قدرت را مهیب می مثـال  . نسـبت بـه رقبـا از آن اسـم بـرد     » قدرت وتـو «نام  ن شصت سال پیش بهچیزي که جرج کناکند 

ـ    ها را می اگر روسیه فقط لوله. گاز روسیه به اکراین و مشکل اروپا در این زمینه استصدور ش قطع عملی بحـران   هبسـت اروپـا را ب
کار خیلی قوي نیستند اما تهدید ایاالت متحـد   ها براي این حاال دیگر تهدید زیادي از طرف روسیه وجود ندارد چون آن. کشاند می

منـدي  شـدت قدرت که واشـنگتن را بـه موقعیـت بـه     ) »بریم قیمت نفت را باال می«گوییم که  میفقط  کنیم نمیکاري : (جدي است
مالت هاي فرانسوي یا روسی کـه معـا   شرکت تر ازهاي امریکایی و انگلیسی، بیش این معنی است که شرکتدر ضمن به . اندشک می

هـاي نظـامی    عـراق هـم جـاي محشـري بـراي پایگـاه      و . کننـد  هاي داخلی به منابع عراق پیـدا مـی   نفتی مهمی با بغداد دارند، راه
ش را در عربسـتان سـعودي حفـظ    هاي نظـامی  تواند پایگاه که بر اساس اعتراف پنتاگون، دیگر امریکا نمیاینامریکاست با توجه به 

                                                                                                                                                                             
1. Gallup 
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  .کند
. رسـید  نظـر مـی  خیلی آسان هم به . ند بر جهان مسلط شوندخواست ویژه اگر می به شتغال وجود داي دالیل براي اش پس همه

شـبیه  . تواننـد دسـت بـه بازسـازي بزننـد      راحتی می ها به عد آنسال طول خواهدکشید و بحدس من این بود که جنگ حدود سه 
نظرم برآورد منطقی ایـن بـود کـه پیـروزي خیلـی       به. دیل شدترین فتح تاریخ بود اما به یکی از بدترین فجایع نظامی تاریخ تب آسان

دانیم کـه امریکـا    آن موقع معلوم نبود ولی حاال می. ش کردندها ویران عراق را با چسب نواري چسباندند؛ تحریم. راحتی خواهد بود
فکـر  . دفـاعی ممکـن نیسـت    اران کردند تا مطمئن شـوند کـه هـیچ   شدت عراق را بمباز حمله به  سال قبلکم یک  و بریتانیا دست

عـالوه  به . درصد جمعیت عراق است تر از دهش کمي نظامی کویت بود که جمعیت بودجه ي ي نظامی عراق به اندازه کنم بودجه می
هـا   گرفت به تحـریم  مندي انجام میحمله اگر با هوش. راحتی اقدام به بازسازي کندتوانست به  ایاالت متحد در موقعیتی بود که می

. شد کـه کمکـی بـه اکثریـت قـاطع مـردم بـود        داد و باعث خالصی از شر صدام حسین می ور را ویران کرده بودند پایان میکه کش
بفرسـتند؛  کردنِ سیستم برق به آنجـا   براي درسترا گاه ام آي تی ي مهندسی برق دانش کدهتوانستند دانشجویان کالسی از دانش می
پـس بایـد از   . حمایت خارجی از هیچ شورشی وجود نداشـت هیچ . گذاري کنند ي سرمایهتوانستند هر مقدار پول براي بازساز می

مثلِ پیروزي بدون مسابقه بود، البته غنیمـت پـر   درست . شانهای ها و رذالت گري دیدند با وحشی هر نظر عمالً شورشی تدارك می
یی براي اشـغال وجـود    دالیل خیلی اساسیآنجا  .ش آورندتوانند به چنگ ند میردنظرم طبیعی است که فکر کپس به . ارزشی است

کنم تحلیل ساکنان بغـداد کـامالً    اما فکر می. آلمان دالیلی براي اشغال غرب اروپا داشت. توجیه کنند ، نه اینکه بخواهند آن راداشت
  .پذیرفتنی باشد

ویـژه چـرا   از آن؟ و بـه   کرد و نه قبل به عراق حمله 2003چرا ایاالت متحد در سال . ي دیگر مسأله هم جالب است جنبه :اشقر
ي عراق به کویـت   ي سیاست امریکا و حمله نظر من مستقیماً به بحث قبلی ما دربارهکار را نکرد؟ این پرسش به  این 1991در سال 

سـعودي قـرار   پادشـاهی  عنوان کشوري تحت کنترلِ تام خود در کنـار  نظر من، ایاالت متحد مشتاق بود عراق را به  به. ارتباط دارد
 12از  درصد طبق آمارهاي رسمی و عراق بـیش  25عربستان : این دو کشور تقریباً دوپنجم منابع نفتی جهان را در اختیار دارند. دهد

با کنترل این کشورها و دیگر شیوخ نفتـی خلـیج فـارس    . درصد 8بعد کویت با . درصد که خیلی است 37در مجموع یعنی . درصد
ـ      ـ درست همانپس  االت متحد کنترل نیمی از ذخایر نفتی جهان را در اختیار خواهدداشت غیر از ایران، ایبه  طور کـه نـوآم گفـت 

مسـتقیم بـا حضـور     نظـارت دانست که بدون اشغال عراق و بدون اعمال  اما واشنگتن خیلی خوب می. غنیمت خیلی مهمی است
طور کـه بـوشِ    همان 1991در سال . سعودي داشته باشد، وجود نداردکه در بغداد دولت رامی شبیه عربستان نظامی، راهی براي این

مـورد بشـود بهـش     کنم در این ـ و فکر می) اند با هم نوشته 1وکرافتکش، برنت اسش که با مشاور امنیت ملیدر خاطرات(پدر گفت 
ـ مشکل این بود که ایاالت متحد   طرفه قـوانین سـازمان    صورت یک به«صورت  چون در آن برودتوانست به بغداد  نمیاعتماد کرد 

، براي دولت بوش خیلی مشکل بود که بـراي جنـگ از کنگـره    1991ي  باشیم که در ژانویه یاد داشته به]. 17[» کرد ملل را نقض می
محدود ـ شـدت م موقع هنـوز بـه    مردم امریکا آن(ها از کویت  کردن عراقی خارج چراغ سبز بگیرد حتا براي هدف از سـندروم   أثرت

یـی   بـوش هـیچ اجـازه   دولت . رد بشودي جنگ  عنامهقطرأي در سنا اینطرف آنطرف شود تا  3فقط کافی بود ). گ ویتنام بودندجن

                                                                                                                                                                             
1. Brent Scowcroft 
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به مجوز سـازمان ملـل    که تأیید داخلی براي دخالت در عراق بگیردویژه که بوشِ پدر براي این نداشت که کل عراق را اشغال کند به
درنتیجه در غیـابِ امکـانِ اشـغال کشـور،     . آزادسازي کویت صادر شدندي  ملل هم فقط دربارههاي سازمان  نامهنیاز داشت و قطع

. ها در جنوب و شمال عـراق را در هـم بکوبـد    این خاطر گذاشتند شورشو به . واشنگتن ترجیح داد صدام حسین در قدرت بماند
انجـام داد کـه    رزمایشیکامل آسمان را در اختیار داشت  کوپتر استفاده کند، گرچه ارتش ایاالت متحد کنترل گذاشتند صدام از هلی

مـردم  . ي رژیم صدام حسین باز کرد تا به جنوب برود و شـورش را در هـم بکوبـد    راه را براي گارد جمهوري، ستون فقرات نخبه
  .ندوجه به دولت امریکا اعتماد ندار هیچطر به این خاآورند و به  یاد میجنوب کل قضیه را کامل و درست به 

ین بهتـر . هـا خـدمت کنـد    دولت بوشِ پدر حساب کرد که هیچ بدیل معتبري براي صدام حسین وجود ندارد که بـه منـافع آن  
کـه دیگـر رشـد نکنـد انجـام      چینند و هـر اقـدام الزم را بـراي این    ش را میدم. شده است داشتن صدام حسینِ ضعیفانتخاب نگه 

تا شرایط بـراي حملـه و اشـغال کشـور مهیـا شـود و در       دارند  ها تحلیل رفته نگه می که با تحریمصدام حسینِ ضعیف را . دهند می
در محافـل حـاکم ایـاالت متحـد     . چنین فرصتی بودنـد دنبال . ي خودشان را تأسیس کنند موقعیتی قرار بگیرند که دولت سرسپرده

از کلینتـون پرسـیدند چـرا    وقتـی  . تنِ عراقگرف در دست اهمیت. ي اهمیت غنیمت وجود داشت اتفاق آرایی بین دو حزب درباره
. کـار نبـوده   ا قانونی؛ فقط توضیح داد که در موقعیـت انجـام ایـن   یخاطر موارد اخالقی عراق را اشغال نکردي؟ هرگز نگفت که به 

ـ که فرصـت سیاسـی واقعـی بـراي       وحوش بازرسی ـ حول  1998همان زمان، سال  1ي لوینسکی قضیه هاي سازمان ملل در عراق 
  .انداختن بود نه چیزي فراتر از آن توانست بکند، بمب اشغال وجود داشت براي او در صدر مسایل بود، پس کل کاري که می

ـ مثـل آن امضـاءکنندگانِ نامـه        هایی بود که دغدغه حتا دولت بوشِ پسر گرچه از آغاز پر از آدم ي  ي اشـغال عـراق را داشـتند 
کـرد، گردآمـده دور    به اقدام نظامی علیه عراق و سرنگونی رژیم صدام حسـین تشـویق مـی   به کلینتون که او را  1998سال  معروف

گفت که پدرش اشـتباه کـرده و بایـد تمـام      2000ـ و گرچه خود بوشِ پسر در کارزار انتخاباتی ] 18[ي جدید امریکا  ي سده پروژه
دانـیم کـه اولـین     از بسـیاري از منـابع مـی   امروز . کار نبوداین از یازده سپتامبر در موقعیت انجام  کرده، قبل راه را به بغداد صاف می

باالخره فرصـت حملـه بـه عـراق     ! به به«: طور خالصه کرد این توان هاي دولت بوش بعد از یازده سپتامبر را می واکنش پدرخوانده
نست و رامسفلد حمله بـه عـراق را و   دا هرچند درون دولت اختالفی بود که پاول حمله به افغانستان را داراي اولویت می» !پیدا شد

توانیم بگوییم ایاالت متحد به لطف یازده سپتامبر به عراق حمله کرد گرچـه هـیچ ارتبـاطی بـین      یک تعبیر میپس به . ي ماجرا بقیه
ملـه  اد تا دولت بوش بـه عـراق ح  دست دحمله به نیویورك و واشنگتن پوشش ایدئولوژیک به . عراق و یازده سپتامبر وجود ندارد

  .کند
پـس نیـازي   . شود از درون سرنگون کرد کردند صدام حسین را می اند که فکر می گذارانِ دولت بوشِ پدر گفته سیاست :شالوم

  .به حمله نبود
هـایی از ارتـش را سـازمان داده و     توانـد جنـاح   هاي سعودي و اردن می کاري با پادشاهیکردند سیا در هم یعنی فکر می :اشقر

  .شده را با کودتا براندازد که راه را براي انواعِ قیمومت ایاالت متحد بر کشور بگشاید ضعیفصدام حسینِ 
ر گفت چیزي بیفزایم، همان است که خیلـی واضـح در   جلبیچه بتوانم به آناگر . ، بارها تالش کردند1990ي  در دهه :چامسکی

                                                                                                                                                                             
1. Lewinsky 
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ي وزارت امـور   رنگار دیپلماتیک اصلی که اسـم دیگـر نماینـده   موضعی داشتند، خب. را ببینید نیویورك تایمز. اعالم شد 1991سال 
براي ایاالت متحد این خواهد بود کـه خونتـاي    1انتخاب ینموقع تامس فریدمن بود، خیلی صادقانه گفت که بهتر خارجه است آن

کـار را   اگـر نتـوانیم ایـن    .ي دردسر اسـت  چون او مایه اوتر از روش صدام حسین اما نه با  آهنین بر عراق حکم براند، محکم مشت
  ]19. [بکنیم باید دومین راه یعنی صدام حسین را انتخاب کنیم

ـ هـا دست  غنیمتبه هاي شورشی عراق  ژنرالچه جلبیر گفت ایاالت متحد حتا اجازه نداد بر آندر ضمن عالوه  . ی پیـدا کننـد  رس
از  بعـد . ها کشته شـدند  متحد نپذیرفت و شورشیایاالت . خواستند ها را می غنیمترسی به ها خواستار حمایت نبودند فقط دست آن

ـ آن  کشی آدم ـ آلن کوول که خبرنگار قدیمی  ها  است نوشت کـه نـوعی نارضـایتی    در خاورمیانه  تایمزچه رخ داد خیلی روشن بود 
وجود دارد کـه بـر آن اسـت کـه صـدام      ش، سعودي و بقیه، وجود دارد و ما از آن راضی نیستیم اما اتفاق آرایی بین امریکا و متحدان

گوینـد اگـر بگـذاریم     به تعبیـر دیگـر مـی   ] 20. [است ش کنند براي ثبات منطقه بهترکوشند سرنگون که می حسین نسبت به کسانی
نگـه داریـم امیـد    اما اگر صـدام را آنجـا   . رمز عبورِ تسلط امریکاست» ثبات«. ها مستقل شوند، ثبات را تضعیف خواهیم کرد عراقی

ـ  تري به ثبات داریم و میبیش کـنم درسـت    فکـر مـی   .ش براي دیگـران خاطر تهدید ظاهری به تا حدي توانیم بر منطقه حاکم باشیم 
ـ خونتـاي مشـت    کوشیدند کودتایی سازمان دهند که در دنیا بهتـر  90ي  در سراسر دهه. همین هم رخ داد نظـامی  آهنـین   ین باشـد 

ـ اما در   ي کنترل او را بر دستگاه جاسوسی، استخبارات و نیروهـاي امنیتـیِ دیگـر کـم بـرآورد       جهبدون نام صدام حسین روي آن 
هـا   کنم یازده سپتامبر پوشش ایدئولوژیک بـه آن  بله من فکر می. قصدش را داشتنداما . توانستند از پسِ آن بربیایند کرده بودند و نمی

  .نظرم دقیقاً درست است به. داد
، نگاه متفاوتی داشت که بخواهد صـدام درون یـا بیـرون از    2003در مقایسه با سال  1991آیا پادشاهی سعودي در سال  :شالوم

  قدرت باشد؟
ـ برای    مخواستند از صـدا  البته می: را داشت که بوشِ پدر» دیدي«پادشاهی سعودي همان  :اشقر شـان دردسـر   خـالص شـوند 

ـ   خواستند مطمئن شـوند کـه جـای    می. کار را بکنندیی این  هخواستند به هر هزین اما نمی. واقعی بود دار گزین مناسـبی دارنـد و طرف
ـ بودند در حالی  ـ یعنی تحریم و بازبینی    .با ابزار داخلی صدام را براندازند کوشیدند میکه انتخاب بوشِ پدر 

وانستند حدس بزنند کـه رژیـم   ت ت؟ میداشدرك خوبی داد  چه درون عراق رخ میدستگاه جاسوسی سعودي از آن :چامسکی
  قدر قدرت دارد؟ چه

منـد اسـت و صـدام دیکتـاتوري بـدخیال اسـت کـه دورش را محافـل         نظامی خیلی قدرتاین نظام، دانستند که  همه می :اشقر
  .اند دیگر گرفتهي یک کننده مرکزِ کنترل هم

  کردند که شاید کودتا موفق شود؟ ها فکر می آیا سعودي :چامسکی
دو تـالش مختلـف بـراي برانـدازي رژیـم وجـود        1990ي  در سراسر دهـه . از حمله تالش کردند ي آخر قبل ظهتا لح :اشقر

                                                                                                                                                                             
نیـتس بـه کـار بـرد و بـه       ي الیـب  در هجو فلسفه کاندیدکارش ، به معنیِ بهترین دنیاي ممکن، عبارتی که ولتر در شاهthe best of all worldsاشاره به . 1

ي رضا اسپیلی، نشر نگـاه، تهـران، چـاپ دوم     ، ترجمه)دل ساده(کاندید نک ولتر، . رود چنان تا امروز فراگیر است و به کار میسرعت اقبال عام یافت و هم
  .م. 1386
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در کـار نزدیـک رامسـفلد    یکی را که احمد چلبـی، هم . سناریوي چلبی و سناریوي عالوي: نامم ها را دو سناریو می آنمن . داشت
گرانه از بیرونِ دستگاه بعثی امیـد بسـته بـود و    هاي شورش اساساً به کنشکرد،  داري میکاران، بیان و طرف و رفیق نومحافظهپنتاگون 

ي دستگاه بعـث   ههمواجکرد به  ش میدیگر که ایاد عالوي بیان و هواداریسناریوي . بود کردن آن دستگاه کردهخود را وقف خراب 
نخواهنـد   دانسـتند کـه واقعـاً    البته می. بود بستهیی از آن دل  آوردن بخش عمدهدست  هاي درونی و به با صدام با استفاده از اختالف

ـ  هاي عمده کم بخش توانست محفل نزدیک به صدام را بشکنند اما امیدوار بودند دست  خصـوص ارتـش را بـه   ه یی از دستگاه و ب
  .دستگاه نبود اجزاي دیگرِ وسخت دست آورند چون ارتش از نظر سنتی هرگز زیر همان کنترلِ سفت

  طور؟ ست جمهوري چهگارد ریا :چامسکی
مشـکل بـود   هـا   اردهاي پرتوري رژیم بودند و ایجاد شـکاف در آن ي دیگر در ارتش، گ گارد جمهوري و نیروهاي ویژه :اشقر

 عنوان حزبِ کوچک اقلیت بـه ها به  بعثی. بخشید می آن هایی داشت که استقالل نسبی به ارتش منظم سنتاما . گرچه ناممکن نبود
نظامیـان حـزب و    نگریست، اساساً بر شـبه  تش میروقت در ارتش نبود و با تردید به اصدام که هیچ . تا کردندقدرت رسیدند و کود

ـ  به نظرم سعودي. متکی بودش، ش، دستگاه جاسوسیاستخبارات هـا   هـا و اردنـی   سـعودي . کردنـد  یها خیلی روي ارتش حساب م
هـا   کردند؛ عالوي، بعثی سابق، سال ش میدر دولت بوش حمایت تمایل به سناریوي عالوي بودند که وزارت خارجه و سیامخیلی 

دهـد کـه    ترتیبتالش کرد تا با چند افسر ارتش عراق کودتایی  1996او در سال . است کار دستگاه جاسوسی بریتانیا و سیا بودههم
  .شکست خورد
  گرفتند؟ ها چلبی را جدي می ها و اردنی سعودي :چامسکی

ي بـا وزارت امـور خارجـه    دولت بوش آشکارا روابـط خیلـی بهتـر    نپادشاهی سعودي در شکاف درومورد  در این. نه :اشقر
کـاران نـوعی گفتمـان     کـاران اسـت و نومحافظـه    دانیـد پنتـاگون محـل تمرکـز نومحافظـه      طور که می همان. داشت تا با پنتاگون

را  2002ي معـروف سـال    آن حادثه. آزاردهنده استها  د که قبالً گفتم و خیلی براي سعوديني عربستان دار آمیز درباره خصومت
، سلسـله  3پـرل  ریچـارد  ،»2ي سـیاه  زادهشـاه «نام کاري به  موقعِ نومحافظهبه ریاست آن  1آید که هیأت خط مشی دفاعی یادتان می

. رفـت  گـذاري در آن کشـور پـیش    گو به سمت تعریف اهـداف بمـب  یی در عربستان ترتیب داد که طی آن یک سخن ها رانیسخن
ـ خود بوش به احتمال قوي و کل خـانواده   4ها خشمگین شدند و باعث شدند این مرد از شرکت رند سعودي ي بـوش   اخراج شود 

ـ واقعاً خیلی بعید بود  ـ    و حـاال مـی  . دار سناریوي عالوي بودنـد ها حتماً طرف سعوديپس ! خیلی عصبانی شدند  یویـورك  ندانـیم 
ـ   تایمز طرف عالوي، وزارت خارجـه  یک از . بود هنوز فروکش نکرده لاز حمله، این جدکه در دو ماه آخرِ قبل ] 21[گزارش داده 

دهـی انـواع کودتاهـا بـه      هایی گرفتند بـراي سـامان   ها با وزیر دفاع عراق تماس آن دو سیا بودند که معامالتی با ارتش عراق داشتن
طرف صـحبت  ، یک کاري با اوستکاري با قدرتی که خواستار هما این امتیاز که به پاس این همب ،ورود نیروهاي امریکایی هنگام

کردند و تأثیر زیادي بـر رامسـفلد داشـت و سـپس بـر معـاون        ش میکاران حمایت خواهد شد، از طرف دیگر چلبی بود که محافظه
کل ارتش عراق و دستگاه سیاسی و تبدیل عـراق بـه    ي اصلی براي برچیدن جمهور، دیک چنی و بعد بر بوش؛ چلبی با نقشه رییس
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ها در رویاي عراقی با ارتش چهـل هـزار    آن. دست باال را داشتطرف که حتا با اسراییل دوست خواهدبود، در این بحث  دولتی بی
کـا وابسـته و در   طرز مضحکی براي کشوري به آن اندازه کوچک بود، ارتشی که از نظر ساختاري به حمایت امرینفري بودند که به 

  .شدباي دایمی امریکا  الحمایه نتیجه تحت
ـ چرا؟ یک بعد قطعاً تنفر عمیق او از حزب بعث بود نه بـه  . توجه اصلی چلبی برچیدن دستگاه حزب بعث بود یـی   فرقـه  لدالی

 چیـز بـه  وقتـی همـه    ).شان نیستاند، پس عامل مذهبی توصیف تفاوتهم عالوي و هم چلبی شیعه . (تر به دالیل سیاسیبیشبلکه 
ایـن   ن کنـد، سرنگوش با ایران خیلی مشتاق است دولت بعثی را های خاطر ارتباطهم خورد، واشنگتن به این باور رسید که چلبی به 

شدن، خیلـی  از مغضوبِ واشنگتن  ویژه پسدرست است که او به . همان زمانی است که او متهم به درز دادن اطالعات به ایران شد
شـدت   از حملـه، او بـه  واقعیت باقی ماند که قبل این . ي شیعی عمل کند اما کسی او را جدي نگرفت یی از فرقه چهره کوشید مانند

کـاران در   نومحافظـه . ترسید که سناریوي عالوي پیروز شود ی میدالیلنظرم به  کوبیدن دستگاه حزب بعث بود و بهدر هم  دارِطرف
اش را بـا بخشـی از دسـتگاه حـزب بعـث       ها درز دادند که ایاالت متحد در نظر دارد رابطه نهبه رسااین خبر را از حمله هاي قبل  ماه

  .خواهد انجامید» صدامیسم بدون نام صدام«ه این به قطع کند و هشدار دادند ک
  .1»دومین دنیاي خوب ممکن« گفتند این می، به 1991در سال  :چامسکی

ي کامل و اشغال، ارتـش فروپاشـید و سـپس     حمله: دانیم سناریوي چلبی پیروز شد طور که می بله و به این ترتیب همان :اشقر
بود، حزب، نیروهاي مسلح، سـرویس امنیتـی    چه از دستگاه حزب بعث مانده، هر آن2گرِ ایاالت متحد، پل برمر رأس مقامات اشغال

  .د را در مرداب فعلی یافتندخو! ي امنیتی خیلی احمقانه بود و حتا پلیس مرزي را برچید، عملی که از زاویه
    

                                                                                                                                                                             
  .م. 148پانویس ص. تک. 1

2. L. Paul Bremer 
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  نیروهاي اصلی دیگر در عراق
  
زمینـی   شان را زمین ریختند و به سیبهاي فرانسوی دار جنگ در ایاالت متحد، شرابوقتی نیروهاي طرف 2003ي  در فوریه :شالوم
هـاي زیـادي در    ، آدمکـرد  کـاري نمـی  با امریکا هم تند چون فرانسه در شوراي امنیداددیگري   اسم 1فرایزشان ي فرنچ کرده سرخ

هـا در موضـع    این دولت. هاي دیگري که با جنگ مخالفت کردند، امید بستند جنبش ضد جنگ به فرانسه و آلمان و روسیه و دولت
  قدر قابل اعتنا هستند؟ ضد جنگشان چه

 هـا  ایـن دولـت    مواضعدر . شوند ها متحد نمی با دولت فعاالنِ آگاه ضد جنگ. ها تقریباً صفر است قابلیت اعتناي آن :چامسکی
هـاي حـداقلی    هـا معیـار   آن: دمآ ها بدشان می قدر از آن که نخبگان امریکایی آن همین موضع بوددلیل به  ،مهم وجود داشت يچیز

ـ به روشی عمل مـی   کردند، به  دمکراسی را رعایت می ـ در واقع بدبینی ناب  لـت دمکـرات انتظـار    دو کردنـد کـه از یـک    هر دلیل 
هـا بـه    دولـت  بوده که اگر موضع جنبش ضد جنگ باید این می. دادند پاسخ می  خالصه، به آرزوي اکثریت قاطع مردمشان. رود می

  .ها نداریم شویم یا اعتمادي به آن ها متحد نمی توجه کنند خوب است اما ما با آن شانهر دلیل به مردم
این حد کـه در ایـن   زاري از دمکراسی به هیچ نمایش تنفر و بی. گیر بود اما اساساً فراموش شدافتاد خیلی چشم جا اتفاق آنچه این

بـا  . گفـت  مـی » اروپاي جدید«و » اروپاي قدیم«رامسفلد به آن . آورم یاد نمیها در کل طیف سیاسی در ایاالت متحد رخ داده به  ماه
هـا همـان موضـع     اروپاي قدیم شامل کشورهایی اسـت کـه دولـت   : شوند دیگر متمایز میتعریف او این دو، با معیاري دقیق از یک

ـ  اکثریت مردم بخشـی از  . شان تـوجهی ندارنـد  تر مردماند که حتا به بیش هایی ـ دولت» امید دمکراسی«شان را دارند؛ اروپاي جدید 
ـ ب  2وزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی مثل دعوت نخست. این کمابیش مضحک بود  .ي امیـد دمکراسـی   عنوان نماینده هبه کاخ سفید 

وش و بلر چنـان امیـد دمکراسـی،    ب. وزیر اسپانیا بود ، نخست3اما بدترین مورد خوزه ماریا آزنار. دانید باید بخندید یا گریه کنید نمی
. اعـالم کردنـد  ا راز حمله عمـالً جنـگ   که دو روز قبل  رفت، جایی 4ها در آزور امید دمکراسی بار او کردند که به اجالس سران آن

ي جنگـی   ایـن بیانیـه   اند به  درصد مردم با جنگ موافق 2ها در اسپانیا نشان داد که فقط  ي نظرسنجی که نتیجهدرست بعد از آنآزنار 
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. دسـتور بگیـرد   1کرافورد تگزاس ش ازدرصد مردم 2خواست با پشتیبانی  او می]. 22[پیوست، پس او امید بزرگ دمکراسی است 
   دهد؟ ها به دمکراسی چه درسی به ما می ي نگرش دربارهاین 

 95گـام بـا بـاور    گان و از جملـه خـود مـن، هم   وقتی دولت ترکیه در کمال شگفتی هم. مسایل تا حدي غیر واقعی پیش رفت
صـالحیت   نداشـتن   شدت بـه  خودداري کرد، بهاز خاك کشورش ي تهاجم به نیروهاي امریکایی  درصدي مردمش از دادن اجازه

ـ عبارتی که آن دمک ـ متهم شد چون به باور   کار میروزها به  راتیک  طلـب بـزرگ،    صـلح . عمل کرده بـود  شدرصد مردم 95رفت 
تر از همـه معـاون سـابق     افراطی]. 23[هایی علیه ترکیه تدارك دید  وزیر امور خارجه کالین پاول فوري اعالم کرد که باید مجازات

ي تـرویج   شـده بـه نیـروي عمـده     دانم اروپا شخصـی شـناخته   که میهاي امریکا و تا آنجا  رسانهاو در . وزیر دفاع پل ولفوویتز بود
ـ   او ارتـش ترکیـه را سـرزنش کـرد کـه نتوانسـته       ]. 24[است » گراها آرمان رییسِ«هم که  واشنگتن پستبه تعبیر دمکراسی است 

ها زمان داد که از ایاالت متحـد عـذر بخواهنـد و     الً به آنصش رفتار کند؛ او ادرصد مردم 95دولت را متقاعد کند تا بر خالف رأي 
و ایـن  . دانسـتند  را دمکراسی می  و این] 25[» ها مفید واقع شویم توانیم تا حد ممکن براي امریکایی طور می بیایید ببینم چه«: بگویند

  .آور است ن گفت، حیرتاینکه دیگر بتوان بعد از این نمایش، از ترویج دمکراسی سخ. مضحکه بدون شرح پیش رفت
ي خودشان بخواهند بـا   دالیل بدبینانه هایی باشند که به و اگر دولت. این چیزي است که جنبش ضد جنگ باید بر آن تأکید کند

فـردا مخـالف   . شـود گفـت   شـان نمـی   خُب چه بهتـر؛ چیـز دیگـري دربـاره    اکثریت مردم موافق باشند و موضع درستی بگیرند، 
ـ منافع قدرت حال از روي بدبینی ناب عمل می هرخواهندشد چون به    .کنند 

هاي جریانِ غالب گرایشی عام وجـود   در سطح رسانه. گوید دورانِ ما کامالً درست می ویژگیي اهمیت این  نوآم درباره :اشقر
ـ   کـا کنند، عمده کند و این  ها رفتار می مداران حاکمی را که بدون در نظر گرفتن نظرسنجیسیاستآن  دارد که ه ر را فضـیلتی بـزرگ ب

گویـد   تجسـم دارد کـه مـی   » گیدمکراسی نمایند«گرایانه وجود دارد که در همان مفهومِ  یی بسیار نخبه ش ایدهاما پشت. وردبیاشمار 
زبـان   دل و یـک  که یک نماینده انتخاب شد دیگر آزاد است که هرچـه بخواهـد انجـام دهـد حتـا بـرخالف خواسـت یـک         همین

ـ قطعـاً از روي توجـه بـه           چنین باید بگویم که در مورد سه دولتی که ناماما هم. شموکالن ـ فرانسـه، آلمـان و روسـیه  شـان بـردیم 
هـاي فرانسـه و    اما حتـا دولـت  . شود ي دولت روسیه توضیحی داده نیازي نیست درباره. دمکراسی نبود که با جنگ مخالفت کردند

در مـورد عـراق   . انـد  آوردهـاي اجتمـاعی نداشـته    یبرال و یورش به دستشدت غیر مردمی نول هاي به آلمان تردیدي در سیاست
  .یی در کار بود بینانه مالحظات بسیار واقع: شان آشکارا هیچ اصل دمکراتیکی نبود انگیزه

عراق کشوري است که برخورد مستقیم منافع در آن در جریان است، به تعبیر خیلی ابتـداییِ اقتصـادي، بـین ایـاالت متحـد و      
ـ و می سو و فرانسه انیا از یک بریت ـ از سوي دیگر  و روسیه  هـا شـرکاي اصـلی     شـوروي و فرانسـه سـال   اتحاد . شود چین را افزود 

ـ  بـه  و . ي نظامی او بـود  به ویژه فرانسه در جنگ با ایران پشتیبان عمده. دادند صدام بودند که به او سالح می وپاخـت   اخترغـم س
 ،سـازمان ملـل   هاي تحریمِ ش را با این دو کشور در سال، صدام کوشید تا مشارکت سنتی1991روسیه و مشارکت فرانسه در جنگ 

بـه شـرط    هـاي فرانسـوي و روسـی    شرکت. ي تعادل رویاروي ایاالت متحد و بریتانیا در شوراي امنیت، حفظ کند ي وزنه مثابه به
هـا،   گیـري  اطر است که پاریس و مسکو در برخی موضـع این خ به. دست آوردند امتیازهاي نفتی مهمی به ها، نادیده گرفتنِ تحریم
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تـن نـدادن   . شان را بسـتند بردنِ تحریم پیدا کنند و واشنگتن و لندن راههایی براي از بین  شان را تغییر دادند و کوشیدند که راهنگرش
ـ یعنی اجازه  مان ملل تشخیص دادنـد کـه عـراق    که بازرسان ساز ي برداشتن تحریم وقتی ایاالت متحد و بریتانیا به برداشتن تحریم 

ـ به    بـه  ها براي برخـورداري از امتیازهـاي نفتـیِ    زدن از اجازه به آن ي تن مثابه درستی از سوي مسکو و پاریس بهخلع سالح شده 
. دنـد  کـر  میتفسیر غنیمت از دست خود  اشتیاقِ قاپیدنِ تمرکز واشنگتن و لندن را براي حمله به عراق،ها  و آن. شان بود آمدهدست 

پـس ایـن دلیـل اصـلی      .از حمله به عراق این بود که تمام قراردادهاي با صدام فسخ و برچیده شـوند  هاي بعد عمالً یکی از اعالمیه
امـا  . پیوسـتند  ام که به آن میداد، مطمئن  ها می گیر از کیک به آنیی چشم اگر دولت بوش تکه. مخالفت پاریس و مسکو با جنگ بود

  .ماندندها تا به آخر مخالف جنگ باقی  این خاطر آنو به . ها بدهد متکبر بود که نخواست چیزي به آن قدر دولت بوش آن
ـ  1بهترین حالت اگر به صدر اعظم آلمان، گرهارد شرودر در. در مورد آلمان هیچ منافع مستقیم اقتصادي در خطر نبود بین خوش

ـ براي مثال بگوییم که او دغدغه ي مالحظات ژئوپولیت هایی درباره توان دغدغه یباشیم م ي  هایی دربـاره  یک برتر را به او نسبت داد 
ـ ها را علیه اروپا به  این واقعیت داشت که ایاالت متحد نباید تمام اهرم ـ  را به رابطه توان این می کار ببرد  پـوتین   اي خیلی نزدیک او ب

 ردهـاي شـرو   این ارزیـابی بـا اغمـاض از انگیـزه    اما . دریاي بالتیکگاز روسیه به آلمان از جدید ي  ي خط لوله نسبت داد و معامله
انتخابـاتی پشـت    طلبـیِ  از فرصـت توان تأکید کرد که مقدار زیادي نه از دمکراسی بلکـه   پوشی کنیم فقط می تر چشماگر کم. است

بازنـده   وتخابـات پارلمـانی پـیشِ ر   شدن براي حمله زمانی اتفاق افتاد که صدر اعظم آلمـان را در ان گیري او بود چون آماده  موضع
سوسیال دمکراسی از حمایت او تـن بزننـد    گان سنتیِ دهند ش که باعث شد رأيي اجتماعی نولیبرال خاطر برنامه کرد، به  برآورد می

داد کـه   هـا نشـان مـی    کـه در واقـع نظرسـنجی    بیابد، مخالفت با جنگ بود در زمانی توانست یی که می و در نتیجه تنها مورد مردمی
  .اندبا جنگ مخالف  مردم آلمان عاکثریت قاط

عنوان متحدانِ جنبش ضـد جنـگ قلمـداد شـوند چـون کـه خودشـان وقتـی         حاکمانی مثل شیراك، پوتین یا شرودر نباید به 
ولـت  د. انـد  یـی در چچـن راه انداختـه    کُشـانه  نسل  روس جنگ شبهنیروهاي . اندافروزهاي قهاري  شان در خطر بیفتد جنگافعمن

تـازه از ایـن واقعیـت کـه فرانسـه و      . شناسد و رفتارش بر این اساس اسـت  چنان در افریقا خود را قدرت استعماري میفرانسه هم
افزود که گرچه پاریس و برلین از حملـه بـه عـراق    باید . برم راه ایاالت متحد حضور دارند نامی نمیهمآلمان هر دو در افغانستان به 

کـردن شـرایط بـراي کـل      فـراهم ویژه بـا  ها به  آلمان. ز نظر حقوقی هر کاري براي تسهیل آن انجام دادندحمایت سیاسی نکردند، ا
شـان  ها با بـازکردن فضـاي آسمان   و فرانسوي] 26[ دست به عملیات بزنند شانخاکدر که براي این منظور تأسیسات نظامی امریکا 

کـم پویـاترین    جنـبش ضـد جنـگ دسـت    . ها خـود را بـه آن راه بـزنیم    ي این دولت پس نباید درباره. هاي امریکایی براي جنگنده
هـا دو روي   ي من ترکیب خیلـی خـوبی اسـت چـون ایـن      هاي آن ارتباط نزدیکی با جنبش عدالت جهانی دارد و به عقیده بخش

  .هاي امپریالیستی و نولیبرالیسم مخالفت با جنگ: اند ي یک واقعیت سکه
کنم فقط تکبر باشد؛ ایاالت متحد در تضـعیف فرانسـه    فکر نمی. امریکا نظر مشابهی بدهم ي نگرش درباره متوان می :چامسکی

ایـاالت  . ینـد آ شـمار مـی   نوع پیرامون بـه بقیه یک . ها مراکز صنعتی، تجاري و مالی اروپا هستند و آلمان منافع واقعی دارد، چون آن
هـا فراخـوان    هـاي آن  از نگرانـی یکـی  . رود راهـی مسـتقل مـی    به این دغدغه را داشته که اروپا دارد 1940ي  متحد در سراسر دهه

                                                                                                                                                                             
1. Gerhard Schröder 



  22  )مچهاربخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

سـو  که امروز اروپا را بـه آن  نیروهایی . است ي اورال بوده جمهور فرانسه، شارل دوگل به اروپایی از اقیانوس اطلس تا منطقه رییس
سـمت اقمـار شـوروي سـابق اسـت      پا به ي ارو ي شدید امریکا به بسط اتحادیه این از دالیل عالقه. هستند» اروپاي قدیم«برند  می

ایـن اتحادیـه    مداران امریکا از پیوستن ترکیـه بـه  و از دالیل حمایت زیاد سیاست. ش کندتواند کنترل پندارد که می چون معقوالنه می
ـ نه به   وپـا و  منـد ار کشـورهاي قدرت  که راه دیگـر تضـعیف تأثیربخشـیِ   خاطر این بودن، به  وابروي ترکیه خاطر عاشقِ چشماست 

ـ تحت نظارت امریکا باقی بماند   ـ امیدوارانه  آلمان و فرانسـه هـر موضـعی در قبـال جنـگ عـراق       . تضمین این امر است که اروپا 
  .گرفتند، فرقی نداشت می

همـین منـوال بـود و     پارچه شـود اوضـاع بـه   ، اجازه داد که آلمان یک1هم که رهبر شوروي، میخاییل گورباچف 1990در سال 
بـه تنهـایی عمـالً دوبـار در     آلمان . هاي امنیتی واقعی دارد روسیه بر خالف امریکا دغدغه. نظر روسیه تهدیدي شدید بودآلمان از م

. بـار بـود   شده به اتحاد نظـامی غـرب، تهدیـدي مـرگ     ي وارد پارچهیک پس آلمانِ. ي بیستم، روسیه را ویران کرد اول سده ي نیمه
که از بوشِ پدر قول محکم گرفت که ناتو به شـرق گسـترش   هم اینو آن  یک شرطما تنها به گورباچف با اتحاد آلمان موافقت کرد ا

روسیه طبـق انتظـار، شـروع    . اما در عرض دو سال، کلینتون خلف وعده کرد و ناتو را درست تا مرزهاي روسیه گسترش داد. نیابد
ـ امـا   یی بوده و اعالم کرده تههاي هس شدت خواستار محو سالح روسیه به. شکرد به افزایش ظرفیت تهاجمی امریکـا و نـاتو    است 

ـ اول او نخواهدبود که از سالح هسته  اعالم نکرده ي نـاتو عمـل نکـرد،     لینتـون بـه وعـده   ککه ایناز  بعد. یی استفاده خواهدکرد اند 
هـا   ایـن . حرکـت کـرد  تر هـم شـده   تر که در زمان بوشِ پسر بیش تر و هجومی سمت ژست نظامیروسیه هم خلف وعده کرد و به 

نـو بـراي   اروپـاي  . نـد ده ي هیستري به اروپاي قدیم و اروپاي نو را تشکیل مـی  زمینه اند که بخشی از پس هاي واقعاًً مهم رفتپیش
  .عنوان راهی براي تضعیف استقالل اروپا اهمیت داردامریکا به 
ـ   باید به این واقعیت هم تأکید کرد که افاما . امکامالً موافق  :اشقر تر از کار عمومی در اروپاي نو قاطعانه علیه جنگ بـود حتـا بیش

  !اروپاي قدیم
  ].27[درصد رسید رومانی بود  داري از جنگ به ده که طرف تنها جایی :چامسکی

  .تر اعتنا کردندکمشان اروپاي نو بودند که به باورهاي مردم هاي پس این دولت :اشقر
  .کنند وقتی استقالل اروپا را تضعیف میبر ایاالت متحدند اما فرمان :چامسکی

    

                                                                                                                                                                             
1. Mikhail Gorbachev 
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  وضعیت کنونی عراق
  
  شود؟ چه میو طور است؟  وضعیت سیاسی فعلی عراق چه :شالوم

ي عزیمت، درك طرح کلی چلبـی اسـت کـه شکسـتی      نقطه. چیزي است که قبالً گفتم ي مستقیم آن در یک معنی ادامه :اشقر
ي کلـی را   نقشـه . ومرج و فروپاشی کامل دستگاه دولتـی انجامیـد   شد اما به هرج ظر مین آن صرفکامل بود و باید بعد از چند ماه از 

 الحمایـه  وضعیت عراق پیاده کرد که بر اساس آن ایاالت متحد باید از طریق افرادي مثل چلبی براي تحـت   اول پل برمر با نگاهی به
امـا از همـان اولِ   . کردند چلبی از حمایت واقعی مردم برخـوردار اسـت   فکر می. کرد کردن یا کنترل کشور حمایت مردمی پیدا می

شـدن شـرایط چنـین    زمان الزم را براي فـراهم   و برمر تصمیم گرفت و کوشید. طورها هم نیست اشغال معلوم شد که موضوع این
 خواسـت قبـل   می. کرد می 1945از سال  بعد یی از رفتار امریکا در آلمان و ژاپن که تقلید کامالً احمقانه حالی حمایتی ایجاد کند، در

پس بـه روش بسـیار مسـتعمراتی شـروع     . ي سیاسی، قانون اساسی و اقتصاد کشور بزند دادن هر انتخاباتی قفلی به آیندهاز ترتیب 
. ی کشـاند الحات نولیبرال به اقتصاد عراق بود که هم واهی بود و هم کشور را به ویرانصش تحمیل اکرد به صدور احکامی که هدف

ـ  اهللا آیـت : رو شـد  نویس کند اما با مانعی غیر منتظره روبـه  ضمن خواست قانون اساسی کشور را پیش در علـی سیسـتانی و    االعظم
جی را بـازي  از حمله با اپوزیسیونِ در تبعید عراق سروکار داشت که چلبی در آن نقش میـان متحد قبل ایاالت . قدرت مذهبی شیعه

 مجلـس اعـالي  : ردها بودند و از طرف دیگر نیروهاي بنیـادگراي اسـالمی شـیعه   طرف کُم در تبعید از یک تنها نیروي مه. کرد می
ـ همـین   براي . انقالب اسالمی در عراق و حزب اسالمی دعوه  کـه واشنگتن روشن بود که این وصلتی موقتی است و نه چیز دیگر 

  .به هدف رسیدند باید از متحدان چشم پوشید
ـ روي آن شرط بسته  دست آنکرد که سیستانی هم مل فکر میایاالت متحد در ع روي عبدالمجیـد خـویی هـم    . بودند ها است 

ـ پسر آیت  ـ اما پسر، همان اولِ اشغال وقتـی از    1992گی سال العظما که معلم سیستانی بوده و در بازداشت خان اهللا شرط بستند  مرد 
ا صـدر را  هـا مقتـد   آن. ش کردندندن در عراق تحمللي کاري بود که واشنگتن و  این اولین ضربه. شد بریتانیا به عراق برگشت کشته

  .به دست داشتن در قتل متهم کردند
  نظر تو خویی همان نقش سیستانی را داشت؟ همان نوع نقش سیاسی را در کشور؟به  :چامسکی

 دسـتورهاي . مندتر به اشـغال بـود   عالقه تر و کنم نسبت به سیستانی که هرگز در غرب زندگی نکرده، نزدیک نه، فکر می :اشقر
در برابـر حملـه   : هـا بودنـد   ایـن  ،ي مطلعی به مـن داد  هایی که همان موقع دوست شیعه ش از اول، طبق گزارشسیستانی به پیروان
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ي  تجربـه  چنـان از گوییم، هم آمد نمی ما بهشان خوش: نظر او خردمندانه بوداز . ش هم نباشید، فقط صبر کنیدمقاومت نکنید، موافق
صـدام را سـرنگون کننـد و بعـد ببینـیم آیـا واقعـاً        بگذار . کنیم کنند اما از رژیم بعث هم دفاع نمی دانیم چه می م و میناراحتی 1991

  .خواهند به ما کمک کنند یا نه می
ریـیس کنـونی    .مهم است اشاره کنم که برعکسِ تصویر غالب، مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق هوادار حمله به عراق نبود

امریکا از . ي براي خالصی از شر صدام وجود دارداین حزب ، عبدالعزیز حکیم، از پیش بر این نظر تأکید داشت که ابزار دیگر و بهتر
شوراي امنیت را اجرایی کنند که از وقتی امریکا و بریتانیـا از طریـق تسـلط    ] 28[ 1991سالِ  688ي  و بریتانیا خواست تا فقط بیانیه

هـا   بـدون چـراغ سـبز آن   صـدام  . داشـت  مـی  اند، رژیم را از استفاده از ابزار سرکوب باز لِ نظامی بر کشور داشتهمکنترل کا، ییهوا
هاي سنگین برحذر دارند و انتخابات آزاد را به او تحمیل کنند یا  پس او را از استفاده از سالح. تواست حتا یک تانک را تکان دهد نمی
  .ه بشود بدون قتل عام، شورش کردپدید آورند ک یطیشرا

  این موضع رسمی این حزب بود؟ :چامسکی
هـاي دیگـر اپوزیسـیون در     جنـاح ]. 29[شد  از حمله توضیح داده دو ماه قبل 1تهران تایمزیی طوالنی در  مثالً در مصاحبه :اشقر

دیگـري بـراي سـرنگونی دیکتـاتوري داشـتند       ها اگر ابزار تواند وانمود کند که عراقی هیچ کس نمی. تبعید همین موضع را داشتند
کم در خاورمیانـه،   دادند چون کسی دوست ندارد، دست ها قطعاً ابزار دیگر را ترجیح می آن. شدند راضی به حمله به کشورشان می

دانـیم   مـی مان  شدت مورد تنفر است که همهکه ایاالت متحد کشورش را اشغال کند مخصوصاً که ایاالت متحد به دالیل مختلف به 
  .ایم و بر سرش بحث کرده

ـ      سازي پیش زمام امور را در دست گرفت، شروع کرد به آماده 2003 که برمر در ماه مییک ماه بعد از آن نـویس قـانون اساسـی 
همین که سیستانی از آن مطلع شد فتوایی خیلی رسـمی صـادر کـرد کـه کـل      . 1945در ژاپن بعد از  2آرتور  مثل ژنرال داگلس مک

سیسـتانی  . دانسـت  گر بود، نادرست مـی  بر قانون اساسی از سوي مقامات اشغال» ي نظارت کمیته«یم ظي برمر را که شامل تن نامهبر
ـ انتخابات مجلسِ قانون  . نویس قـانون اساسـی   پیش براي عنوان تنها راه قابل پذیرشـ به گذاري   در عوض خواستار انتخابات شد 

گزیننـد اعتمـاد نـدارد امـا خواهـان       ها بـر  ا هر مجلسی که آنیها  برمر اساساً به این معنی بود که به آنایستادگی سیستانی رویاروي 
برمر تالش کرد تـا سازشـی    2003در نوامبر . گذاري از طریق انتخابات است و این رویارویی چندین ماه ادامه داشت مجلس قانون

ـ با گفتن این  نصفه دایـم  دش فقط قانون اساسی موقت است و بعداً انتخابـاتی بـراي قـانون اساسـی     نهاکه پیشنیمه با سیستانی بکند 
ش خیلی سـخت خواهـد   کردن یی را بریزد که خراب خواست پایه فهمید که برمر می او می. اما سیستانی ابله نبود. برگزار خواهدشد

فراخوان تظاهرات عمـومی داد و ایـن   . وري استیی ضر کنش توده فشار را ادامه داد و متقاعد شد که متوسل شدن به بنابراین. بود
موقع تا خرخره در مشـکالت  واشنگتن آن . گر ایاالت متحد انجام شد علیه مقامات اشغال 2004ي  تظاهرات واقعاً عظیم در ژانویه

اصـلی حملـه    ي ح کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و بهانـه الواقعیت بود که ساین شدن ها رسمی  فرورفته بود که یکی از آن
بـردن غلظـت    ي ملی دمکراسی با باال ش را در موقوفهرانیسخن 2003این همان زمانی است که بوش در سال . گرفت ها می را از آن

زمـان   هـم . ترین بهانه شـد  مانده و مهمي باقی  ي فرعی حمله تبدیل به تنها بهانه بهانه :کردیم به آن اشارهدمکراسی انجام داد که قبالً 

                                                                                                                                                                             
1. Tehran Times 
2. Douglas MacArthur  
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دولت بوش در موقعیتی نبود که بـا جنـبش   پس . از دیگري آمدندهاي ابوغُرَیب بود و مشکالت زیادي که یکی پس  شکنجه ،با آن
  .ي هر گروه دیگري آمیز یا مسلحانه تر از هر کنش خشونت بسیار سهمگین یی شیعه رویارو شود، جنبشی توده

  .بودآمیز  یر خشونتباید پافشاري شود که این پیروزي واقعیِ مقاومت غ :چامسکی
  .البته :اشقر

اند بـه  گرایی  هاي ضد جنگ غرب که متعهد به عدم خشونت و صلح آور است که حتا گروه جورهایی شگفتیک  :چامسکی
گـر را مجبـور    اشـغال ارتش . رسد م میآوردهاي عدم خشونت است که به ذهن تدس نتری این یکی از بزرگ. داستان توجه نکردند

آورد  ایـن یـک دسـت   . شـان را بنویسـند  ها خودشان قانون اساسی ي انتخابات بدهد و بگذارد عراقی بنشیند، اجازهکردند که عقب 
  .کامل است
 :چامسـکی (یی در حـد صـفر بـود     این جنبش توده ها به ها را جلب نکرد این بود که توجه رسانه بله و علت اینکه توجه :اشقر

ي  شـود دربـاره   مـی . ش باشند، مواجه نشدنددادننحو بارزي عاشق گزارش  ییاتی که بهها و آن جز زنی ها با گردن آن) درست است
هاي بـوش و بلـر    تظاهرات عظیمی در بغداد که عروسک. ش داد هم همین را گفتکه مقتدا صدر سازمان 2005آوریل  9تظاهرات 

ـ اب   .دار بیان خیلی معنی رازو صدام را آتش زدند 
اش  تواننـد دربـاره   جـا مـی  هاي این رسانهاما . اعتنا باشند توانند به آن بی این را مشاهده کردند و نمی ریزان قطعاً برنامه :چامسکی

  .سکوت پیشه کنند
شان بر این جنبه از مساله متمرکز نشد به ویژه کـه چـپ    و توجه ندیدندرا البته، اما افکار عمومی شامل بخش چپ آن، آن  :اشقر

  .معنی مقاومت مسلحانه استرادیکال ظاهراً باور دارد که مقاومت علیه اشغال خارجی فقط به 
تا جاي ممکـن  . کوشید کار خود را پیش ببرد وجود میبرمر با سیستانی سازش دروغین کرد اما با این : حاال به داستان برگردیم

بـه تعویـق افتـاد گرچـه سیسـتانی       2005ي  نتیجه انتخابات تا ژانویـه در . انتخابات را به تأخیر انداخت گوناگون هاي واهیِ هبا بهان
برمر قانون اساسـی موقـت را رسـماً اعـالم کـرد، قـانون اجرایـی موقـت کـه          و . خواهان انتخابات فوري از همان آغاز اشغال بود

کرد که قانون اساسی آینده نباید تصـویب شـود اگـر دو سـوم      می نکرد و بیا مشکل می سازوکارهاي زیادي داشت که بازگشت را
این به معنی بخشیدن قدرت وتو به کُردها بود کـه عمـالً بـه معنـی بخشـیدنِ      . ایالت علیه آن رأي بدهند 18اکثریت در سه ایالت از 

  .اش نشانده نیروي دستعنوانِ قدرت وتو به ایاالت متحد بود با استفاده از ائتالف کُرد به 
هاي بنیادگراي اسالمی کـه   برگزار شد و ائتالف عراق متحد، ائتالف سازمان 2005ي  در هر حال، سرانجام انتخابات در ژانویه

ایاد عـالوي آلـت   . شیعیان در آن تسلط داشتند، مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق و حزب الدعوه در مجلس به اکثریت رسیدند
او را در رأس دولت موقت اسـمی عـراق قـرار     2004شان افتاد، و برمر در ژوئن از اینکه چلبی از چشم واشنگتن بعد ي دست تازه

عنوان ریـیس دولـت موقـت در     به ش و تمام منابعی کههاي عرب  نشانده هاي امریکا و دست حمایت و دخالت مرغ داد نتوانست به
گرچـه  . گی و شکسـت اساسـی بـود   این براي ایـاالت متحـد سـرخورد   . تخابات برسدیی در ان کننده او بود به نمایش خیره اختیار

. هاي اصلی را در دولت جدید بـراي او تضـمین کنـد    خانه دست آورد، واشنگتن کوشید وزارت آرا را به درصد 15تر از عالوي کم
چنـدین هفتـه بـین    . انتخابات ایـن اسـت  از  جدید بعد تلدو بردنِ تشکیلِتوصیف چرایی زمان . اما ائتالف عراق متحد نپذیرفت

سـرانجام دولتـی   . سو و ایاالت متحد از طریقِ ائتالف کُردها از سوي دیگـر کشمکشـی در جریـان بـود     ائتالف عراق متحد از یک
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  .بدون عالوي به ریاست ابراهیم جعفري از ائتالف عراق متحد و دعوه شکل گرفت
نـویس قـانون اساسـی،     پـیش . که بر سرش توافق وجود داشت اجـرا شـد   2005ي جدول زمانی سیاسی و قانون اساسی  بقیه

در ایـن انتخابـات   . 2005دسـامبر   15خابات جدید پارلمانی در تو سرانجام ان 2005اکتبر  15ي قانون اساسی در  رفراندومی درباره
که بار دیگـر عـالوي بـراي ایـاالت      رسید نظر میبه . هاي پارلمانی را تصاحب کرد اخیر، ائتالف عراق متحد حدود نیمی از کرسی

ـ حتـا هواپیمـاي شخصـی داشـت،         گرچه یک هگی ارمغان آوردمتحد سرخورد بار دیگر از حمایت مالی زیادي برخـوردار شـد 
ـ و از پشتیبانی قوي رسانه  ـ اما . هاي جمعی عرب مطمئن باشید نه از جیب خودش  ش هـم شکسـتی دوبـاره    تالش انتخاباتی دوم

  .بود
ـ کوشید یک    با این حال  ـ یعنی ایاالت متحد  ش را وارد دولـت جدیـد کنـد، بـه     بار دیگر عالوي یا گروهچون ائتالف کُردها 

کـم   ائـتالف عـراق متحـد دسـت    . هاي شـدیدي رخ داد  چون وزارت کشور یا دفاع، جدل» منديقدرت کلیديوزارت «ویژه براي 
ـ   انداربسیار اکراه داشت و طرف ون ائتالف عراق متحد کـه نفـوذش در کشـور و در ائـتالف متحـد      داران مقتدا صدر دررفطصدر 

ـ   تر میروز بیش روزبه نشد این است که ایـران علیـه عـالوي خـط قرمـزي       اما آنچه گفته. هاست گفتند که این خط قرمز آن میشود 
هـاي تسـلیحاتی    گـرفتن ی مـا بـا تمـام ایـن کُشـت     پـس  . دادن اوجلو هل  است براي تالش واشنگتن در به بوده کشید و این مانعی

گی سـفیر  نماینـد  گر به دهد از جمله مقامات اشغال و زدوبندهایی که بین نیروهاي مختلف در عراق رخ می رآزمون زو: روییم روبه
  .مداري عراقی استگویی سیاست توکند  زاد که چنان رفتار می ایاالت متحد زلمی خلیل

سـازي بـراي عـراق خواهـدبود،     احتماالً سال بسیار سخت و سرنوشت  2006شود که سال  این نتیجه ختم می چیز بهاما همه 
 رو خواهـدبود و ایـن   از عراق روبـه  شدنخارج یی براي  کم براي ایاالت متحد چون واشنگتن به احتمال زیاد با فشار فزاینده دست

از شـوراي امنیـت    2005نـوامبر   آن آخرین درخواست دولـت جعفـري در   گواه. راقیهاي ع عربیی  بار از جانبِ کل طیف فرقه
گـر در   ذبی است بـراي حضـور نیروهـاي اشـغال    احضور نیروهاي سازمان ملل که پوشش قانونی ک مدت زمان دمدیاست براي ت

مقـرر کـرده، تصـریح     2006گر را تا پایان سـال   ي سازمان ملل که حضور نیروهاي اشغال نامهقطع دولت جعفري کوشید در. عراق
در نتیجـه ائـتالف عـراق متحـد     ]. 30[را هر لحظه کـه بخواهـد دارد   ها  ي حضور آن که دولت عراق حق درخواست خاتمه بشود

  .است براي خود تضمین کردهپافشاري بر خروج نیروهاي امریکایی را  حقکه مطمئن شد 
گرچـه خصـومت قابـل    . مندتر شدندرتن قبلی قدرلماان جدید نسبت به پامها در پارل باید این واقعیت را هم افزود که صدري

توانسـت از ایـن واقعیـت چشـم      ها وجود دارد اما مجلس اعال نمی انقالب اسالمی عراق و صدري مجلس اعاليِیی بین  مالحظه
هـا هسـتند کـه     ها را وارد بازي نکند، ایـن صـدري   ها در بین مردم ریشه دوانده و دریافت که اگر صدري بپوشد که جریان صدري

چـون  . ها با مشکل مواجه خواهندشد یا در انتخابـات ضـربه خواهنـد دیـد     آورند و آن دست می یی از رأي مردم را به هبخش عمد
گرایـی عـرب    ها و ملی که صدر با ورق عراقی حالی دانند در ها را تبعیدیان در ایران می آن: هاست تر از صدريها کم اقبال عام به آن

ها سـخن نگـوییم، در    خیاباندر هاي صدر  اهرم حاال اگر از هدر نتیج. ي عرب عراق متوسل شودها تواند به سنی کند و می بازي می
ي انتخابـات شـدند و     وارد حـوزه : هـا دو چیـز را بـا هـم ترکیـب کردنـد       صدري. تري داردهاي بسیار بیش نهادهاي مختلف اهرم

  .زتاب نیافتها چندان با دهی تظاهرات گسترده را ادامه دادند که در رسانه سازمان
  این تظاهرات بیرون بغداد هم رخ داده؟ :چامسکی
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در  نفـر  یکصـد هـزار  هیـز حـدود   جت لانـد کـه شـام    ها چند تظاهرات ترتیب داده تازگی. خصوص در جنوبآه بله، به  :اشقر
  .داند گران را مقصر می اعتراض به فقدانِ خدمات عمومی و برق است و اشغال

  کجا؟ :شالوم
ایـن جمعـه یـا فـالن روز تظـاهرات برگـزار       «: گویند ها می وقتی صدري. جا در چندین شهر، در بغداد، در جنوب، همه :اشقر

حال یک تظاهرات ملی در مرکـز   دالیل امنیتی و لجیستیک فقط تابهاحتماال به . دهند ش را میهر کجاي کشور باشند ترتیب» کنیم می
ي ایـن   خیلـی متفـاوت بـود امـا در همـه      کننده برآورد نفرات شرکت. آسا بوده بوده و غول دبغدادر  2005آوریل  9اند که در  داشته

خود شکسـتی فـاحش    به خوديِشود و  جریان بین شیعیان هرچه تأثیرگذارتر میاین . نفر مشترك بود هزار صدها ، تعدادبرآوردها
  .است گران امریکایی شده ین دشمنِ اشغالآورتر ها تبدیل به بدترین و هراس جریان صدري: براي ایاالت متحد است

ـ کـل ایـن کوشـشِ     ] 31[صدر  كها در شهر ها براي بازسازي کنی که این کوشش فکر می :چامسکی تأثیري روي مردم داشته 
  گویم؟ گر را می بازسازي مقامات اشغال

 ي دولت بعـث را پـس   اولیه ي خدمات مردم سرعت ارایهوقتی . کرده تحریکگی مردم را نه، چون فقط حس سرخورد :اشقر
ش شان توجهی ندارد و فقط نفـت بـرای  گیرند که این اشغال واقعاً به نیازهاي اساسی کنند، نتیجه می با امروز مقایسه می 1991از سال 

  .مهم است
  کنند؟ میخاطر کُندي بازسازي سرزنش ننیروهاي مقاومت و شورش را به  :شالوم
بخش کشـور حضـور    شود در جنوب شورش را سرزنش کرد چون در آن نمی: ها نیست گوش مردم بدهکار این حرف :اشقر

کنند، این مطلـب   تمجید می» شورش«هاي ضد جنگ از  کم در چپ یا جنبش وقتی مردم در کشورهاي غربی دست. چندانی ندارد
انـد کـه حـدود بیسـت      هاي عرب مردمِ دخیل در این شورش سنیتنها . گیرند را که شورشی است متعلق به اقلیت مردم نادیده می

ـ مردمی  درصد جمعیت را تشکیل می که دالیل خوب، عرق ملی و آزادي دارند که با اشغال امریکا مخالف باشند، دالیلی کـه   دهند 
ي عـراق را بشناسـد    جامعـه بـراي هـر کـس کـه     . کنـد  شدت رشد پیدا می ي نیروهاي امریکایی به البته با رفتار وحشیانه و ناپخته

امـا جـدا از ایـن انزجـارِ     . کنند فروشی رفتار می ي چینی غازهمرفتن فیلی در نیروهاي مسلح امریکایی در این کشور درست مثل راه 
ـ گرچـه ایـن     هاي عرب عراق از این واقعیت هم متنفرند که دیگر اقلیت قدرت حق، بخش مهمی از سنی به تـوهمی   منـدي نیسـتند 

امـا ایـن واقعیـت هـم وجـود      . ها دچارش هستند چون همان موقع هم از هیچ مزیت واقعی برخوردار نبودند یلی از آنخکه  است
عنـوان  هاي افسري ارتش و غیره بـه   هاي عرب در تشکیالت نظامی و سیاسی حاکم بعثی عراق، در پارلمان و دسته داشت که سنی

ي  اساسـاً بـه حلقـه   بـود بلکـه    هاي عـرب تشـکیل نشـده    حاکم فقط اکثراً از سنیي  البته جرگه. اقلیتی ممتاز داراي اکثریت بودند
رغـم تصـویر    بـرد بـه   ي زیـادي مـی   ي عـراق اسـتفاده   هـاي جامعـه   گی و قومی صدام حسین محدود بود که از آن بخـش خانواد

  .شجای ظاهري و خیلی نابه» مدرنیستی«
این امـر در ایـن واقعیـت هـم     کرد  اشغال، تنفرِ شدیدي احساس میهاي متفاوت علیه  درجه جمعیت سنی به این دو دلیل و با
یک میزان ضـد شـیعه و ضـد    ها را بخوانید یا از منابع شورشی چیزي بخوانید اغلب به  هاي آن بازتاب یافته که وقتی ادبیات و بیانیه

کننـد کـه نـوعی     اسـتفاده مـی  » ي صفوي شیعه«عباراتی مثل اما از » ها متنفریم ما از شیعه«گویند که  ها الزاماً نمی بیانیه. اند امریکایی
یـا  ) ي شانزدهم در سرزمین پارس تحمیل کردنـد  گري را در سده ترین شکلی شیعه یی که به وحشیانه اشاره به سلسله(ناسزا است 
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کـه تحقیرآمیـز   ) انکار کردنـد خالفت مشروع را که  ، کسانی»منکر«معنی  به(کنند  استفاده می» رافضی«اگر بنیادگرا باشند از عبارت 
  .گر ایرانی گر امریکایی و اشغال اشغال: رزمند گر می و خواهند گفت که با دو اشغال. است

  کرد؟ آیا سپاه بدر در جنگ ایران و عراق به مثابه بخشی از ارتش ایران عمل می :چامسکی
ي  ي دوسـتانه  کردستان وارد شوند و ایـن از دالیـلِ رابطـه   اما کوشیدند از راه . از قرار معلوم در ارتش ایران ادغام نشدند :اشقر

رهبـري جـالل    ي میهنی کردستان، بـه  ، اتحادیه1991از سوي دیگر از . مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق با نیروهاي کُرد است
  .است ی نزدیک با ایران شناخته شدهطعنوان گروه داراي روابطالبانی، به 

  و با سوریه؟ :چامسکی
ي نزاع بین بعث سوریه و بعـث عـراق    در نتیجهعنوان پناهنده و  به ،هاي کُرد روابطی با سوریه دارند تمام گروه. بله، البته :اشقر

  .داشتند گی سیاسیپناهند
یـی   کوشـد تـا نیروهـاي سـدکننده     مـی . است در خاتمه بگویم که وضعیت فعلی، ایاالت متحد را با مشکل بزرگی مواجه کرده

ي اصـلی عـالوي و امیـد اصـلی      دغدغه. هاي عرب راه نیروهاي پارلمانی سنیهمو ائتالف کُرد تشکیل دهد به  متشکل از عالوي
شان بـه ایـن اسـت کـه     ها از وفاداري به صدام و متقاعد کردن دن آنشیکدست هاي سابق، کوشش براي  واشنگتن، پیروزي بر بعثی

  .عالوي بعثی سابق، مرد همین کار است. دست آورند  گران به کاري با اشغالشان را دوباره با همتوانند امتیازهای می
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  نیروهاي شورشی در عراق
  
  هسـتند یـا جنـبش     یـی تروریسـت   هـا دسـته   گی آن چیست؟ آیا شورشیي شورش تمرکز کنیم، ویژ مسأله  تر بهکمی بیش :شالوم
  ؟ بخش ملی رهایی

اما نظر مـن ایـن اسـت کـه خیلـی      . مورد صحبت کند در این تواند بهتر میتري که از من دارد جلبیر با اطالعات بیش :چامسکی
نظرسنجی مخفـی بـه   . جنبش مقاومت ملی اصیلی وجود دارد که آشکارا از حمایت مردمی باالیی برخوردار است. ناهمگون است

درصـد مـردم    82داد کـه   و در امریکـا گـزارش شـد نشـان    ] 32[سفارش وزرات دفاع بریتانیا که به نشریات این کشـور درز کـرد   
ـ کنند که اشـغال امنیـت بـه     درصد گمان میتر از یک کم. هستند» ائتالف«رفتن نیروهاي خواهان بیرون  درصـد   45راه آورده و هم

کـل  درصـد   45گوید کـه   می. گزارش در نشریات بریتانیایی کمی ابهام داشت. اند گر موجه اشغال به نیروهاي اه معتقدند که حمله
هـا   یعنی اینکه منظور آن. ا موافق نیستندباشد چون کُرده عراقی هاي کنم احتماالً منظور عرب اما پذیرفتنی نیست؛ فکر می ها عراقی

گر در آن مستقرند؛ این نیروهـا در نـواحی کُردنشـین     نشین است که نیروهاي اشغال ، همان بخش عظیم عراق عربها از کل عراقی
از سـوي دیگـر گـروه تروریسـتی وجـود      . لی ظاهراً از حمایت مردمی باالیی برخوردار استهر حال مقاومت م به. مستقر نیستند

هـا را   ي ایـن  کنم بشود همه فکر نمی. وجود دارندمتفاوتی  نیروهايحال  هربه . کند جنازه و غیره را منفجر میدارد که مراسم تشییع 
  .تري به ما نشان بدهی تصویر روشنتوانی  ام میجلبیر مطمئن . کنار هم گذاشت و بهشان گفت شورشی

درصـد جمعیـت عـراق در     20طبق باور عام، کُردها را اگر . ها اکثریت عمده نه قاطع عرب: درصد عمالً ممکن است 45 :اشقر
 56این معنی است کـه اکثریـت    کند، به نظر بگیریم و بپذیریم که کمابیش هیچ کُردي از مقاومت مسلحانه علیه اشغال حمایت نمی

 علیـه آیـا عملیـات مسـلحانه    «: دشبا شده در نظرسنجی ظاهراً باید این بودهسؤالِ پرسیده . کنند می صدي غیر کُرد از آن حمایتدر
ـ  توانید مطمئن باشید که اکثریت قـاطع عـرب   می» نیروهاي ایاالت متحد و بریتانیا موجه است؟ و . ي سـنی خواهنـد گفـت بلـه    اه

هـاي امریکـایی و کشـتار     ها به نیـرو  هایی مسوولیت حمله گرچه چون گروه. اهند گفت بلهاحتماالً بخش مهمی از شیعیان هم خو
شـود بـا در نظرگـرفتن آخـرین      مـی . شـود  پذیرند، شورش در کل توسط اکثریت شیعیان منفـی قلمـداد مـی    جمعی شیعیان را می

ایـن نظرسـنجی نشـان    ]. 33[ ست آورددو غیره چیزي به  BBCو  ABCهاي  المللی پژوهش آکسفورد براي شبکه نظرسنجیِ بین
ها در کل مشـکالتی   دانیم که نظرسنجی می. اندمخالف » نیروهاي ائتالف«درصد، با حضور  65ها،  دهد که اکثریت قاطع عراقی می

درصـد   47دهـد کـه    وجـود نظرسـنجی نشـان مـی    ایـن   بـا  . تر هـم هسـت  دارند و این مشکالت در مورد کشوري مثل عراق بیش
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درصـد کـه    26در مقایسه بـا  . که دولت عراق بتواند امنیت را برقرار کند کشور را ترك کنند ه نیروهاي خارجی همینخواهند ک می
خواهنـد نیروهـاي خـارجی درسـت      درصدي را که می 19اگر اما . را ترك کنندتر آنجا  خواهند نیروهاي خارجی هرچه سریع می

ـ به    پس ـ که در نظرشان خیلی زود است  دسـت   درصـد بـه   45 بااليآن بیفزاییم، رقم از تشکیل دولت بعدي، کشور را ترك کنند 
فکـر کـنم در   . شـود  گویند در صورت رفتن نیروهاي امریکایی امنیت تأمین می رقم کسانی است که می آید که کمابیش مساوي می

رفـتن نیروهـاي   دنبـال بیـرون    یی وجود دارد که به که اجماع باالیی در کشور براي برنامه پرتو این آمار بشود با اطمینان فرض کرد
ایاالت متحد نیاز داشـت کـه ایـن از    . بود 2005ي  از انتخابات ژانویهي ائتالف عراق متحد قبل  این بخشی از برنامه. خارجی است

داشت وقتی با نوعی قرارداد با ائتالف عراق متحـد بـه توافـق دولتـی      همین نیازکُردها هم به ائتالف . بیرون بیاید ها ي دولت برنامه
  .رسید

  ؟گردد برمی 2005این توافق به سال  :شالوم
بعـد، رهبـري ائـتالف    و از آن بـه  . این نتیجه انجامید که رییس دولت جعفري باشـد  که مذاکرات به بله، ماه آوریل، وقتی :اشقر

باشیم چـون   ي زمانی داشته توانیم برنامه اند که نمی هاي دولت بوش بارها گفته همان بحث عراق متحد و خود جعفري با استفاده از
پنهـان کـردنِ آرزوي تـداوم    کنم از باور خوب او بود نـه از بهانـه بـراي     مورد جعفري فکر میدر . مصنوعی و خطرناك خواهدبود

گرفـت و وقتـی بـاور     از دیگـري در دسـت خـواهیم   پـس   که بتوانیم، زمام امور را در مناطق یکی گفت همین جعفري می. اشغال
بعـد، ائـتالف عـراق    اما از حاال بـه  . خواست که بروند ه مدیریت هستیم از گروهاي خارجی خواهیمباشیم که خودمان قادر ب داشته

هـاي   فقـت جریـان  انـد موا  ها قبل از انتخابات پیشِ رو موفق شـده  صدري. ها خواهدبود ي صدري متحد زیر فشار زیادي از ناحیه
ي  نسبت به تعیـین برنامـه   ،ائتالف عراق متحدمختلف ، از جمله اجزاي داشتخواهندحضور که احتماالً در دولت بعد را مختلفی 

  .رفتن نیروهاي خارجی به دست بیاورند زمانی براي بیرون
  قدر جدي است؟ نظرت چهتعهد ائتالف عراق متحد به  :چامسکی

کـه   ایـن قضـیه شـد    متوجـه  شـود  هاي ائتالف عراق متحد، مقامات و دیگران، می هاي مختلف چهره از حرف. باید دید :اشقر
ـ یعنی قبل  رسال آخ 2006معتقدند سال  و ایـن در  . امریکا مدیریت کننـد  توانند بدون حضور از پایان آن سال می اشغال خواهدبود 

ي گسترش حضـور نیروهـاي اشـغالی بگنجـد بازتـاب       درباره هاي شوراي امنیت سازمان ملل نامهدر قطعخواهند  شروطی که می
  .توانند شرایط را کنترل کنند تواند درك کند که نیاز دارند مطمئن شوند می اند و حتا مقتدا صدر می متقاعد شده. دارد

  کنترل در برابر چه کسی؟ :چامسکی
هـا   صـدري . »النهـرین  سازمان القاعده در سرزمین بین« ابومصعب الزرقاوي، ي ي القاعده ها و شاخه اساساً در برابر بعثی :اشقر

  .دانند دو را دشمنان خطرناکی میهم این 
  دهی دارند؟ ها در این مقطع چه جور سازمان اما بعثی :چامسکی

  .رسیم ي شورش می جا به مسألهاین :اشقر
یـی   عمـده  ي مهـم و بعـد   تبدیل بـه پدیـده  ي اول اشغال وقتی شورش مسلحانه داشت  رسد که در دوره نظر میاول از همه، به 

ایـن  . هاي محلی منزجر از رفتار نیروهاي امریکایی و متنفر از اشـغال بـود   هاي محلیِ گروه هاي مقاومتی، کنش تر کنششد، بیش می
یـی   فرقـه  هـاي  کـنش به . دیبین ندرت شیعه می ها در مناطقی که به تر آنکردند و بیش شدت علیه اشغال عمل می هاي محلی به گروه
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یـت  ههاي انتحـاري بـا ما   ها یا حمله در ماشین  گذاري ها یا کشتارهاي جمعی از طریق بمب بعد قتل و غارتاما . نددش متوسل نمی
عـراق کـه بـرادرش    اسـالمی  ب نقـال ا رییسِ مجلسِ اعالي ،اهللا محمدباقر حکیم آیت 2003یی شروع شد از جمله قتلِ اوت  فرقه

هـا   باشـد یـا بـراي بعثـی     براي خودش کرده کار را زرقاويکه این عهده گرفت اما اینقتل را زرقاوي به  .ش را گرفتعبدالعزیز جای
شـود مطمـئن    از یازده سپتامبر بین القاعده و بعث عراق جعل محض است مـی  از اشغال یا قبل معلوم نیست چون گرچه پیوند قبل

برابـر  که ارتشـی سـه    1991ي سال  دستگاه بعثی با تجربه. است تههاي مسلح زیرزمینی شکل گرف بود که روابط جدیدي بین شبکه
قدر احمق نبودند کـه آن جنـگ را فرامـوش     آن. دانست که حریف نیروهاي امریکایی نخواهدشد خوبی می داشت، به 2003سال 

نیسـت چـون   آمیز  نظرم خیلی مبالغه هها مقایسه کرد که ب ها را با نازي جا آنشود این می. ي اشغال کردند کنند و بنابراین خود را آماده
ـ تردیدي ندارم و اگر می  رژیم بعث تحت امر صدام در واقع دولتی شبه این خاطر است که از به » فاشیست شبه«گویم  فاشیستی بود 

قیاس از این جهت که دستگاه بعثی چیزي شبیه به همـان نیروهـاي   . ي مردمی فاشیسمِ سنتی برخوردار نبود همان حمایت گسترده
ـ آدم  « از ند، ددا شان را از دست مییی از آلمان که مواضع در نواحی 1945در سال ها در جنگ با متفقین  تدارك دید که نازي، »گرگ 

ـ منابع عظیم ها مقادیر زیادي پول نقد و سالح پس ل نازيها مث طور بعثی همین. کردند ها استفاده می آن  البته بعد. انداز و پنهان کردند 
  .اما بعدش شروع به عمل کردند دهی کنند دوباره خود را سازمانی طول کشید تا مدتاز اشغال 

  دهی؟ ها نسبت می یی را به آن کشتارهاي فرقه :چامسکی
یـی   هـاي فرقـه   ها نسبت داد مثل حملـه  توان به آن گیري سیاسی را می یی با جهت فرقه تر کشتارهايمعتقدم که بیش. البته :اشقر

  .گیري یا به پلیس مراکز سربازگیري یا پلیس هغیرمستقیم ب
  ها و مساجد؟ جنازه هاي مدنی مشخص چه؟ مثل تشییع هدف :چامسکی

نظـرم بـه احتمـال زیـاد کـار بنیادگراهـاي       هاي مدنیِ مشـخص بـه    هاي انتحاري به هدف تر حملههاي کور، بیش حمله :اشقر
. هـا جنگیـد   داننـد کـه بایـد بـا آن     ها را مرتدهایی می است که شیعه) ها قول خودشان سلَفی یا به(ها  وسخت اسالمی، وهابی  تسف

  .راه بودت خیلی خشنی همآور و اصطالحا شدت هراسسخنرانی معروف زرقاوي با اعالن جنگ به شیعیان با لحن و عبارات به 
ر عملیات مسـلحانه  کنندگان د کنم بشود پذیرفت که بخش اصلی شرکت ها وجود دارند اما فکر می پس همه نوع کنش و گروه

هـاي جمعـی در عمـل تصـویر      رسـانه . یـی  کننـد تـا بـا احساسـات فرقـه      این کار مـی گرایانه مبادرت به  تر با احساسات ملیبیش
هـاي روزانـه،    دهند تا به حملـه  گرایانه می ي فرقه تري به کشتارهاي وحشیانهدهند چون پوشش خیلی بیش یی ارایه می شده تحریف

  .اند نشین عرب گسترده ینافتند و در تمام نواحی س هاي دیگري که عموماً اتفاق می ساز و کنش وسایل انفجاري دست
. 2005دسـامبر   15و انتخابـات   2005اکتبـر   15 مرفرانـدو  :است دست آمدهدر دو دور اخیر انتخابات توازن سیاسی نیروها به 

نشـین عـرب    که در نواحی سـنی  2005ي  هاي اصلی مدعیِ عملیات نظامی اعالم کردند که تحریم انتخابات ژانویه گروه زبعضی ا
ي سیاسـی کشـور از آن    توانسـتند در آینـده   ي خودشان اهرمی را که مـی  گفته بودند اشتباه بود چون به ش کردهدستور داده و تحمیل

نـویس   را فهمیدند و در نتیجه تصمیم گرفتند که مشارکت در فرایند انتخابات را با رأيِ نه بـه پـیش   این. سود بجویند از دست دادند
  .کنند مان تأمینلري به نامزدهاي عرب سنی در انتخابات پارآ اکتبر و رأيِ 15قانون اساسی در 

  کرد؟ نمی ا حمایته حزب بعث از آن :چامسکی
کلیـدي   هـاي  ش نداشتند و ندارند، چون اهرمیی تشکیل داده بودند، تضمینی براي کنترل نه، گرچه هواداران صدام شبکه :اشقر
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کند و دیگـر   خود کار می روشن است که بخش بزرگی از دستگاه پیشینِ بعثی وجود دارد که خودبهپس . اند هدادقدرت را از دست 
موضعشـان بـه   . سـایت  چنان وجود دارد و منابع زیادي دارد مثل چنـد وب هم» وفادار به صدام«اما جناح  .نیست» وفادار به صدام«

رانـی دوبـاره بـر    دانستند که هیچ شانسـی بـراي حکم   می. شدت علیه هرگونه مشارکتی در فرایند انتخابات بودکننده به  دالیل قانع
هـا از قـدرت،    هـر حـال فهـم آن    و بـه . شـود  چه بلدنـد ترتیـب داده  ی مثل آنکه انتخابات تقلبکشور از راه انتخابات ندارند مگر آن

پس علیه هرگونه مشارکت در انتخابات برداشتی خیلی روشن داشتند ماننـد زرقـاوي کـه هرگونـه     . انتخابات واقعی یا آزاد نیست
ایـن  . راق خیلی خوب و در آرامش برگزار شـد هاي عنداردوجود دیدیم که دو انتخابات با استااین  با .کند ي انتخاباتی را رد می ایده

حسِ توازن نیروها وجود داشـت  . ي شورشی بود هاي عمده خاطر تغییر برداشت گروه به ،گران نبود خاطر اقدامات اشغال قطعاً به
البته امـروز  . کنند توانند انجامِ انتخابات در محیطی امن را تأمین هاي مهم شورشی می  تر جناحطور بگویم که نشان داد بیش چون این

بـه شـما   «: گویـد  انـد کـه مـی    یی تدوین کـرده  ها بیانیه هاي سنی خیلی نومیدکننده بود، بعثی در پرتو نتایج انتخابات که براي عرب
هـا مشـروعیت    تـان بـه آن  اید و بـا رأی  گران خدمت کرده کار به اشغالمعنی است و شما با این  دهیم که این انتخابات بی شدار میه

  .»اید دهبخشی
  اند؟سایت بعثی مطرح  عنوان وب بینیم؟ به ها را می ها این سایت بعثی در وب :چامسکی

هـاي   چند سایت خیلی رسمی بعثـی داریـم کـه بیانیـه    . هایی از صدام حسین وجود دارد هایی با عکس سایت وب. البته :اشقر
اخیـراً  . (اسـت  ها آمـده  دهی بعث که هنوز آزاد است در آنعضو ارشد فرمانري، وابراهیم الد هاي عزت رسمی حزب بعث و بیانیه

  ).گزارش شد که مرده، بعد گزارش اشتباه از آب درآمد
. یی را به روشـنی نشـان داد   ي مردم عراق از هر طیفی، توازن قواي سیاسی و قومی و فرقه آخرین انتخابات با مشارکت گسترده

ایـن  . شـود  مـی  درصدي است کـه گفتـه   20تر از شان خیلی بیشاور دارند که جمعیتاین افسانه ب هاي سنی عراق به بسیاري از عرب
ـ بـرخالف شـیعه     نوجود داشت کـه آ  2005ي  درصدي در انتخابات ژانویه 58واقعیت که مشارکت  ـ بـه     هـا  طـور   هـا و کُردهـا 

هـاي   دهنـد و در میـان عـرب    ل مـی درصد جمعیت را تشکی 40این نتیجه رساند که حدود  ها را به نش کردند، آیی تحریم گسترده
 60هاي سنی ادعا کردنـد کـه    ها کُرد هستند که سنی هم هستند، عرب  درصد عراقی 20رد و چون ها کَ سنگ شیعه ها را هم عراق آن

شـمارش   ها بـه  انتخابات اخیر این ادعا را تأیید نکرد، آن داد نتیجه چون بروندر . انددرصد سنی در عراق وجود دارد که در اکثریت 
رادها و مشکالتی از همـه نـوع   طور طبیعی ای در حالی که به. ند که خیلی متقاعدکننده نبودآراء اعتراض کردند و نتایج را تقلبی دانست

در انتخابات وجود داشت که قطعاً انتخاباتی کامل نبود اما اجماعی میان شاهدان وجود داشت که این بازتابِ واقعی تـوازن قـوا در   
شـان، ایمـان   ي موکالن قدر ابله نیسـتند کـه بـه افسـانه     نظر من آنگرچه رهبران سنی عرب نتایج را زیر سؤال بردند به  .کشور است

عنوان برگ برنده استفاده کنند تـا در سـطح دولـت    بردن نتایج انتخابات به  کوشند از این اعتراض و زیر سؤال ها می آن. باشند داشته
یـا، اجـازه بـه تشـکیلِ دولـت جدیـد تـن         کنند که از دادنِ مشروعیت به مجلس جدید تهدید میواهند برسند وگرنه خ چه میبه آن
  .زنند می

  ؟ه بودها از انتخابات چ برداشت سعودي :چامسکی
  .هاي سنی در انتخابات حمایت کردند ها از مشارکت عرب سعودي :اشقر

  نتیجه را هم پذیرفتند؟ :چامسکی
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ویژه حـزب اسـالمی کـه     کنند به ي عرب سنی که انتخابات را زیر سؤال بردند، حمایت می ها از نیروهاي عمده سعودي :اشقر
توانستند به انتخابات ایراد بگیرند وقتـی خودشـان یـک پارلمـان      گونه می ها چه اما سعودي. المسلمین است ي عراقی اخوان شاخه

  هم ندارند؟
  کردند یا سکوت؟ حمایت قوي می :چامسکی

  .دخالت نکردنددر انتخابات  :اشقر
  .نظرم خیلی نگران بودندبه  :چامسکی

شـان، سـعود الفیصـل     شان اظهارات وزیر امور خارجهترین وتاب در اظهارات عمومی که پر آب. البته که هنوز هم هستند :اشقر
  .را تقویت کرددر نیویورك و جاهاي دیگر بود گفتند که ایاالت متحد ناشیانه شیعیان را در عراق به قدرت رساند و ایران 

  رسمی؟ :چامسکی
ناك شـیعیانِ عـراق   هاي غضب واکنشکه به ] 34[ي شوراي روابط خارجی در نیویورك این حرف را زد  بله، او در جلسه :اشقر

یـی   کلمـات زننـده   قالب اسـالمی عـراق، از  نا مجلس اعاليي  کشور عراق، رهبر برجستهوزیر . در مخالفت با دخالت او انجامید
ایـن باعـث   . ستداند و چیزهایی از این شتربانانِ متحجري  ها ي آل سعود استفاده کرد و گفت که آن سعودي و خانوادهعلیه وزیر 

  .تنش زیاد بین دو کشور شد
  از دسامبر بود؟ ها بعد این :شالوم
ـ  باري نبود که سعودي اولین. از رفراندوم ماه اکتبر بود، قبل 2005ش، سپتامبر خیلی قبل :اشقر شـان را  ن و واضـح نگرانی ها روش

  .است ها آشکارا اعالم کرده بودند که امریکا اشتباه کرده آور این بود که آن کردند، تعجب ي عراق بیان می درباره
سنی انتخابات را زیر سؤال نبردند، ائتالف عالوي هم بـه   هاي عربِ در مورد نتایجِ انتخابات عراق باید اشاره کنم که فقط گروه

شـد تـا از   وک ائتالف عراق متحـد مـی  . کرد شدت از اعتراض دفاع میدهد ایاالت متحد به  داشت، واقعیتی که نشان میآن اعتراض 
ـ . هـاي عـربِ سـنی و کُردهـا جلـوگیري کنـد       هر ائتالفی بین عالوي، گروه ي نـوعی احساسـات    داران صـدر کـه نماینـده   طرف

یی بکننـد چـون کُردهـا را بـه ایـاالت متحـد خیلـی         هاي عرب معامله سنی کوشند تا با اند، میي عربی در میان شیعیان  گرایانه ملی
  .ها ندارند هرحال خیلی دلِ خوشی از آن دانند و به نزدیک می
شدت رادیکـال   ها به ها اختالف نظر اساسی دارند چون صدري ي بعثی ترِ نیروهاي سنی عرب دربارهداران صدر با بیشاما طرف

 9زدن عروسک صدام حسین در کنـار عروسـک بـوش و بلـر در تظـاهرات عظـیم       اشاره شد، آتش  طور که همان. اندو ضد بعثی 
زمـان   کنند، هـم  شدت علیه اشغال ایاالت متحد عمل میها که به  پیچیده است چون صدري. داد را نشان می کامالً این 2005آوریل 

ـ در  توافقي  اند و این تنها ناحیهکردنِ چلبی  بعثی ي غیر دار رویهکامالً طرف ي  داستان خـانواده ! کوبیدن بعث هم شان با چلبی است 
شـدت شـکنجه داد و    ش را رژیم بعثی بـه وندانها کشتند و دیگرخویشا ش را بعثیتا از برادرهای پدرِ مقتدا و دو: صدر را مرور کنیم

ـ بخش پس درك این مطلب که چرا خود مقتدا صدر و البته موکالن. کشت دم عـراق کـه در رژیـم صـدام     ي مـر  دیـده  هاي ستم ش 
ـ از چنین تنفر عمیقی نسبت به بعثی به   .ها برخورداند، راحت است شدت رنج کشیدند 

یـی بـا آن    کوشـند تـا اساسـاً روابـط دوسـتانه      مـی . گرند شان گزینشها در ائتالف سنی در نتیجه با دانستن این مطلب، صدري
طور است کـه در زمـان    المسلمین هم همین اساساً براي اخوان. برقرار کنندبودن برد،  شود بهشان ظنِ بعثی هاي عرب که نمی سنی
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هـا   داران صدر، که خواهان ائتالف با ایـن ائتالف عراق متحد بین طرفن درو. طور انجمن علماي مسلمان صدام آزار دیدند و همین
امـا  . هاي قدیمی دارنـد، ناسـازي وجـود دارد   هستند، و مجلس اعالي انقالب اسالمی که با ائتالف کُردها روابط صمیمانه و پیوند

ماند این اسـت کـه آیـا عـالوي      می چه باقیآن. ي ائتالف سه حزبی نباشد غیرممکن است که دولت جدیدي تشکیل شود که بر پایه
در  1الورنـس  .ش تماننـد سـلف   زاد سفیر امریکا، خلیل. آورد یا نه ش را میباره فشارهای ماند و ایاالت متحد در این روي صحنه می

هاي مشترك دارد و بـا برخـی از    او با عالوي و بعد با عالوي و کردها جلسه. است محلی شده يگریخ مستعمرات تبدیل به بازیتار
ـ آشکار براي عراقی  نیروهاي سیاسی علیه بقیه به روشی کامالً آشکار توطئه می هـا   ها چون گزارش رسانه ها نه براي خارجی چیند 

  .تاس  خیلی سطحی
  .کوشد صلح برقرار کند نند که میک یی حنثا معرفی می زاد را چهره خلیل :چامسکی

ـ خیلـی آشـکار       این واقعیت اشـاره کـرده  گویان ائتالف عراق متحد بارها به  سخن. طور نیست و البته اصالً این :اشقر انـد کـه 
ـ ایاالت متحد می   می ملـوین  . ن واقعیت در عراق براي عموم مردم روشن استای. ها تحمیل کند ش را بر آنهای کوشد گزینه گویند 

را ] جعفـري [کـه دولـت جدیـد عـراق      هـایی  آن«: وقتـی نوشـت   1973تـا   1969لرد، وزیر دفاع امریکا در اوج جنـگ ویتنـام از   
، واقعـاً خیلـی   نـد اد می لرد. گفت کامالً درست می]. 35[» واقعی چیست ي دانند دولت بازیچه نامند، نمی واشنگتن می» ي بازیچه«

  !داند خوب می
    

                                                                                                                                                                             
1. T. E. Lawrence 
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  سیاست امروز امریکا در عراق
  
  ؟کند می  ایم اما ایاالت متحد تا به امروز در عراق چه البته به این مطلب اشاره کرده :شالوم

گذاران امریکـا تحمیـل چیـزي مثـل      از منظر سیاست. حتا بدون پرداختن به جزییات از روي اصول مشخص است :چامسکی
اش صـحبت   دالیلـی کـه قـبالً دربـاره    کار را نکنند بـه   اگر این. اقمار اروپاي شرقی یا اقمار امریکاي مرکزي خیلی ضروري است

یی را تحمیل کنند شاید با درجـاتی از اسـتقالل درونـی مثـلِ اقمـار اروپـاي        نشانده باید دولت واقعاً دست .بار است کردیم فاجعه
حمایـت مردمـی   ویشی . کردند ها نمی  کرد، نازي ش را میویشی خودش کارهای. ها نازي اشغالی شرقی مسکو و عمالً حتا اروپاي

شـان  فکران هـم حمایت رفتند، نیروهاي سیاسی راه خودشان را و خیلـی از روشـن   نیروهاي امنیتی راه خودشان را می. زیادي داشت
 هـم  که ایاالت متحد هر نیروي مردمـی را در همین : اي مرکزيیا در امریک. بندي شد هایی که بعداً سرهم کردند برخالف داستان می

پـردازي   داسـتان   ي آلمان و ژاپـن بعـد از جنـگ هـم     ها درباره عمالً تمام صحبت. گان سنتی مرتبط با خود سپردرا به نخبکوبید آن 
ي  سـنتی در بردارنـده  شکسـت و سـاختارهاي    هـم  معناي واقعـی کلمـه مقاومـت را در اروپـا و ژاپـن در     ایاالت متحد به . است

کسـی  . کـار را کردنـد   ایـن در آلمان نظارت زیـادي روي آن نداشـتند امـا    . ها تحمیل کرد را دوباره به آن شهاي فاشیست دست هم
گـذاران   سیاسـت ]. 36[» وذ شرق در آلمان غربی دیوار بکشندفدر برابر ن«درخواست کرد  1946بود که در  1ند اما جرج کناناد نمی

. بعـد از جنـگ دوم جهـانی، اعتبـار زیـادي داشـت      مقاومـت  . ترسـیدند  د از جنبش کارگري آلمان و از مقاومت مـی ایاالت متح
ایـن کـار را بـا    . شکسـت  هم مـی  را درها و بقیه عضوش بودند و امریکا باید آن  ها، کمونیست هاي رادیکال، سوسیالیست دمکرات

ایـاالت متحـد   . متنوع دیگري در آلمان، فرانسه، بلژیک و جاهاي دیگر انجام دادهاي  گري زیاد در ایتالیا و یونان و به روش وحشی
ـ  از بعد. ادامه داد 1970ي  کم تا دهه دمکراسی ایتالیا دستبار  وحشتدستی در سرنگونی  به هم دانـیم چـون مـدرکی     ش را نمـی آن

  .باشد کنم هنوز ادامه داشته نداریم، من تصور می
بـود،   تم آموختـه شه قدر بود که در تعلیمات اجتماعی کالس همانش از دمکراسی احتماالً ه درکدر ژاپن داگالس مک آرتور ک

گین شـدند و چیـزي را کـه    ها در واشنگتن خشـم  لیبرال. ساخت نهادهاي دمکراتیک بکند ابتدا به ژاپن اجازه داد تا عمالً شروع به
سنتی و اساساً چیـزي شـبیه بـه نظـم      گانارگري را تضعیف و نخببنا نهادند تا جنبش ک 1947شد در سال نامیده » جریان به عقب«

                                                                                                                                                                             
1. George Kennan 



  36  )مچهاربخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

  ]. 37[است  ی روي کاربحز موقع دولت تک کار موفق شدند و از آن به انجام این. سنتی را حفظ کنند
ي دولـت   در دوران ریگـان کـه ریشـه   . و در امریکاي التین الزم نیست دنبال داستان بگردیم چون معروف است یا باید باشـد 

خـرد   کـه اما همین . چه در اقمار اروپاي شرقی رخ داد، صورت گرفتخیلی بدتر از هرآن یی هاي رذیالنه گري است، وحشی فعلی
  .نامیدند روي کار آوردند» دولت مشروع«هایی را که  کردن نیروهاي مردمی محلی انجام گرفت، دولت

ـ البته روشـن . توان منتظر همین چیزها در عراق هم بود می ـ . واد بـه پـارادوکس اشـاره خواهنـدکرد    فکرانِ باس تر بـه تـامس   پیش
ـ که بهمان اطمینان مـی   دولت ي کاروترز، مقام پیشین اشاره کردیم که دریافت همه محـلِ تردیـد   » شـان صداقت«دهـد،   هاي امریکا 

ـ فقط وقتی دمکراسی را ترویج می    2004او در کتـاب  . و اقتصادي ایاالت متحد کمک کند برديکنند که به ترویج منافع راه نیست 
رغم صداقت دولت در عراق همـین خـط مشـی     ترسد به گوید که می می] 38[از جنگ سرد پس » ترویج دمکراسی« ي خود درباره

مان پدیـد  کنـیم، خللـی در صـداقت    گوییم عمل مـی  چه میصداقت داریم؛ حتا وقتی مدام مخالف آن بله،! الخالق جل. شود پی گرفته
هنـوز  . ر مسیرش را تغییـر دهنـد  جلبیي  کوشند جلوي انتخابات عراق را بگیرند یا طبق گفته مقامات ایاالت متحد می بعد. دیآ نمی

و تحمیل رژیمی شبیه به السالوادر یـا لهسـتانِ زیـر نظـارت     آن خط قوي، استمرار این ي  کاري که باید بکنند ادامه. هم همین است
  .کارِ راحتی نیست؛ عراق، السالوادر نیستاین اما . شوروي یا نظام ویشی است به عراق

اگـر وضـعیت را بـا    . زنـد  وپـا مـی   متحد امروز در عراق توي مشکل عمیق، خیلی عمیقی دسـت ایاالت . امکامالً موافق  :اشقر
ـ به » شکست مطرح نیست«هایی مثل  عبارت ـ ژرفـاي مشـکل را بـا      چه بهخاطر اهمیت آن بسنجید   دالیل ذکر شده در خطر اسـت 

براي ژاپن و آلمـان بـه    1945هاي سال  طور که نوآم گفت درست با همان طرح همان. یابید هاي واشنگتن درمی خود همین عبارت
از جنـگ دارد چـون در    تري به ایتالیاي پـس ي ایتالیا کاري نداشتند گرچه شرایط عراق شباهت بیش هاي درباره به طرح. رفتندآنجا 

ـ حزب کمونیست ایتالیا در  توده هر دو کشور نیرویی با پایگاه ـ کـه امریکـا بـر آن      1945یی وجود دارد  و ائتالف عراق متحد امروز 
پـس  . مورد ایتالیا، اتحاد شوروي بـود و در مـورد عـراق، ایـران اسـت     در . ش با دولت دشمن امریکاستنظارت ندارد و پیوندهای

ایتالیا توانستند از پسِ حـزب کمونیسـت برآینـد    در . لیا با آن مواجه بودندچیزي است که در ایتاتوازن قوا در عراق خیلی بدتر از آن 
ریکایی در چنـد سـال گذشـته از هـر ترفنـدي اسـتفاده       ممقامات ا. تر است ف عراق متحد خیلی مشکلکه کنار زدنِ ائتالدر حالی 

ـ پیش برود مشکل واشـنگتن ایـن اسـت    طور  چیز همین اگر همهس پ. تواند معجزه کند زاد نمی  خلیل. اند ناموفق بوده کرده ه چـه  ک
فکـر   درشود از این واقعیـت کـه ایـاالت متحـد      هایی بیان می عراق نگرانیمنتشر شده در هاي  سایت ها و وب در مقالهاکنون . بکند

ترتیبـی داد تـا   وزیـر دفـاع   : جا هم گزارش شد یـا نـه  دانم این وجود آمد، نمی یی در عراق به رسواییتازگی . اجراي یک کودتاست
ي  وزیر دفاع عراق در دولت جعفري که بعـد از انتخابـات ژانویـه   . جمهور است عالوي جوري از ارتش سان ببیند انگار که رییس

ـ چنـان کـرد کـه         در اینـ متحد   ائتالف. تشکیل شد، توسط ایاالت متحد تعیین شد 2005 مورد مجلس اعـالي انقـالب اسـالمی 
گـرِ مـدنی و نظـامی امریکـا      اما مقامات اشغال. ش براي خود نگه داردهاي بسیار با امریکا و نمایندگان رهوزیر کشور را بعد از مشاج

ـ و کوشـیدند کـه ارتـش را بـه کنتـرل خـود          اصرار داشتند وزیر دفاع تحت فرمان ـ سکان نامزدشان را در دست داشتند  شان باشد 
کـار از وقتـی شـروع شـد کـه      شان برگرداندند، ایـن  عراق را به سر جاهای هاي خیلی از بعثی. ي افسران را کم دسته درآورند، دست

کودتـا   ي این واقعیت که ارتش ملک طلـق ایـاالت متحـد اسـت شـایعه     . حال ادامه دارد به عالوي در رأس دولت موقت بود و تا
  .کند توسط ارتش عراق را ممکن می
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وزیر کشورِ عضو ائتالف متحد و مجلس اعالي انقالب اسـالمی   داشتن ي دست کل کارزار تبلیغاتی اخیر ایاالت متحد درباره
ـ کـه       عالوي که اخیراً اعالم کرده سوءاسـتفاده . وقاحت واقعی است. در سرکوب و شکنجه کامالً دروغ است هـا از حقـوق بشـر 

ـ امروز   آن کـه  بـر آن  این عالوه! ستااین کاره خودش ] 39[از زمان صدام حسین است، » بدتر«ها را محدود به وزارت کشور کرده 
طور انواع مفسران، از مفسـرانِ جریـان اصـلی     کشیدم که ببینم چه میسرك . ی است، ادعایی شگفت هم هستواضحاغراقِ خیلی 

اند؛ همه باید بدانند که وقتی عالوي بـا حمایـت کامـل ایـاالت     حال ي سخنان او خوش بسته وگوش تا منابعِ ضد جنگ از نقلِ چشم
چـین جـایی   شـان در السـالوادر یـا هم   امریکـایی کـه بعضی  » مشاوران«ت موقت بود، تنها کسی بود که با کمک لومتحد در رأس د

نیروهـاي عراقـی    طهاي مخفی گذاشت و در زمان او بود که شکنجه توس گاهبودند، تکاورهاي پلیس ویژه در بازداشت آموزش دیده
هـاي عـرب را علیـه     یی سـنی  کوشد تا احساسات فرقه ست که میاین ریاکاري محض ا. در حضور مشاوران امریکایی شروع شد

طـور   ایـن هـا   نگرانـی . هستند» بد«قدر  شیعیان بشوراند و به افکار عمومی غرب و امریکا غیرمستقیم بقبوالند که نیروهاي شیعه چه
خواهدداد دولتـی بـه سـبک ایـران در     گفته که ایاالت متحد هرگز اجازه ن 2003به یاد بیاورید که رامسفلد از سال . وندش میه یتوج

خواهیـد   مختاریـد کـه هرچـه مـی    ] 40: [اسـت » خودمختاري محدود«این معادلِ امریکایی دکترین برژنف، . عراق روي کار بیاید
  .که ما بپذیریم بکنید اما تا زمانی

تواند بـر بسـیاري از افسـرها     میدرست است که احتماالً . بینانه نیست مشکل دولت بوش این است که حتا کودتا، انتخابی واقع
ـ کل واحدهاي   اسـت کـه سـربازان شـیعه     بعیـد  . انـد  ي کُرد وارد ارتش شده»همرگ پیش«تکیه کند اما اکثر سربازها شیعه یا کُردند 

هـا نخواهنـد جنگیـد چـون      کُردها دوشـادوش سـنی  و . دهی تحت امر ایاالت متحد را علیه مردمِ خود اجرا کننددستورهاي فرمان
و   سـنی هـاي   عـرب ها نیستند بلکـه   شیعهش آنجا رانی بر شهر کرکوك است که نفت دارد و رقبایالف کُردي اساساً نگران حکمائت

  .ها هستند ترکمن
آسـان اسـت    تنسبایاالت متحد به موقعیت سیاه و سفید که نظارت بر آن به . به این خاطر کل این وضعیت خیلی پیچیده است

  .کاران سرگرم در منطقه نیاز داردتري از تبه هاي باهوش جوامع خاورمیانه چنان است که به آدمگی پیچیداما . عادت کرده
در زدوبنـد  . مدت است ها کوتاه برد آنبرد سیاسی امریکا اکنون چیست؟ راهها مشکل واقعی دارند و سؤال این است که راه آن

بـرد بلندمـدت دارنـد؟ تردیـد دارم چـون      راهآیا . بیت کنندکوشند موقعیت خود را تث براي تشکیل دولت بعدي دست دارند و می
خواهند منابع انـرژي منطقـه را کنتـرل     طورکه بحث کردیم می همان. البته). هدف درازمدت دارند :چامسکی. (چیز از بین رفته همه
وقتـی  . گی دارنـد زمینه آشـفت کنم در این  برند؟ و فکر می این هدف از چه ابزاري سود میاین است که براي رسیدن به مشکل . کنند

کوشـند   یابد؛ از نظر پراگماتیک مـی  هاشان تغییر می کنید خط مشی کنید، حس می گیري می ها را در منطقه پی از نزدیک کارهاي آن
  .برد درازمدت مناسبی ندارندبه نامالیمات واکنش نشان دهند اما واقعیت این است که راه

چـون غـول    هـاي امریکاسـت   افکار عمومی عـراق نگـران برنامـه   : کننده است نگران جاست که کل این قضیه واقعاًمشکل این
  .زخمی، خیلی خطرناك است

  دانند؟ آیا شیعیان عراق، اتهام شکنجه را حرکتی ضد شیعی می :چامسکی
زنـد، خیلـی    شـنوند عـالوي ایـن اتهامـات را مـی      دانند و وقتی مـی  شدت دروغ میبله، اکثریت قاطع شیعیان این را به  :اشقر

. هـا هسـتند   تـرین مخالفـان امریکـایی    زمـان سرسـخت   ها که هـم  خصوص صدري به. شوند چون واقعاً از او متنفرند عصبانی می
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ایـن  : انـد  بـوده » تروریسـت «شـده،  » بـدرفتاري «هایی که شکنجه شده یا به قول خودشان باهاشان  کند که آن مجلس اعالء ادعا می
ي بخشـی از جهـان    دربـاره . هـا نشـان داده   د، چون درست همان راهی است که ارتش امریکـا بـه آن  دانن عمل را کامالً مشروع می

بـوش  ر دولـت  گو ا. کامالً عادي استوجود ندارد و شکنجه آنجا کنیم که متأسفانه فرهنگ واقعی حقوق بشر در آنجا  صحبت می
چرا باید شیعیان عراق یا هرکس دیگـر را بـراي    داند، یي تمدن غرب، شکنجه را در شرایط خاصی قانونی م ي خودخوانده نماینده

را ترفنـد ایـاالت متحـد     بـار آورد و آن نـاراحتی بـه    وزیر کشـور  لیهکردن سرزنش کرد؟ در نتیجه کارزار واشنگتن ع طور فکر این
هـاي مختلـف    حجنـا  هـاي متشـکلِ   است که نیروهاي مسلحِ وزارت کشور، پـر از چریـک  واقعیت . ي ائتالف متحد دانستند علیه

ـ اما نه در نتیجه  را  شـان نظامیان ها خیلـی روشـن شـبه    آن. مورد رازي وجود ندارد چون در این» عملیات نفوذي«ي  ائتالف متحدند 
یروهـاي وزارت  ن، اینکه زیر نفـوذ باشـند  جاي وارد نیروهاي مسلح کردند که سیاست رسمی مورد حمایت ایاالت متحد بود و به 

ها درون ایـن نیروهـا    خصوص صدري انقالب اسالمی و به مجلس اعاليهاي  چریکحضور . گرفتندخود  تحت کنترلکشور را 
هاي پلیس تصـاویر مقتـدا صـدر یـا دبیـران مجلـس اعـالي         ترِ ماشینروي بیشگویند که  ها می گزارش. زند می خیلی توي چشم

  .است قدر از کنترل ایاالت متحد دررفته اوضاع چه دهد نشان می خورد که حتا خیلی واضح انقالب اسالمی به چشم می
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  جنبش ضد جنگ چه باید بخواهد؟
 
  جنبش ضد جنگ باید چه موضعی در عراق بگیرد؟ چه باید بخواهد؟ :شالوم

یکی جبـران خسـارتی   . ور مثل نیروهاي امریکایی البته فقط دو مسوولیت دارد حمله يگر یا نیرو یک ارتش اشغال :چامسکی
خیلی روشـن اسـت کـه    . یعنی باید راه مردم عراق را رفت، هرچه باشد. شان را بروندکه بگذارد مردم راهکه وارد آورده و دیگر این

ها باید بیرون بروند و ایـن بایـد    گران نظامی وجود ندارد، آن از اشغال گستردهیی از حمایت  چون مدرك اساسی. نظر مردم چیست
. چـه در خطـر اسـت   کردن مـردم از آن  شود نادیده گرفت که باید کوششی انجام داد براي آگاه و نمی. دجا هم موضع همه باشدر این

ایـن اولویـت عمـده و    . نشـانده در عـراق آگـاه شـوند     مردم باید از خطرهاي پیشِ روي ایاالت متحد در ابقاي نوعی رژیم دسـت 
را درك کننـد، دیگـر در آن مشـارکت    ي ضد جنگ ایـن  که نیروها همین. خواه است یک هر دو حزب دمکرات و جمهوري درجه

  .کنند مین
هـاي دیگـر تعریـف     دادن بـه روش  هشداردر این مورد کنم  اما فکر می. ام قمن با نوآم در روش تعریف مسوولیت مواف :اشقر

در . د، باید بـا او ازدواج کنـد  رقانونی فجیع وجود دارد که اگر مردي به زنی مجرد تجاوز کدر برخی جوامع . ها مهم باشد مسوولیت
ایم و باید با او ازدواج کنیم،  ما به عراق تجاوز کرده: شنویم محافلِ ایاالت متحد میاز برخی از مقام مقایسه این همان چیزي است که 

هـا   د که اگر عراقـی باید روشن شو. وسخت مبارزه کرد با این دید به مسوولیت، سفتباید . »مسوولیتی داریمبمانیم، آنجا باید آنجا «
ند، بدترین منبع ممکن بـراي ایـن کمـک ایـاالت متحـد و      رشان احتیاج به کمک نظامی دابراي تثبیت کشورشان و ساختن نهادهای

ي هر کمک مورد نیاز اما نـه بـا    گویم که مسوولیت ایاالت متحد اساساً ترمیم است و ارایه در مورد عراق می. ش خواهندبودنیروهای
ورد و آ می از عراق بیرون  ها قبل ش را مدتنیروهای پذیري و دغدغه براي عراق داشت، واشنگتن واقعاً حس مسوولیتاشغال، اگر 
کـه اکثریـت مـردم عـراق درخواسـت       تازه در صورتی کرد هاي سازمان ملل یا چنین نیروهایی تدارکات الزم فراهم می براي گروه

  .کردند می
هـا از زمـان    بر اساس نظرسنجی. نظر اکثریت مردم امریکا هم عمالً همین است: ه کنمخواهم چیزي اضاف اجازه می :چامسکی

ببینید، مسوولیت بازسازي، تأمین امنیت، انتقال سیاسی و غیره به ما ربطی «: اکثریت مردم امریکا گفتند 2003اشغال عراق در آوریل 
گویـد کـه ایـن اطالعـات نظرسـنجی       را به ما میسی امریکایی این در واقع در مورد دمکرا. »ندارد باید به سازمان ملل واگذار شود

 2004دهندگان اسـپانیایی هـم در مـارس     رأي. شد مهاي معتبر انجا چنینی توسط مؤسسه ي این گزارش نشد گرچه چندین مطالعه
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نکردند، گفتند که باید تحـت   آمدن نیروها راها درخواست بیرون  آن. بودن شدند دغدغه همین موضع را گرفتند، هرچند متهم به بی
کـه گرچـه   یکی آن. به دو تفاوت بین اسپانیا و ایاالت متحد توجه کنید. همان موضع مردم امریکا بوداین . نظارت سازمان ملل باشند

داننـد چـون    در امریکـا نمـی  . است دانستند افکار عمومی چه بوده ش میکامل دانست، مردم شود دمکراسی سختی می اسپانیا را به
شـود کـه    چنین چیزي به رأي گذاشته نمـی . جا تصورناپذیر استشود به مسایل رأي داد، این و دوم، در اسپانیا می شود نمیگزارش 

بـه  . کاري بکنند توانند می هاي مردمی جا وجود دارد، آن است که جنبشکه این اما چیزي. بودهاي دمکراتیک استکم ي قاطعِ نشانه
پس باید مردم را چنان سازمان داد که شکاف بین سیاست عام و افکار عمومی کم شود تا افکار عمومی بـر  . دارند خودشان باور عام

  .سیاست تأثیر بگذارد
ر من ایاالت متحد اگر بتواند حاال عراق را به سازمان ملل واگذارد بـا ابقـاي کنتـرل واشـنگتن از طریـق شـوراي       ظنبه  :شالوم

  .شود میحال امنیت، خیلی هم خوش
]. 41[اعتبـار کـرده    شوراي امنیت را وتو بی. باید این کنترل از طریق مجمع عمومی باشد. ي بعدي همین است نکته :چامسکی

ـ نفه وقتـی واشـنگتن بفهمـی    1960ي  ي دهـه  از میانـه . اسـت  ها، تقریباً تمام وتوها را ایاالت متحد انجام داده رغم صحبت و به ی م
از دست داد، ایاالت متحد در وتو با فاصله جلـودار اسـت و بریتانیـا دوم، هـیچ کشـور دیگـري حتـا در        نظارت بر سازمان ملل را 

امـا  . معنی اسـت  توانند آزادنه وتو کنند، شوراي امنیت اساساً بی بریتانیا میکه ایاالت متحد و  پس بله مادام. ها هم نیست ننزدیکی آ
  .کار را کرد شود این در مجمع عمومی نمی

دوست ندارد قضـیه وارد شـوراي امنیـت شـود     واشنگتن . دنزمان کشورهاي دیگر هم حق وتو دار درست است اما هم :اشقر
  .چون انحصار وتو در دست او نیست

ـ یک . هرچند دیگر خیلی دیر شده ـ این » اگر«اگر واقعاً مردم عراق براي دولت بوش مهم بودند  بعد از . کرد کار را آغاز میبزرگ 
گذاشت که از نظر مردم عـراق   ها نیروهایی می جاي آنبه کشید و  بیرون میدن رژیم بعثی، نیروهاي امریکایی را از آنجا کرسرنگون 

ـ نه نیروهاي کشورهایی که به   بی همـین حضـور   . انـد  شدت مظنون به رقابت بر سر تأثیرگـذاري در عـراق و منطقـه   طرف باشند 
. شـود  تـر مـی   بمانند، وضعیت هرچـه بحرانـی  تر آنجا نیروهاي امریکایی است که به وضعیت فعلی در عراق انجامیده و هرچه بیش

گفت، همـین   2ي سنا ي خدمات مسلحانه ي کمیته نظامی ایاالت متحد در عراق در جلسه ده، فرمان1طورکه ژنرال جرج کیزي همان
و ایـن  ]. 42[» دارد گر، از عناصري است که آتش شورش را روشن نگه می عنوان نیروهاي اشغالبه «ت متحد حضور نیروهاي ایاال

اکثریت قاطعِ بخش مهمـی از  : ست باشد یک چیز قطعی هاي در مورد عراق هرچه یک واقعیت است چون تعداد آرا در نظرسنجی
شدت متمرکـز شـده و    هاست که اشغال به در نواحی سکونت آناند و درست هاي سنی، خشمگینانه با اشغال مخالف  مردم، عرب
ي این مالحظـات اسـت، نـه از روي دیـدگاهی خودمدارانـه،       ریکایی بر پایهمرفتن نیروهاي ادرخواست بیرون . کُشد مردم را می

دنبال  تحد در عراق بهدانیم ایاالت م نگرانی درستی براي سرنوشت عراق است چون می. به هر جهت  توجه و باري خودپسندانه، بی
ـ که به تفصیل شرح ـ و از طرفی میچیست    .کند دانیم که همین حضور نیروهاي امریکایی وضعیت را متشنج می ش دادیم 

هاي قـدرت   هایی نیاز دارند وگرنه شبکه کردند که براي ساختن نهادهاي جدید به کمک ها فکر می البته احتماالً اکثریت عراقی

                                                                                                                                                                             
1. George W. Casey 
2. Senate Armed Services Committee  
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چیـزي اسـت   این . تر شیعیان وجود داشتتوانستند تهدیدشان کنند؛ چنین نظري در میان بیش سالح و منابع می رسی بهقبلی با دست
فـوري نیروهـاي    رفتنِجاي بیرون  ها به اگر بسیاري از آن. یز دیگريطور خاص ایاالت متحد آن نیرو باشد چ به کهو باور کردن این

شان نبـود  ي دیگري پیش روی این خاطر است که هیچ گزینهرفتن این نیروها سخن گفتند، به  خارجی، از جدول زمانی براي بیرون
بـود کـه    کـاري  .کردیم ایجاد جنبش ضد جنگ بود هاي مترقی کاري که باید از آغاز می عنوان انسانمعتقدم ما به . تر باشدر کمشتا 

بـه واشـنگتن فشـار    » !همین حاال ،بیرون«گ پیرامونِ درخواست ایجاد جنبش ضد جن. چنان باید انجام شودشد و هم باید انجام می
و قطعـاً بعـد   . کننده خواهدبود گان اکثریت در عراق بیان شود، تعیینآورد و وقتی این درخواست روشن و واضح توسط نمایند می

هـاي دیگـر و    تظـاهرات و روش کننده خواهدبود چه از طریق فشار مستقیم و  از آن، فشارِ جنبش ضد جنگ در ایاالت متحد تعیین
  .گان ایاالت متحد هم به آن توجه دارندهاي افکار عمومی که البته نخب چه از طریق فشار غیر مستقیمِ نظرسنجی
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  انجامد؟ آیا بیرون آوردن نیروها از عراق به جنگ داخلی می
  
  آمدن نیروهاي امریکایی از عراق به جنگ داخلی با ابعاد لبنان خواهد انجامید چیست؟ ي این ادعا که بیرون نظرتان درباره :شالوم

که بخواهد از نیرو اسـتفاده کنـد     هرکس. خواهند اشغال نظامی برجا بماند با کسانی است که می  آن 1ي اثبات وظیفه :چامسکی
شـود همـین را    مـی . استفاده از نیروها فاجعـه خواهـدبود  نباید اثبات کنید که شکست در . ي اثبات با اوست در هر شرایطی وظیفه

ـ مثالً یک خانواده  ي واحدهاي اجتماعی کوچک درباره ام را  اگر زن و بچـه «: فرض کنید یک پدرِ پدرساالرِ بدزبان بگوید: تر گفت 
دارد کـه نشـان     ر وظیفـه ، آن پـد نیسـت این  ي مردم نیست که اثبات کنند مسأله خُب این وظیفه .»دشدنخواهك کتک نزنم، خطرنا

همین قضیه در مورد هرگونه استفاده از زور و هر شکل خشونت شامل اشـغال  . تر نیستبه بحث بیشنیازي . هستدهد مسأله این 
کننـد اسـتفاده از    ي اثبات آن بر دوش کسانی است که ادعا می وظیفه. ي افراطی کاربرد خشونت است، صحت دارد امی که گونهظن

بحـث  . ش کننـد از خشونت و اشغال بربیایند باید متوقف شان ي سنگینِ اثبات لزوم استفاده اگر نتوانند از پسِ وظیفه. زور الزم است
  .باید همان رفتاري را کرد که با آن پدر بدرزبان. دیگري نیست

توانـد هـیچ    کـس نمـی  هـیچ  . بار است، کاري نـدارد  انیگر ز که حضور نیروهاي اشغالشود افزود که اتفاقاً اثبات این می :اشقر
افتـد   چـه بعـد اتفـاق مـی    ي آن قطعیتی دربـاره هیچ . ي عراق بدهد خواه نیروهاي امریکایی بمانند، خواه بروند تضمینی براي آینده

وضـعیت  اشغال، عراق را بـه  : اما یک چیز قطعی است. ین وجود دارندسناریوها و امکانات مختلفی از بدترین تا بهتر. وجود ندارد
  .تر هم خواهدشد تر طول بکشد، خظرناكکی کشانده و هرچه بیشخطرنا

نشان داد که وقتی نیروهاي سیاسی عراق در یک طیف کنار هم ] 43[در قاهره  2005نیروهاي سیاسی عراق در نوامبر   کنفرانس
ـ اگر کار سفیر امریکا، زلمی خلیل قرار بگیرند می نبود که اتفاقی . و تقلب نباشد» رانیو حکم اندازي تفرقه«زاد  توانند به اجماع برسند 

آمده در کنفرانس، غیرمستقیم علیه ایاالت متحد بود با تمایزي که بین مقاومت قـانونی در برابـر اشـغال و     دستبخشی از اجماع به 
کننـد کـه    شـاره مـی  ا» مندانهمقاومت شرافت«معموالً به مردم . هاست عملیات تروریستی قایل شدند که بازتاب دیدگاه عموم عراقی

که تمام عملیات » تروریسم«گر دیگر است در تقابل با  منظورشان مقاومت مسلحانه در برابر نیروهاي ایاالت متحد و نیروهاي اشغال
حتا جالل طالبانی، رهبر کُـردي کـه در سـال    . شوند جا گزارش نمیبا کمال تعجب این خبرها معموالً این. آمیر دیگر است خشونت

                                                                                                                                                                             
1. burden of proof 
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مذاکره » مندانهمقاومت شرافت«است با  گفته که آماده هاباراو . شد، از این تمایز استفاده کرد یاست جمهوري عراق برگزیدهبه ر 2005
شان منحصر به حمله به که عملیات گوید که کسانی قدم ایاالت متحد باشد می جمهور عراق که ظاهراً باید متحد ثابت یعنی رییس. کند

ـ تا درجه نشانهپس . مندندفتنیروهاي امریکایی است شرا ـ در کشور وجود دارد هاي کافی براي امکان اجماع    .هایی 
چـرا بایـد   . کنـد، ارزش دارد  ور مـی  درنگ کردن روي این ادعاي ژنرال کیزي که حضور نیروهاي امریکایی شورش را شـعله 

 مین حضور نیروهاي امریکایی است کـه شـورش  طور باشد؟ البته تنفر شدیدي نسبت به این نیروها وجود دارد اما در ضمن ه این
شـد   مـی  مندي عملیات مسلحانه محویکم، منبع اصلی قانون: رفتند، دو احتمال وجود داشت اگر نیروها بیرون می. کند را قانونی می
ترین دلیـل را  هاي سنی هستند که بیش در واقع این عرب. دیدند خود را رویاروي دورنماي جنگ داخلی میسنی هاي  و دوم، عرب

پـس  . کنـد  ها را ایران هم حمایت می ویژه که شیعهرسد به  ها نمی براي ترسیدن از جنگ داخلی دارند چون تعدادشان به پاي شیعه
و عمـالً  . کننـد  هـا عملیـات مسـلحانه را متوقـف مـی      گر عراق را تـرك کننـد، آن   ید که اگر نیروهاي اشغالآ وجود می این باور به

ـ     ي زمـانی  گر براي خروج برنامه اگر نیروهاي اشغال: کرات گفته کهسنی، انجمن علماي مسلمان به متنفذترین گروه  اعـالم کننـد 
  ].44. [ها خواهدخواست که عملیات مسلحانه را متوقف کنند از تمام گروهـ  بیرون بروندگر  حتا نگفته اگر نیروهاي اشغال

رفـتنِ فـوري    ي بیـرون  کـنم قضـیه   ه کنیم، فکـر مـی  قایسآمدهاي اشغال م ا با پیها ر ها را در نظر بگیریم و آن پس اگر تمام این
گـونگی شـرایط    ي چـه  توانـد دربـاره   کس نمیبار دیگر تکرار کنم که هیچ  اجازه بدهید یک. کننده باشد نیروهاي امریکایی مجاب

. اندیشـان  ها به قدرت برسند یـا خُشـک   فهمیدهکه عقال و این براي مثال به: گی داردنظر قطعی بدهد چون به متغیرهاي بسیاري بست
گیـریم   دانیم و نتیجه مـی  ترین سناریو می را محتمل گیریم و آن اما چرا بدترین سناریوي فرضی را در نظر می. چیز ممکن است همه

ه کوششـی بـراي توجیـه    گیریم؟ این البت بدترین سناریوي عملی حاصلِ اشغال را نادیده میاین که نیروهاي امریکایی باید بمانند و 
  .اشغال است که هیچ پایه و اساسی ندارد
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  کُردها در عراق
  
  ها برخورد شد؟ طور با آن کُردها چه؟ در عراق چه :شالوم

، گازهـاي  1988عـام انفـال سـال     ناك بـود ـ قتـل   در زمان صدام حسـین وحشـت  . داستانِ پر آب چشم است :چامسکی
راندازي صدام حسـین،  ي کوشش کُردها براي ب ها نتیجه دلی یادآوري شود که گرچه این سنگالزم است ] 45... [شیمیایی و

ایـاالت متحـد، در کنگـره    در . ها هیچ کاري نکردند این جانی وحشی بود، ایاالت متحد و بریتانیا در زمان وقوع این قساوت
شـان را  هاي شیمیایی شد اما دولـت ریگـان جلوی   ها و استفاده از بمب عام کردن عراق در زمان قتل هایی براي محکوم تالش
هاي ریگان و بوشِ پدر به تدارك تسلیحات نظـامی خیلـی    ازآن دولت تازه بعد. دادند عراق محکوم شود اجازه نمی. گرفت

هـاي زیسـتی و غیـره     هـا، سـالح   ـ موشک  ي کشتار جمعی رفتههاي پیش مهم براي عراق ادامه دادند، تسلیحاتی مانند سالح
دولـت  ]. 47[ هـا بودنـد   ایرانی کهپنتاگون داستانی ساخت که این صدام حسین نبوده که به کُردها گاز شیمیایی زده بل]. 46[

ـ  فراموشی سپرد ـ شاید حداکثر  وزیر تاچر در بریتانیا که اصالً قضیه را به نخست هـاي   اعتـراض . باشـد  یـی گفتـه    هچند کلم
ـ  ، جف1شود ـ تونی بلر، جک استراو  نامیده می» حزب کارگر نو«چه ي آن هکه هستپارلمانی وجود داشت اما جالب این  2ونه

تفـاوتی هرچـه    ایـن بـی  . شـان اهمیـت نداشـت   ها نپیوستند، چون جنایت صدام علیه کُردهـا خیلـی برای   ـ به اعتراض] 48[و بقیه 
گی بـه  وزیـر کشـور بـود و مسـوول رسـید     که وزیر امور خارجه شـود،  آناز  قبل 2001استراو در سال جک . تر ادامه یافت شگفت

گی سیاسـی  زمان درخواست پناهنـد  بود در آن هاي صدام شکنجه شده گی سیاسی؛ یک عراقی که در زندانهاي پناهند درخواست
» هـاي صـالحه برخـوردار باشـند     ي قضایی مستقل و کـامالً قـانونی از دادگـاه    توانند در قوه می«ها  این بهانه که عراقی کرد اما او به

امـا اگـر شـما    . کند این ماجرا که رخ داد اتفاقاً در لندن بودم، فکر کردم که دولت قطعاً فردا سقوط می]. 49[درخواست او را رد کرد 
  .بودم ي انگلیسی را کم برآورد کرده کرده یی، وفاداري طبقات تحصیل طرز قابل مالحظهمن به . هم شنیدم چیزي شنیدید من

ـ   . ي کُردها مهم نبود شان قضیه، مقامات ایاالت متحد و بریتانیا اصالً برایاما به کُردها بازگردیم تر اوج شقاوت بود امـا قضـیه بیش
  .دداراز این بیخ 

ایران و عـراق از    امور بین براي دخالت در برداري ابزاري از کُردها بازگردیم که ایاالت متحد با بهره 1970ي  اجازه دهید به دهه
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یـی کـرد کـه     اما عراق سالِ بعد با ایران معامله. از شورش کُردها علیه عراق حمایت کرد 1974گتن در سال واشن. ها سود جست آن
همـان زمـان وزیـر امـور     . قـدم عقـب نشسـت    بر اساس آن توانست آزادانه به کشتار جمعی کُردها دست بزند و امریکا هـم یـک  

عملیـات پنهـان را نبایـد بـا کـار      «ـ ایـراد کـرد    ها  پاسخ به انتقاددر ش را ري ایاالت متحد، هنري کیسینجر اظهارات مشهو خارجه
باشـند، دسـت بـه خطـر      و اگر کُردها امروز به ایاالت متحد یا هر قدرت بزرگ دیگري اتکـا کـرده  ]. 50[» میسیونرها اشتباه گرفت

ها استفاده خواهنـدکرد   خود از آن هاي بزرگ براي اهداف قدرت. شانها خیانت شده در سراسر تاریخ به آنهمیشه . اند بزرگی زده
ایـن  . آیـد  سرشـان مـی  کشند و دوباره کشتار جمعی به  شان میها از درِ مخالفت درآیند، گلیم را از زیر پای اما اگر کُردها با اهداف آن

  .جریانِ خیلی خطرناکی است
از  1975خنجري بود که شاه ایـران در سـال    شهای از بدترینیکی . هایی تاریخ کُردها پر است از چنین قساوت! واقعاً ها :اشقر

شـان بکوبـد و   شان گذاشت و اجازه داد صـدام درهم شاه تنهای. دست آورد خواست، از صدام به چه را که میها زد تا آن پشت به آن
شـهري کـه    کننـد؛ شـهر حلبچـه،    مردم معموالً به گازهاي شیمیایی که نوآم اشاره کرد، اشـاره مـی  . ایاالت متحد هم تماشاچی شد

ـ گرنیکاي جنبش کُرد می  هدف اصلی سالح ـ اما نباید فاج وش هاي شیمیایی بود تبدیل به نماد شد   1991ي سـال   عـه د بهش گفت 
، ایاالت متحد چراغ سبز خیلی آشکاري بـه صـدام   فارس از جنگ خلیج بعد 1991در سال ) قطعاً :چامسکی. (را هم فراموش کرد

  .ها دادن به هر دوي آناز شورش شیعیان در هم بشکند، بعد از میدان  پسرا نشان داد تا شورش کُردها 
  .باشند ها را فراموش کرده کنم که کُردها این باور نمی :چامسکی

از «داد،  یي سرکوب خونین اجازهبه صدام  1991در سال  کهاز آن باشند اما ایاالت متحد کمی پس توانند فراموش کرده نمی :اشقر
براي . پا شد هاي مرزي ترکیه غریو اعتراض بر گان کُرد در اردوگاهوضع اسفناك پناهند ي بارهردر غرب د. »کرد حیثیتي  اعادهخود 

عنوان مهاجر بـود و  ها به  از پذیرش این پناهنده ،تربیش ْها نگرانی دوستانه بود اما براي دولت دالیل انسان مردم این غریو اعتراض به
سـپس دولـت ترکیـه و    . است و ناگزیر به اروپا آمدنـد درست ). شانخواست چون ترکیه نمی :مسکیچا( اعطاي پناهندگی سیاسی

تنها راه بازگرداندن اما . »باید کاري بکنی، باید به عراق بازشان گردانی«: هاي اروپایی نگران از مهاجرت جنگی به واشنگتن گفتند دولت
ـ نوعی منطقهها به عراق همان کاري بود که بعد انجام  پناهنده   .ي امن کردن ها دادن، کردستانِ عراق را تبدیل به منطقه ي امن به آن دادند 

ـ از    ترین منفعت را بـین مـردم عـراق از شـرایط بـرده     نسبتاً بیش 1991از  این واقعیت انجامید که کُردها پس ها همه به و این انـد 
ـ حتا از ترانزیت هم  پی شـان و قاچـاق بـه عـراق و از     های ه نوع کاالي تجـاري از سـرزمین  آمدهاي تحریم اقتصادي آسیب ندیدند 

ویژه مسعود بـارزانی، ریـیس حـزب    است که بخشی از رهبري کُردها، به معروف . اند عراق، مثل فروش غیرقانونی نفت سود برده
ـ ایـن در ضـمن     و قاچاق در» بازار سیاه«گان بزرگ دهند دمکرات کردستان وارد معامله با پسران صدام شد که سازمان کشور بودند 

  .کردنِ اوضاع است تر خواستار غیر بعثیي این مطلب است که چرا رهبري کُرد نسبت به رهبري شیعه کم دهنده توضیح
  ؟اند هاي بعثی سابق را حفظ کرده هاي قدیمی با شبکه کُردها این ائتالف :چامسکی

تري در قبـال غیـر    رهبران شیعه موضع متعادل نسبت بهطور خاص،  به طور کل و بارزانی کنم، اما رهبري کُرد به فکر نمی :اشقر
هـاي سـنی از جملـه     آیند و با عـرب  ش فعلی واشنگتن کنار میهمین دلیل است که خیلی آسان با چرخ به. کردنِ عراق دارند بعثی
 اصرار دارند، رهبـرانِ اسـالمی شـیعه    کردنکه خیلی به غیر بعثی  کسانی. اساسی با آن ندارندمشکل . گیرند هاي سابق گرم می بعثی

  .مقتدا صدر و مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق یژهاند به و
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عـام   انداختم و نظرم این بود که بین پوشش خبري قتـل  به اخبار تلویزیون نگاهی می 1991عام  داشتم در جریان قتل :چامسکی
گذشت امـا در مـورد کُردهـا     کشی شیعیان بدون شرح و تفسیر می به نظرم نسل. راندن کُردها تفاوت وجود داشت شیعیان و بیرون

هـا نگـاه کنیـد، درسـت مثـلِ مـا        به این بچـه «: گفت کردم و خبرنگار می هاي تلویزیونی نگاه می ید به گزارشآ یادم می. چنین نبود
  .ها و کُردها د بین شیعهمآ نژاديم تمایزگذاري مستقی جور نظرم این یکبه » شود این بال سرشان بیاید؟ طور می اند، چهآبی  چشم

ـ درباره  :اشقر حـال   هـر  هـا در  رسـانه اما . زدند هاي نژادپرستانه می ي مسلمانان بوسنی هم واقعاً حرف بله، چنین مواردي بود 
ب عـراق ملهـم   شورشِ جنو. دانستند اما شیعیان را متحد ایران دردي کنند چون کُردها را متحد غرب می آماده بودند که با کُردها هم

دیدیـد،   کردنـد مـی   داشتن ایران در شورش شیعیان می ها در رابطه با دست در غرب همان ادعاهایی را که بعثی. از ایران معرفی شد
  .ش کندکه چنین نبود چه برسد که ایران بخواهد هدایتدر حالی 

. مـدت در ترکیـه بـدتر از عـراق بـوده      رفتار با کُردهـا در طـوالنی   ،برانگیز مثل انفال و غیره جدا از این وقایع نفرت :چامسکی
  دانم جلبیر تو با من موافقی؟ نمی
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  کُردها در ترکیه
  

نظر حقوق فرهنگی و موقعیت قانونی، شـرایط کُردهـا در عـراق    از . هاي خیلی سخت جنگ را در نظر نگیریم، بله اگر دوره :اشقر
عراق کشوري اسـت  . ي توازن قوا خاطر مسألهها هستند، به  ركتر از تُ هاي عراق دمکرات نه چون عرب. است نسبت به ترکیه بهتر

شـان در طـول زمـان    شرایط. تر از همه به سود کُردهاست؛ به تناسبِ تعدادشان نسبت به کل جمعیت کشورکه توازن قوا در آن بیش
هـا حقـوق    چـه در ترکیـه داشـتند بـه آن    ، خیلـی جلـوتر از هرآن  1970در سال دالیل تاکتیکی  است و حتا دولت بعثی، به بوده بهتر

ـ     داشـتن  شد اسمی از وجود طور نسبت به ترکیه که تا همین اواخر حتا نمی همین. خودمختاري بخشید کُردهـا در آن کشـور آورد 
ـ از حقوق فرهنگی و زبانی بیش  می» نشین هاي کوه ترك«ها  به آن رفتار ترکیه بـا کُردهـا مثـل    . اند وردار بودهتري در عراق برخگفتند 

گفـت چیـزي بـه نـام فلسـطین       است که می 1969ها در سال  در مورد فلسطینی 1وزیر سابق اسراییل، گلدا مایر این حرف نخست
ـ در رفتار عملی ترکیه ستم و سرکوب دایم وجود داشته و رفتار گهپس ]. 51[وجود ندارد  هـایی   رهدر دو هگاهی مثل عراق نبوده ک

ـ    وجود داشتههاي جنگ و سرکوب شدیدي آنجا  باشد و دوره آورتر شرایط در کردستان نسبت به سایر مناطق کشور خفقان باشـد 
ـ ي اروپا، تواف در ترکیه تا همین اواخر که دولت و ارتش تحت فشار اتحادیه اسـت و   گی بـوده قاتی کردند، این رفتار، رفتاري همیش

  .ه حق تعیین سرنوشتآزادي خیلی دور است چه برسد بالبته هنوز از شرایط 
ـ پای  2002سال  .ي شخصی دارم از چند سال پیش تجربه :چامسکی تخت غیـر رسـمی کُردهـا در جنـوب شـرقِ      در دیاربکر 

ـ سخن  ـ  . گرفتند عکس می پشت همجا بودند و   امنیتی ترکیه آشکارا همهنیروهاي . نی داشتمارترکیه  ناك تشرایط هنوز خیلـی وحش
رانی، سه جـوان بـاال آمدنـد و    از سخن بعد. شد هنوز احساس می 1990ي  هاي ترورهاي دهه ش اما بازماندهبود، نه مثل دو سال قبل

ـ انگلیسی به   یـی   آمیـز بـاورنکردنی   من دادند که عمـل جسـارت  درست جلو روي نیروهاي امنیتی ترکیه یک فرهنگ لغت کُردي 
شان را بـا زبـان خودشـان بیـان     های قدر آرزومندند بتوانند اندیشه باره بود که چه دهنده بود، در این کاني کتاب خیلی ت اهدانامه. بود

م باعـث  رانیکـه سـخن  خاطر این موقع عمالً بازجویی کردند به را نیروهاي امنیتی کشوري همان  خود من. واقعاً پلیسی بودجو . کنند
عنـوانِ شـریک جـرم او    بول آمده بودم که به من اصرار شد در دادگاه ناشري تُـرك بـه   و تازه از استان. شد تقویت میل به جدایی می

بـا حمایـت    1990ي  هـا در دهـه   ركهاي تُ بود که اتفاقاً در دو جاي آن از شقاوت یی از کتاب مرا چاپ کرده او ترجمه. حاضر شوم

                                                                                                                                                                             
1. Golda Meir 
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کردنـد، وکیـل او و    راي ایراد تهمت به دولت ترکیه محاکمه مـی بود، در نتیجه داشتند او را ب میان آمده امریکا علیه کُردها صحبت به
شد که در عمل چنـین هـم    می رسیها باعث توقف داد نظر آن وکالي دیگر از من خواستند اصرار کنم که شریک جرم هستم که به

  .همین اتهام دوباره به دادگاه فراخوانده شد  شد اگرچه او بعداً به
میـزان  : خـوبی بـراي سـطح سـرکوب هسـت     شـاخص  . نبـود  1990ي  اما مثل دهه. بود هنوز شدید 2002سرکوب در سال 

در نتیجـه  . تسلیحات امریکایی ارتباط مستقیمی با مقیاس سرکوب کُردهـا در ترکیـه دارد  . شده به ترکیه هاي امریکایی منتقل سالح
ي جنگ سـرد تـا آغـاز شـورش در سـال       ههاي امریکایی به ترکیه نسبت به کل دور ي کارزار ضد شورش، تحویل سالح در دوره

سـال،  فقـط در همـان یـک    کلینتـون  . کلینتون بود  ها و حمایت تنهایی اوج شقاوتبه  1997درواقع فقط در سال . تر بود، بیش1984
تـون  در دوران کلین]. 52[به آن کشور فرسـتاد   1983تا  1950هاي  شده به ترکیه از سال تري از کل تسلیحات فرستادهتسلیحات بیش

ـ گنج ي دیگري می از اسراییل و مصر بود که در مقوله هاي نظامی امریکا بعد ي اصلی کمک کننده ترکیه دریافت 1997تا سال  تـا  . دن
سال ارتش ترکیه شورش را در جنوب شرقی کشورش خیلی خوب سرکوب کـرد پـس   در این . ترکیه جاي کلمبیا را گرفت 1999

دل و قاتل اسـت هنـوز شـورش را در کشـورش      اما دولت کلمبیا که دولتی مخوف، سنگ. تر نداشتحات بیشلیر نیازي به تسگدی
از  دوبـاره بعـد  (هاي امنیتی امریکا در دنیا شدند  ي کمک کننده تبدیل به سومین دریافت 1999ها در سال  بود پس آن سرکوب نکرده
  ]53). [اسراییل و مصر

ر حـالی بـود کـه    کـرد و ایـن د   سنگین را تأمین مـی  کیه شامل تجهیزاتدرصد تسلیحات تر 80ایاالت متحد،  1990ي  در دهه
سـان  نابود شدند، هزاران روسـتا بـا خـاك یک    ومناطق بزرگی در جنوب شرقی ترکیه نیست . داد هاي باورنکردنی رخ می شقاوت

انـد شـاید   ع کُردي که خیلی هم دقیق حساب نیامد اما بر اساس مناب ها به کدام این شدند؛ عمالً هیچ شان بیرون انداختهشدند، ساکنان
که اکنون شهردار دیاربکر است، رییس یک گروه حقوق بشر کُـردي بـوده کـه بـرآورد      شخصی. میلیون پناهنده حاصل آن بود 3تا 

هـا حـدس و گمـان اسـت؛ مثـل       ي ایـن  آورنـد همـه   حسـاب نمـی  هاي خود را که بـه   قساوت. اند نفر را کشته هزار پنجاهکند  می
را بـه پزشـکی قـانونی    هـا   آنها را دیگري مرتکب شده،  پیدا کنند و چون قتلاستخوانی را تکه کوشند هر  نیست که می 1سربرنیتسا

  .بسپارند
او وقتی  ] 54[ .کینزریی دیدم خیلی دقیق راجع به سرکوب کُردها در ترکیه از استفن  مقاله 2نیویورك ریویو آو بوکزتازگی در  به

اینجا . موقع عمالً هیچ گزارشی از این جنایات را چاپ نکرد بود اما آندر آنجا  رك تایمزونیویداد خبرنگار  این فجایع در ترکیه رخ می
شد اما اساساً پوشش خبري  ، کسی، چاپ میيبانِ حقوق بشر از دیده 3ي اولی شد شاید مقاله می گاهی دیدههاي گه گزارشو آنجا 

که ترکیه از دستورات امریکـا در اشـغال   از آن بعد: چیز تغییر کرد اما بعد از تاریخی که قبالً ازش صحبت کردیم همه. شتوجود ندا
ناك کُردها ي سرکوب وحشت و غیره درباره ك تایمزرنیویوو  4بوستون گالبیی در  ها مقالهي  عراق پیروي نکرد، به ناگهان سروکله

ها را پرداخت و حمایـت دیپلماتیـک از    بردن از قهرمان این عمل، بیل کلینتون، که هزینه البته نه با نامپیدا شد دست دولت ترکیه  به
ها علیه کُردها مناسـب   رحمی خاطر این بیها به  ركکردنِ تُ حاال دیگر محکوم. ها را گزارش نکردند ش آنگرهایکرد و گزارش ها  آن

                                                                                                                                                                             
1. Srebrenica  
2. New York Review of Books 

3 .op-edم. شود ي سرمقاله چاپ می روي صفحه عنوان اولین مقاله در مجالت، روبه بهیی که  ، به معنی مقاله.  
4. Boston Globe  
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  .بودآور  شرم. بود شده
گوینـد   شـنوم کـه مـردم مـی     گیرد وقتی در اروپا هسـتم و مـی   ام می خنده. هاي مخالف خیلی جسورند ركباید اشاره کنم که تُ

ـ حاشیه روشن. قدر کافی متمدن نیستندي اروپا به   ها براي پیوستن به اتحادیه ركتُ هـاي   نویسـنده نـه، بلکـه    هاشـان  یی فکران تُرك 
ـ در تمام این دوران، نه تنها به جنایات وارده بر کُردهـا و قـوانین     گاه،نگاران، استادان دانش اصلی، هنرمندان، روزنامه ناشران و غیره 

ترکیـه بـه   در . انـد  ی که عواقب خطرناکی برایشان داشـته، شـرکت داشـته   هاي مدن همواره در نافرمانیبلکه  دنا هشدید معترض بود
  .اند ها هم رفته گذرد که خیلی رفتن خوش نمی زندان 

. کردنـد  زنـدگی مـی  هاي مهـاجر آنجـا   دهایی در استانبول بردند که کُر برگردیم، بعضی دوستان مرا به زاغه به وضعیت کُردها
 هـا از روستاشـان بیـرون انداختـه     کرد، آن باري زندگی می یی را دیدیم که در شرایط اسف وادهنخا. شود تصورش را کرد نمیواقعاً 
یـی را   شـود بایـد پـدرِ خـانواده بیانیـه      ها داده ي برگشت به روستاشان به آن اجازهخواهند  بود اگر می بودند، دولت ترکیه گفته شده

 او هـم امضـاء  . زدن روسـتا اسـت  ، جنبش چریکی کُـرد، مسـوول آتـش    .)ك .ك. پ(کُرد  انگوید حزب کارگر امضاء کند که می
بینیـد کـه مـردم در     اگر بـه دیـاربکر برویـد، مـی    . دبودن گیر افتادهاش آنجا  و خانواده. بود کار را کرده کرد چون ارتش ترکیه این نمی

بود کـه در منـاطقی از ترکیـه    زمانی . رکوب وضع بهتر شدهس به زبان. کنند اند، زندگی می غارهایی که توي دیوار باستانی شهر کنده
اسـت کـه    1991سـال  از . سبز رنگ پرچم کُردهاست که قدغن بـود / ارنجی ن/ نمایی را تغییر دادند چون قرمز هاي راه  رنگ چراغ

هـا،   تـازگی همـین  . را آموختشود آن  به زبان کُردي صحبت کنید اما هنوز در مدارسِ عمومی نمی شدن توانید بدون مجازات می
انـد از زبـان کُـردي اسـتفاده کننـد امـا در تلویزیـون و رادیـوي          هاي رادیو و تلویزیونی خصوصی مجاز شده گاهها و ایست روزنامه

  .ساعت موسیقی در هفتهگانی، هنوز خیلی محدود است چیزي حدود نیم هم
ود یافته و باید گفـت ایـاالت متحـد    ي اروپا بهب این رفتار با فشار اتحادیه. شود ناکی برخورد میوحشت زطربا کُردها در ترکیه به 

 هـا را بـه   واشنگتن خیلی مشتاق اسـت آن  نظر نرسند چون واهد سروسامانی به رفتارشان بدهند و خیلی خشن بهخ ها می هم از آن
کند، نظر من ایـن اسـت کـه     ي اروپا حمایت نمی اما چون اروپا از ورود ترکیه به اتحادیه. ي اروپا کند طلبانه وارد اتحادیه دالیل نفع

ي  دهنـد کـه وارد اتحادیـه   گویند خُب اگر بـه مـا اجـازه ن    این معنا که با خود می کنند به میها در واکنش به آن شرایط را بدتر  تُرك
هـا بـا    اروپـایی ها این حس را دارند کـه   کنم بعضی تُرك ها بدهیم؟ و فکر می اروپا شویم پس چرا ما باید تن به بازي حقوقِ بشرِ آن

ـ  خواهند تُـرك  نمی. اند، مخالف خاطر نژادپرستیبه خاطر وضعیت حقوق بشر بلکه ي اروپا نه به   تحادیهپیوستن کشورشان به ا ا ه
ش هـای  هـا را در خیابـان   واقعی نژادپرستی در چند کشور اروپایی وجود دارد که راه رفتن تُـرك عنصر . شان راه بروندهای در خیابان

  .کند شان استفاده میداشتن نگهیی براي بیرون  عنوان بهانهپسندد و از حقوق بشر به  نمی
و البتـه  . دهد نگران اسـت  چه در عراق رخ میشدت از آن بهشدت تحت کنترل ارتش این کشور است که دولت ترکیه به  :اشقر

، موقعیـت گـذرایی   2003تـا   1991هـاي   خاطر شرایط استثنایی سـال خیلی ناراحت است که خودمختاري کردستانِ عراق، که به 
رانـی ارتـش و دولـت    نگ ي این منبـع عمـده  . اساسیقانون ر است، حتا واقعیتی د شد، اکنون تبدیل به واقعیتی نهادینه شده تلقی می

  .کند هاي ترکیه توجه خاصی می ترکیه است و ایاالت متحد به نگرانی
. انـد  دسـت آورده که تاکنون بـه   یی هستند یدار استقالل فراتر از شرایط قانوندر کردستان عراق اکثریت تقریباً مطلق مردم طرف

است چون محیط جوري است کـه برخـورداري از اسـتقالل     هنامسوالنگیري این هدف  گویند پی شان میاما رهبران کُرد به موکالن
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امـا حقیقـت ایـن    . از هر چیز ترکیـه اسـت   ورشان بیشظمن ،گویند محیط و وقتی می. ین مورد ممکن استنِ دولت عراق بهتررود
توانسـتند   کردنـد، مـی   است که اگر براي آروزهاي ملی و حقِ مشروع تعیین سرنوشت از جانب ایاالت متحد حمایتی احساس می

باشد تـا حـقِ تعیـین سرنوشـت، شـامل       ملت کُرد مانند هر ملت دیگر باید اجازه داشته. ي عمل بپوشانند شان جامهبه آرزوي مردم
ـ جدا شدن از عراق و ترکیه و ایران و سوریه و آفرین  حقِ جدا شدن و تشکیل دولت خود را داشته ي  پارچـه ش دولت ملـی یک باشد 

دیـده درون   هـاي سـتم   پاره بـا اقلیـت   ملتی است پاره). میلیون انسان 25حدود  :چامسکی. (وي کُردهاستترین آرز کُرد که ژرف
  .تر کشورهاي بزرگ

هـاي نـاتو،     خواهد از کُردها در برابر ترکیه دفاع کند چون دولت ترکیـه یکـی از سـتون    اشنگتن نمیت که البته وسجامشکل این
بنـابراین بـه   . ي دریاي خـزر اسـت   برد ایاالت متحد در خاورمیانه و حوزهخش اصلی راهي زمانِ جنگ سرد و امروز ب متحد عمده

بندنـد و ایـاالت متحـد     تکا شرط میقابل ا ی کامالً غیریچنان روي نیروهاگردیم که رهبران کُرد هم قبالً ذکر کردیم برمی هاین امر ک
  .روشنی منبع غیر قابل اتکایی براي کُردهاست به

ـ  گـري  ها، وحشـی  با تمام تلخی. متأسفانه در مورد کُردهاي ترکیه هم همین است :چامسکی هـاي خشـنی کـه     ا و سـرکوب ه
ـ آن      طریقی به آن اند تا به این کشور دل بسته سرشان آمده، به ي ایاالت متحد به پشتوانه دانند به می  ها کمک کنـد کـه پیـروز شـوند 

شـناختن   رسـمیت ، بلکـه فقـط نـوعی بـه     خواهنـدش  اند، گرچه هنوز احتماالً می هرا از دست دادهم نه خودمختاري، امید به آن 
  .شان راحقوق

  ي ندارند؟امیدچندان تر بهشان توجه دارد، اما به اروپا که بیش :اشقر
امـا  . اسـت  جـاگیر اسـت و ایـن کشـور را فراتـر از اروپـا بـرده        دانند که قدرت ایاالت متحد همـه  نگرترها می واقع :چامسکی

  ]55. [ي حقوق بشر فشارهایی به ترکیه بیاورد پا با معیارهاي کپنهاگ دربارهووارند که ارامید
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  حق جدایی، تعیین سرنوشت و عدالت
  
، بحـث خیلـی   ي خـاص اسـت   ي حق جدایی اگر صحبت از ملیتی باشد که تنها گروه موجود درون یک منطقـه  مسأله در :شالوم

ي با مردمـی از اقـوام   بسیار برانگیز اقوام در دوران صدام حسین مناطق چالش کردنِ جا علت جابه اما آشکارا تاحدي به. ساده است
  .مختلف در آن کشور وجود دارد

  .ترینِ این مناطق است کرکوك از مهم :چامسکی
  ي این مشکل چیست؟  حل عادالنه راه. بله :شالوم

حـل   ین راهاین است که بهتر برانگیختکه خصومت سیستم امنیتی ترکیه را  صادقانه بگویم حس خود من و چیزي :چامسکی
خواهد امپراتوري عثمانی  البته امروز کسی نمی. گفتنش همان و تکفیر شدن همان. استفاده از برخی از عناصر امپراتوري عثمانی است

ـ وحشی بود و فاسد و هرچه بگویید  مردم را به حـال   :یی درست داشت ار در منطقه ایدهگونگی رفتي چ دربارهاما . را بازسازي کند 
ها در شهر از نواحی  یونانی. گذشتید در امپراتوري عثمانی براي رفتن از قاهره به استانبول یا بغداد از هیچ مرزي نمی. بود خود گذاشته

از . کرد حال خود رها می که اساساً مردم را بهدیدید  جا ترکیبی پیچیده می همه. نشین ها از نواحی ارمنی گذشتند، ارمنی نشین می یونانی
ورد و کاري بیادهد سر در چه روي میکه بتواند از آن؛ خیلی فاسدتر از آنبودهاي امپراتوري عثمانی یکی هم این بود که فاسد  خوبی

 نفهمی مردم را به بفهمی داد، ها جواب می ترِ وقتکرد اما بیش وقت قساوت می بی ودر نتیجه گرچه وحشی بود و وقت . ش بکندبرای
 حل درست هنظرم رااروپا هم به در . هاي ترکیبی پیچیده از مردم  حلِ درست براي جوامعی است با گروه این راه. بود حال خود گذاشته
ـ ملت به اروپا به چندین سده خشونت مفرط نیاز داشت تحمیل. مسأله همین است . سیستمی است خیلی غیرطبیعی. سیستم دولت 

خیلی پیش نبود که مردمان زیادي در این کشورها زبـان ملیشـان را   . را در نظر بگیریدکشید؟ آلمان، ایتالیا یا فرانسه  رزها را کجا میم
 هـاي  همین اواخر است که در کشورهاي مختلـف در مقیـاس  . ندداد ها آموزش می د زبان ملی را در مدارس به آنبایدانستند و  نمی

نوع درگیري محلی،  اما کوشش براي تحمیلِ سیستمِ دولت ملی به جوامع پیچیده که همه. است د آمدهوجه ومتفاوت تفاهم عمومی ب
بودن اروپا در  این یکی از دالیلِ وحشی. است وحشیانه بوده یی هاي فرهنگی دیگر دارند، پدیده یی، قومی، مذهبی و درگیري منطقه

ـ از منظر مردم آن ها بقیه وپاییوقتی ار. طول چندین صد سال از تاریخ جهان است جاها، ي دنیا را فتح کردند، کوشیدند همین سیستم را 
ـ به آندیوان   .ها تحمیل کنند گی را 

ـ ملت بـه جوامـع پیچیـده     بسیاري از دردآورترین تناقض یـی اسـت کـه بـا آن      ها در اکناف دنیا، بازتاب تحمیل سیستم دولت 
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ها تمایـل بـه کسـب قـدرت      و بعضی از آن که ربطی به هم ندارند در یک کشور قرار بدهید اگر مردمی را. آیند  سیستم جور درنمی
یـی بـه وجـود آمدنـد کـه       تـرین منازعـات در نـواحی    از عمـده بعضی . عام کنند باشند، ممکن است حاکمان، دیگران را قتل داشته

ـ مثل هند، پاکستان یا فل  شان میامپراتوري بریتانیا به تنهایی کنترل ها عمدتاً بقایـاي کوشـش بـراي تحمیـل سیسـتمِ       این. سطینکرد 
ـ ملت بر جوامع ترکیبی پیچیده خورده تَرَك   .آیند اند که با آن جور درنمی یی ي دولت 

ي اروپـا،   اتحادیه ي هاي تمرکزگرایانه راه گرایشهم دهد این است که به یکی از چیزهاي خوبی که امروز دارد در اروپا رخ می
هـا کـه پرسـه     در خیابـان . چند سال بعد از سرنگونی دیکتاتوري فرانکو به بارسلونا رفـتم . اي زیادي هم وجود دارده تمرکززدایی

ي  دانسـتم بـه خـاطر مطالعـه     جاست، اگر من هم میشد فهمید که کاتاالن زبان مردم آن نمی. شد کاتاالن شنیده نمی یی زدم، کلمه می
جا جاري بود، معلـوم نبـود از کجـا آمـده، و      همه. شنیدید به زبان کاتاالن بود چه میهرآن اما چند سال بعدش برگشتم و. ادبیات بود

در گالیسیا فشارهایی بـراي  . طور و تا حدي آستوریاس هم ک هم همینس، باحاال خودمختاري قابل توجهی در کاتاالن وجود دارد
گیـري اسـت کـه     حال شکل سمت ولز و اسکاتلند دردي به حتا در بریتانیا هم تمرکززدایی محدو. خودمختاري وجود دارد و غیره

سیستم براي کردسـتان چـه    ینبهترپس اگر بپرسید، . طور باشد احتماالً در سراسر اروپا وضع باید همین. نظرم چیز خوبی استبه 
ـ ملـت و اجـازه     : کنم چیزي شبیه به این سیستمی است؟ فکر می ـ   برچیدن کامل سیسـتم دولـت  ترِ محلـی و  ي خودمختـاري بیش

ـ   آمیز هم جواب خواهدداد، خیلی بیش خواهدداد و به روشی مسالمتجواب . دادن حتا درون شهرها یی منطقه تر از سیستم دولـت 
  .ملت

البته شرایط فعلی آرمانی نیست و باید آرزوي کُردهـا بـراي   هرچند . امگرایانه نظر بدهم با نوآم موافق  اگر بخواهم آرمان :اشقر
ـ ملت را کامالً مشروع بدانیم، بیش  ایجاد سیستم شـده بـین    ي ملتی تقسـیم  یی است براي اتحاد دوبارهوتر به این علت که آرزدولت 

ین باشند براي کردستان عراق در شرایط کنـونی، بهتـر   یک تعبیر رهبران کُرد عراقی حق دارند که باور داشتهاما به . هاي دیگر دولت
حمایت خـارجی   وابسته به هداشت ک یی کُردي خواهیم وگرنه جزیره. ن دولتی فدرال استگزینه همین بسط خودمختاري در درو

و ایـن بـراي کُردهـاي عـراق بسـیار      . اسـت درسـت  ) .برسی بـه آ سرزمین محصوري است بدون دست :چامسکی. (خواهدبود
  .ین گزینه نخواهدبودخطرناك است و قطعاً بهتر

ـ شـیعه تمرکـز     همه بر مساله. ترین مسأله در عراق است صورت بالقوه، بحرانی کم به ي کرکوك احتماالً و دست مسأله ي سنی 
کرکـوك  . تـر اسـت   شدت پیچیده است، راحـت  ثبات و به ي کرکوك که خیلی بی اند اما برخورد با این مسأله نسبت به مسأله کرده

ـ  ي و کُرد و جامعه  عرباقوام از  یقبل دیگ جوشان ي شهري است که چند دهه ي برخـی در   گفتـه هـا بـود کـه بـه      گ تـرکمن زرب
ي خـودش   الحمایـه  ي تحـت  ماننـد منطقـه  کند و با آنجـا   الت در کرکوك میخهاست که ترکیه تهدید به د خاطر آن به. انداکثریت 

ـ    ست که گسترش صنعت نفت منجر به مهاجرت گسترده اما درست آن ا. کند برخورد می ه ي کارگران کرد از نـواحی کوهسـتانی ب
بعد صدام کوشید ایـن نسـبت جمعیتـی را تغییـر دهـد و بـا       . کرکوك شد و این شهر از آن پس تبدیل به شهري شد با اکثریت کُرد

» نشـین   عـرب «هاي کُردنشین عـراق،   آن شهر را مثلِ تمام قسمت جمعیت ،کان مجددسسازي قومی و ا اقدامات متعددي مثل پاك
کننـد و در  ترس از این است که رهبران کُرد در مورد کرکوك تهاجمی عمل . ي ایمرو روبهیی  پس ما با وضعیت خیلی پیچیده. کند

: بینانـه خواهـدبود   سود بجویند که عملی کوتـه  یهاي عراق شان بر دیگر قومگرفتن کنترلِ شهر از برتري نظامیدست  تالش براي به
حـل   این معنـا، راه پس به . بار مواجه خواهندبود ن و کامالً فاجعهها با مشکلی سوزا اگر بکوشند این مسأله را با زور حل کنند تا دهه
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ي توافـق بـر سـر     باید در زمینه. شود کار گرفتهکم براي جایی شبیه به کرکوك به  یی که نوآم بهش اشاره کرد باید دست گرایانه آرمان
وجـود   2005قانون اساسی مصوب اکتبـر  این اصل در . سهم درستی از کل درآمد نفتی عراق براي کردستان سازشی صورت بگیرد

بنـد  (خواهدشد  تقسیم» هاي کشور به روشی عادالنه و متناسب با توزیع جمعیت در تمام بخش«تصریح شده که درآمد نفت : دارد
  .که اصلی مناسب است] 56) [109

  است، درست است؟ قدیماما این درآمد نفت  :شالوم
این اصل که درآمد نفت باید متناسب بـا جمعیـت در   . ابهام دارد؛ تفسیرهاي متعددي از این بند قانون اساسی وجود دارد :اشقر

کنـد کـه    اما از سوي دیگر قانون اساسی کـامالً مـبهم بیـان مـی    . است» فعلینفتی هاي  حوزه«کشور پخش شود در واقع مربوط به 
است چـون بخـش    سود کُردهاي عراق  عمالً بهاین ). 108بند (» هاست مام نواحی و ایالتنفت و گاز دارایی تمام مردم عراق در ت«

ها سهم مناسبی از درآمد نفتـی عایدشـان شـود، ایـن تـوازن را بـه سـود خـود تغییـر           ر آنگا. نفت عراق در جنوب است ي عمده
حلـی   پس باید براي پیدا کردن راه. است ف بهترگرفتن کنترل کرکوك به بهایی گزا دست شان از کوشش براي بهخواهندداد که برای

طور شده که ایاالت متحد که در موقعیتی است کـه   اما این. باشد ، راهی وجود داشتهپر دردسري  دار و سازشی براي این مسأله معنی
ـ . کند مورد نمی ش براي حل این مشکل استفاده کند، جداً کاري در اینبامکانات مناستواند از  می دهـد   نگتن تـرجیح مـی  چون واش

از تحمـل   عنـوان آخـرین چـاره و بعـد    کـه اکنـون بـه    » فرقه بینداز و حکومـت کـن  ت«برد عنوان بخشی از راه که این مشکل را به
امیدوار باشیم که عقل و منطق در عراق فراگیر شود و در ایـن مـورد   بیایید . دارد کارش گرفته، زنده نگههاي بسیار در عراق به  ضربه

  .آمیز برسند هاي مسالت به سازش موارد مورد اختالفمثل دیگر 
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  سوریه
  
سیاسـت  . اسـت  شـده  ،هایی از امکان عملیات نظامی امریکا علیه دو دولت دیگـر در خاورمیانـه، سـوریه و ایـران     صحبت :شالوم

  کنید؟ گونه ارزیابی میامریکا در قبال سوریه را چ
: سـوریه و لبنـان را در نظـر بگیریـد    . طلبانه بوده اسـت  شدت فرصتموضع ایاالت متحد در قبال سوریه همیشه به  :چامسکی

ـ همان  1976ایاالت متحد در سال  ـ استقبال کرد  که به طور از ورود سوریه به لبنان  ي  چـون وظیفـه  . طور تلویحی از ورود اسراییل 
بـوشِ پـدر در سـال    . وجود نداشتشان در آنجا که خوب بود و مخالفت خاصی با بودن ها بود عام فلسطینی زمان قتل سوریه در آن

هـا   از سـال امـا پـس   . خواست دمشق را وارد ائـتالف ضـد عـراق کنـد     ها در لبنان بود چون می خیلی مشتاقِ ماندن سوري 1990
ي  یـک کمـی شـبیه صربسـتان دهـه     . نـد ک سوریه از دستورهاي ایاالت متحد پیروي نمی. است تري گرفته واشنگتن موضع طبیعی

افکنـی بـه صربسـتان     هاي دولت کلینتون پذیرفت که علت اصلی جنگ کوزوو و بمـب  گنده از کله 1استروب تالبوت. است 1990
 معنـی حـرف او  ]. 57[شـد   گاه اروپایی بود که به سیستم بازار ملحق نمیبوده که صربستان آخرین پایاین  ه،دوستانه نبود البته انسان

دنـدانِ   .چـین چیـزي اسـت   هم یک همسوریه . پیوستند کردند و به اجماع نولیبرال نمی ها از دستورات پیروي نمی این است که آن
البتـه رهبـري مخـوفی اسـت کـه      . کند کنند، رهبري سوریه نمی تر کشورها رهبران به ایاالت متحد تعظیم میدر بیش. پوسیده است

  .اما این دلیل مخالفت واشنگتن با آن نیستزده  ناك ازش سرنوع کارِ وحشت همه
هرسـتی  ف. جـدي اسـت   تـا چـه حـد    ایاالت متحد از وضعیت حقوق بشر در سوریه شود فهمید نقد کردن به تاریخ میبا نگاه 

شـان  دالیلی دوستهایی است که ایاالت متحد به   معنی دولت کنند؛ این فهرست به هایی که از ترور حمایت می از دولتوجود دارد 
ـ اسراییل درباره کلینتون پیش 1994در سال . ندارد هاي جوالن که اسـراییل در جنـگ    ي بلندي نهاد داد که سوریه را اگر طرح امریکا 

ش به کشـورش برگـردد   خواست سرزمین سوریه می. ریسم دربیاورندهاي حامی ترو ش کرد، بپذیرد از فهرست دولتاشغال 1967
  .گوید ما میچه را که باید دانست به ي آن همه  این. هاي حامی ترور باقی ماند در فهرست دولتو طرح را نپذیرفت و در نتیجه 

ـ امریکـایی بـه   مقامات . دست آمد، فرصتی براي خالصی از شر این دندانِ پوسیده به 2004در سال  راه مقامـات فرانسـوي   هم
ـ   که نیروهابر این تصویب رساندند مبنی یی در سازمان ملل به نامهقطع شـدت فشـار    بـه  مي سوري از لبنان بیرون برونـد و اکنـون ه

                                                                                                                                                                             
1. Strobe Talbot  
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ـ که ایده  می انـداختن روي  دلیـل آن، همـان دلیـل بمـب     . ي خوبی اسـت امـا نـه بـه آن دالیـل      آورند که رژیم سوري را براندازند 
   .بردار نیستندفرمان: است صربستان

فکـر   تر از ایـران اسـت امـا واقعـاً    ه سوریه خیلی بیشآیا ایاالت متحد کاري خواهدکرد؟ حس من این است که احتمال حمله ب
که سوریه یکی این. تر از ایران استباشد؛ هرچند احتمال حمله به سوریه بیش ها وجود داشته یک از آن کنم احتمال حمله به هیچ نمی

ایـن حملـه   کنم اسراییل به  در ضمن فکر می. حمله به ایران خطرناك است، سوریه احتماالً خطرناك نیست. تر است خیلی ضعیف
پس این یک امکان است . شان هزینه نداردتردید براي انجام راحت این عمل، نیروي نظامی دارد و خیلی برای باشد و بی داشته  عالقه

  .نظرم خیلی بعیدگرچه به 
نیروهـاي خـارجی   دست آورنـد امـا    را بهشدن از شر آن  باید فرصت خالص مردم سوریه. رژیم سوریه، رژیمی مهیب است

  .چنیندانم هم که می جاتا آنفرانسه هم . ن امریکا جذاب نیستودبضد سوري دلیل . کنند فقط کار را بدتر می
شـان را  انـداز تـاریخی دیـد تـا معنی     ها را در چشم براي در نظر گرفتن مواضع امریکا همیشه باید آن. کامالً درست است :اشقر
از آن ایـن نگرانـی   قدر نگران حضور سوریه در لبنان شد و قبل  آن 2004ان واشنگتن در سال سؤال این است که چرا ناگه. دریافت

  را نداشت؟
وارد خـاك لبنـان    1976اول ارتش سوریه با چراغ سبز امریکا و اسـراییل در سـال   : بیایید به تاریخ این موضوع نگاهی بیندازیم

خـوردن از ائـتالف نیروهـاي     ي شکسـت  سیحی در لبنان، در آسـتانه راستی م دان آن دو کشور، نیروهاي دستحکه مت زمانی. شد
یی و کمـونی بـه    تر صحبت کنیم این گروه دوم، ائتالفی بود از نیروهاي طایفه اگر بخواهیم دقیق. (هاي لبنان بودند فلسطینی و چپ

). کـرد  ي دروزي ترکیـب مـی   فرقـه  و فئودالِ طایفهرهبري کمال جمبالت که تظاهرهاي چپی را با موقعیت خودش در مقام رهبر 
ش چـراغ  سرکوب آورد که براي ها وارد می ی سنگین به آنستشک راستی برخورد کرد و داشت  این ائتالف نیروها با میلیشیاي دست

شدت خشن با نیروهـاي چـپ فلسـطینی و لبنـانی شـرکت       ارتش سوریه چندین ماه در برخوردهاي به. شد سبزي به سوریه داده
. بودند و باعث شد حضور نظامی سـوریه در لبنـان نهادینـه شـود     نهاد کردهها پیش ر نهایت به توافقی رسیدند که سعوديداشت تا د

ـ  توافـق، سـوري  این . یعنی حمایت از طرف امریکا ها سعوديهاي مالی  بدیهی است که کمک نیروهـاي عـرب را بـه     ا و دیگـر ه
 1977در سـال  : د هرچند ماه عسل واشنگتن و رژیم سوریه خیلی طـول نکشـید  خوان قانون در لبنان فرامیو تثبیت صلح و نظم باز

جمهـور مصـر انـور سـادات، دیـدار       از آن ریـیس  قدرت رسید و کمی پـس صهیونیست لیکود در اسراییل به  راستیحزب دست 
سـوریه  رژیـم  . ـ اسراییل انجامیدمی فرایندي بود که در نهایت به پیمان صلح مصر  سش را از اسراییل انجام داد که آغازگر رتاریخی

رفـتن سـوریه از    کارزاري براي بیـرون   اما در آن مقطع هیچ. هایی بین دمشق و واشنگتن پیش آمد گی کرد و تنشاحساس طردشد
هـا در   لبنان وجود نداشت چون واشنگتن هنوز حضور و نظارت سوریه را بر لبنان در مقایسه با گسترش حضور احتمالی فلسطینی

  .دانست تر میهاي لبنان و نیروهاي مسلمان، شر کم ف با چپائتال
ي  لبنان توسط اسراییل به مشـکل فیصـله داده بـه ایـن ترتیـب کـه بخـش عمـده         1982مدتی عقیده بر این بود که اشغالِ سالِ 

اشـغال  . رسـیدند  قدرت دوست و سپس امریکادوست به جمهور اسراییل بخش فلسطین از لبنان تبعید و ابتدا رییس سازمان آزادي
 2002لبنان توسط اسراییل، حضور نظامی سوریه را در بخش کوچکی از لبنان محدود کرد و حضور نظامی اسراییل تا پایـان سـال   

دو : ها در لبنـان ماندنـد   اسراییل بود، آن خدمت ها در اما چون حضور سوري .ها تفسیر شد ي تعادلِ حضور سوري صورت وزنهبه 
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کل کوشش براي ایجاد دولت تحت کنترل ایـاالت متحـد در لبنـان در    اما . دیگر قرار بگیرنددر کنار یکستند ناوت نیروي خارجی می
ـ اسراییل نیز  نتیجهشکست خورد و با آن، کوشش براي به  1984سال  نشـین کشـور    هاي مسـلمان  در بخش. رساندنِ قرارداد لبنان 

شـد تـا    ایاالت متحد بـد شـد و دوبـاره چـراغ سـبز بـه سـوریه نشـان داده        شورش وجود داشت و دوباره شرایط از دیدگاه منافع 
ـ     وهایش به بخـش تر با اعزام نیر طور که پیش را در دست بگیرد همان اوضاعنفهمی کنترل  بفهمی کـه  مثـل بیـروت   هـایی از لبنـان 

  .بود کار را کرده ـ این شد جاها بیرون رانده بعدها با اشغال اسراییل از آن
دست عراق که سوریه به ائتالف امریکـایی جنـگ بـا عـراق      به 1990چنان ادامه داشت تا اشغال کویت در سال هماین شرایط 

خلـیج شـد    1991جنـگ   شود اما سوریه در زمان دیکتاتوري حافظ اسد، یکی از متحدانِ عـربِ  اغلب امروز فراموش می. پیوست
 1559ي  نامـه ایاالت متحـد از طریـق قطع   2004را به ناگهان در سال که چو علت آن. فروخت که ایاالت متحد به آن خیلی فخر می

انداختن سوریه از لبنان شد، این واقعیت بود که رژیم سوریه بـه جنـگ    راهی فرانسه، خیلی نگران بیرونهم به] 58[شوراي امنیت 
. ش در مسـکو بـود  اضع برادرانکه در هر دو مورد همان مو. نپیوست و برعکس موضع تخاصمی گرفت 2003دوم با عراق در سال 

بـا  نپیوسـت بلکـه    ییبـار نـه فقـط بـه ائـتالف امریکـا      بود، این  انجام داده 1990ـ91هاي  چه در سالدر تضادي عمیق با آندمشق 
به همـین علـت ایـاالت متحـد تصـمیم      . هاي عربِ دیگر فراتر رفت کردنِ قاطع اشغال عراق از موضع تقریباً خنثاي رژیم محکوم

 عنـوان ابـزاري بـراي فشـار    باید این واقعیت را هم افزود که ایاالت متحد از شرایط لبنان بـه  . سوریه را مجازات کند گرفت دولت
ـ سوریه را تحـت کنتـرل داشـتند      واداردتا دمشق را بهره برد آوردن به سوریه  و از نفـوذ   کمـک به نیروهاي امریکایی که مرز عراق 

  .جویان عرب جلوگیري کند جنگ
  .خیزد اً نگرش واشنگتن کامالً ابزاري است و از هیچ نگرانی واقعی براي مردم لبنان برنمیپس اساس
  گام شد؟ چرا فرانسه با ایاالت متحد هم :چامسکی

ـ شـامل درخواسـت    درخواست. شدن فرانسه از سوریه و مرتبط با مأیوسي است تر موضوع پیچیده :اشقر هـاي   هایی داشتند 
ـ که سوریه نپذیرفت  ـ و به  عامل . اقتصادي  ـ رییس  گفتهدیگر ارتباط خیلی نزدیک  جمهـور فرانسـه، ژك    ي بعضی خیلی سودآور 

کـاري  هـا هم  از سـال  بود که پـس  شد کشته 2005ي  فوریه 14در  کهحریري  ر لبنان رفیقیلیاردموزیر سابق و اَبر شیراك با نخست
ـ پادشاهی سعودي که البته فران شت حریري پشتیبانانو پ. زد شهمنزدیک، دمشق به  ـ   سش بودند  هـا   تري از آنه منـافع خیلـی بیش

  .پس نگرش پاریس هم هیچ ربطی به نگرانی براي مردم لبنان نداشت. کند تا از لبنان کسب می
ـ استفاده کرد تا با رفتار خاصی هم  عنوان برگ برندهواشنگتن از لبنان و قتل حریري به  بـا عـراق و در    در رابطـه را ق کاري دمش

. اهللا لبنـان خلـع سـالح شـود     ایاالت متحد درخواسـت کـرد کـه حـزب    : هاي اسراییل جلب کند ترین دغدغه رابطه با یکی از مهم
یـی   تظاهرات و تجهیـز تـوده  حقیقت قضیه این است که فشار واشنگتن نبود که در خروج نیروهاي سوري از لبنان مؤثر افتاد بلکه 

از آن تصـویب شـد و   شوراي امنیت سازمان ملل درسـت قبـل    1559ي  نامهقطع. خیلی روشن است]. 59[ل حریري بود از قت پس
  .را نپذیرفتندهاي لبنان و سوریه آن  دولت

چیـزي شـبیه حملـه بـه     . براي حمله خیلی کم دارندانگیزه . اندیشد معتقدم که ایاالت متحد به عملیات نظامی علیه سوریه نمی
ـ در حـال حاضـر نمـی     . هر حال در مورد سوریه ممکن نیست عراق در ـ به گل نشسته در باتالقِ عراق  توانـد چنـین    ایاالت متحد 

: خواهنـد  چیـزي اسـت کـه مـی    آوردن آن  دسـت منظور بـه   آورند به فشاري که به دمشق می. گی محض استدیوان. اقدامی بکند
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  .اهللا کاري در عراق و در مورد حزبهم
هـاي عملـی ابـراز     بـرعکس در اسـراییل نگرانـی   . باشـد  هایی براي حمله به سوریه داشته کنم اسراییل هم انگیزه حتا فکر نمی

منـد نیسـتیم    را فرونشاندند و گفتند به سرنگونی ایـن رژیـم عالقـه   شود نسبت به عملیات ایاالت متحد در سوریه که اساساً آن  می
کنـد تـرجیح    ها رژیم اسد را که شرایط را کنتـرل مـی   اسراییلی. باشیم ي داشتهمان عراق دیگردیکی مرزهایزخواهیم در ن چون نمی

ـ اسراییل، امن  خیلی خوب می. دهند می خواهند کـه دولـت    آشکارا می. ترین خط مرزي اسراییل است دانند که خط مرزي سوریه 
را زمین بگذارد، اما راضی به برانـدازي دولـت   ش های ورد که سالحبیااهللا فشار  اهللا دست بکشد یا به حزب سوریه از حمایت حزب

کم ائـتالف   تدر مورد عراق دس. و واقعیت این است که واشنگتن هیچ بدیل موثقِ حداقلی براي رژیم سوریه ندارد. سوریه نیستند
ـ    ها به مزاج واشـنگتن سـازگار نبودنـد امـا بـا ایـن       بعضی از آن. دهی چلبی بود نااپوزیسیون به سازم وش هنـوز  وجـود دولـت ب

اما معادلِ سوري چلبی مورد حمایـت ایـاالت متحـد کـه     . گفت توجه کند ي نفوذش در عراق می چه چلبی دربارهتوانست به آن می
  .تر است پاافتاده تر و پیش ا معمولیتشود نسبت به چلبی در عراق، ح می هاي امریکا دیده در رسانه

ـ نمی :چامسکی   ش گرفت؟شود جدی این مقامِ سابقِ سوري در پاریس چه 
در واقـع رژیـم دو عضـو    . بود شکاف درونی رژیم سوریه بود آنچه واشنگتن بهش دل بسته. به خوب کسی اشاره کردي :اشقر
کنـد و   عنوان یک عضو بریده در پاریس زندگی می جمهور، عبدالحلیم خدام که به معاون سابق رییس: اش را از دست داده برجسته

هـا   هـردوي ایـن  . ابق نیروهاي جاسوسی سوریه در لبنان، قاضی کنعان که ظاهراً دست به خودکشی زددهی سوزیر کشور و فرمان
پیوندهاي نزدیکی با حریري داشتند و پیوندهاي نزدیک با حریري همواره خیلی سـودآور بـوده چـه بـراي شـیراك و چـه بـراي        

دسـت  گـذاري کننـد تـا از درون زمـام امـور را بـه        رمایهها س توانستند روي این آدم ها می متحد و سعوديایاالت . هرکس دیگري
ناپـذیري پـیش    بینـی  که شگفتی پیشمگر این. کشور بیرون استو از قدرت  الًو آن یکی فع» خودکشی کرد« اصل کارياما . گیرندب

د در این نگرانـی اسـراییل   کنم ایاالت متح فکر می. دانم ایاالت متحد هیچ بدیل جدي در سوریه ندارد که من می جابیاید وگرنه تا آن
  .شود ش خیلی بدتر از عراق میومرج شود، اوضاع سهیم است که اگر سوریه هرج
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  ایران
  
  است؟ چگونهانداز عملیات نظامی در آنجا  سیاست امریکا در قبال ایران چه؟ چشم :شالوم

. امریکا خـود را رهـا کـرد   نظارت از  1979ایران باید مجازات شود چون در سال . تر است  مورد ایران خیلی پیچیده :چامسکی
ـ آن  ـ مـی      طور که در تفسیر رسانه تصویر امریکا از ایران  هـیچ اتفـاقی در ایـران     1979گویـد تـا سـال     ها و غیـره مـنعکس اسـت 

تـازگی بررسـی جـالبی از کتـاب جدیـد رابـرت       . نیستیی، خیلی مهم  چین مسأله، یک هم1953شاه در سال  بانتصا ،بود نیفتاده
ـ روزنامه  توسط جفري ویتکرافت، یک تاریخ] 60[فیسک  او با کتـاب موافـق   ]. 61[چاپ شده  نیویورك تایمزنگار معقول، در  دان 

ـ انگلیسی که دولت پارلمانی ایـرا   بود اما کارش را با این جمله تمام کرده ن را برانـداخت خیلـی   بود که فیسک به کودتاي امریکایی 
اش یک جنتلمن انگلیسی است که از قضا در کودتـا هـم دسـت     طور نبوده چون همسایه داند این گوید که می او می. گیرد خُرده می

شـود دود از   چیزهـایی در نشـریات چـاپ مـی     که چنیناین. است دالیل خوبی انجام گرفته کار بهداشته و به او اطمینان داده که این 
  .تاریخ حال تاریخ بی هربه  !ندک م بلند میي آد کله

دار امریکـا اداره  که ایران را شاه طرف 1976تا  1953از ]. 62[ها در ایران وجود داشت  ي خوبی از پوشش خبري شقاوت مطالعه
کنـار رفـت ناگهـان    که شاه با انقالب مـردم   1979از سال . شد ها و هرچیز دیگر اساساً پوشش داده نمی عام ها، قتل کرد، شکنجه می

  .گرفت صورتها در ایران  پوشش زیادي از شقاوت
و ایـن فراتـر اسـت از منـافع     . ارتباط خود را با امریکا قطع کرد و این جرم باید مجـازات شـود   1979به هر حال ایران در سال 

اعتی عرض اندام کند؛ خیلـی خطرنـاك   اط توانند بگذارند بی نمی: در مورد کوبا هم طرز تفکر مافیایی وجود دارد. ي دولتی عاقالنه
بخشـی از   .اطاعتی مجازات شـود  پس ایران باید به خاطر بی. اطاعتی کرد شود بی است چون ممکن است دیگران هم فکر کنند می

ـ عراق به   ـ   این خاطر بود که میحمایت ایاالت متحد از عراق در جنگ ایران  دیگر را قصـابی کننـد و در   خواست هر دو طـرف یک
شـود بـه سـود عـراق وارد      نظر رسید که احتماالً عراق پیروز نمی وقتی به. شود خواست مطمئن شود که عراق پیروز می میضمن 

ایاالت متحد تا آن حد به عـراق کمـک کـرد کـه     . ش را باال برد، به خطوط هوایی ایران حمله برد و غیرههای کشتی  پرچم: جنگ شد
توانسـتند بـه ناوهـاي امریکـایی حملـه کننـد و       : هیچ کشور دیگري، آن مزیت را نداشت جز اسراییلاین کشور مزیتی یافت که به 

کار را بکند؟ توانستند ازش قسـر دربرونـد    تواند این چه کسی می]. 63[ها ملوان امریکایی را بکُشند و از این ماجرا قسر دربروند  ده
  .ها ادامه دارد یتبعد از آن این حما. چون بخشی از عملیات حمله به ایران بود

یی است پیچیده و از نظر قومی متعـدد بـا دولتـی     ایران جامعه. کوشد ایران را منزوي و شاید سرنگون کند حاال ایاالت متحد می
ش منـزوی  خواهد از نظر اقتصادي هم البته می. شاید ایاالت متحد بتواند نوعی شورش درونی را تحریک کند. گر شدت سرکوببه 
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  .کند
ي اروپـایی   هـاي عمـده   اروپا را ترسانده که شرکت امریکا چنان. که واشنگتن در انزواي ایران در اروپا موفق شده جالب است

بخشـی از  . اسـت  راهی نکردهاما چین هم. خواهند پا توي کفش امریکا بکنند نمی. اند از ایران بیرون آمده 1و کروپ تیسن BPمانند 
طورکه قبالً گفـتم،   آن. طرف طرف است گاهی آنهند گاهی این . شود چین را ترساند علت خشم امریکا از چین این است که نمی

ـ . است ي خط لوله از ایران مانده رغم فشار زیاد ایاالت متحد هند بر سر پروژه به راه بـا ایـاالت متحـد در آژانـس     از طرف دیگر هم
هـا    آن]. 64[ش ي انـرژي اتمـی شـهری    یت امریکا از برنامـه خاطر حمااست تا حدي به  المللی انرژي اتمی علیه ایران رأي داده بین

  .اندطرف  کمابیش بی
ـ انگلیسـی  . تهدیدي مهیب است زیر فشارِایران . شود اما تالش زیادي براي انزواي ایران می بـر   ،بر اساس معیارهاي امریکایی 

. اال دست به عملیات تروریستی در ایاالت متحد بزنـد گویند ایران باید همین ح ها بهش دفاع از خود قابل انتظار می چه آناساس آن
انـد،   راه انداختـه هـا سروصـدا بـه     کاست نازيولوي ه نژاد درباره جمهور ایران، احمدي وغریب رییس هاي عجیب ي گفته درباره

ـ به  ـ می  يطرز فرض کنید که او  دست بـه اعمـال   یم و آنجا ایم بر سر ایاالت متحد و اسراییل بمب بینداز گفت که ما آماده پذیرفتنی 
ي  هاسـت دربـاره   چیزي است که ایاالت متحـد و اسـراییل سـال   البته این پایان ایران خواهدبود اما درست همان . تروریستی بزنیم

هاي هوایی امریکایی در شرق ترکیـه بـر فـراز     گاهدرصد نیروهاي هوایی اسراییل در پای  ادعاهایی شده که حدود ده. گویند ایران می
ـ نه براي دریافت چیزي  هاي شناسایی می زهاي ایران گشتمر همـه  . ]65[ »ایـم  جـاي  مـا این «که و گفتن این فقط براي تهدید ،زنند 

و گسـترش   پـژوهش ي ریـیس   اساس گفتـه بر . ي امریکاست کشوري کوچک اما شعبه. یی است دانند که اسراییل دولتی هسته می
ـ  جز امریکا بزرگ نیروهاي دفاعی اسراییل، نیروهاي هوایی و مسلح این کشور از هر کشور عضو ناتو به و  ].66[ترنـد   رفتهتر و پیش

چه نشریات عبـري چـاپ   رفته مجهز به آنافکن جت پیش صد بمب از یک دو سال گذشته بیشدولت بوش براي ارتقاي آن در یکی 
ـ که براي گـوش   شان فرستادهاند برای نامیده] 67[ »تسلیحات ویژه«اسراییل  معنـی   هـاي سـازمان اطالعـات ایـران شـاید بـه       است 

جـا اعـزام   چیزهـایی این  و چنین 2زن ضد سازه عمقهاي  دانم حقیقت دارد یا نه، بمب نمی. چیزي باشدیی یا چنین  هاي هسته سالح
ـ   ناوگان هوایی جدید گزارش نشد اما مطمئن باشید گوش ـ از نشـریات اسـراییلی و      ازمان اطالعـات ایـران آن  هـاي س را شـنیده 

  .ست که شما تحت تهدید جدي هستیدها و گفتن این مطلب ا درآوردن آن لرزهقاعدتاً براي به . مجالت نظامی
هـا   آننظرم ایاالت متحد بـه  من این است که شاید نه؛ به حدس . شود حدس زد اند؟ فقط می تهدید جديتحت  واقعاًها  آیا آن

ي  هـر بچـه  . دفـاع نیسـت   دفاع نیستند؛ احمقانه است به کسـی حملـه شـود کـه بـی      یکی چون بی. حمله نخواهدکرد به چند دلیل
تواند در برابـر حملـه از خـود دفـاع      نمی. تواند ایران می. شود که نتواند از خودش دفاع کند کسی حمله می داند که به یی می مدرسه

در عراق بتراشـد کـه    شماري براي ایاالت متحد تواند مشکالت بی که مییکی آن. هاي مختلفی پاسخ بدهد تواند به روش کند اما می
که اگـر قـرار   دوم آن. احتماالً موشک دارد. تواند کارهاي دیگر بکند می. داردایاالت متحد همین حاال هم مشکالت بسیاري در آنجا 

ایـن  . مثل نشوند و غیـره  ي مقابله به ها اهداف را تغییر ندهند و آماده آن تا ندکن ش نمیباشد به کشوري حمله شود تا سه سال اعالم

                                                                                                                                                                             
1. Krupp-Thyssen 

1 .bunker bustersتنی  ، به دو نوع بمب پنجtallboy هتُنیِ  و دGrand slam هاي سـاخته   مانند سازه هاي سخت که براي نفوذ و تخریب در هدف
  .م .شود روند، گفته می کار می شده در دل زمین به
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  .کار خیلی معنی ندارد
هاسـت کـه در مـورد اروپـا      کـردن آن  ش منزويکند؟ حدس من این است که یکی از دالیل ید میهمه تهدپس چرا امریکا این 

ـ آن  ـ و دلیل دیگ  بها را وادار به عق موفق شده  تـر   اگر بشود رهبـر را لرزانـد، خشـن   . رش هم فقط براي ترساندن رهبرنشینی کرده 
قـدر ضـعیف بشـود     تر و شاید دیر یا زود آنهاي سرنگونی داخلی بیش تر است و نقشههاي داخلی بیش معنی مخالفتشود که به  می

ـ آذري  و فرصت. که بشود بهشان حمله کرد هـا کـه دیگـر     دیگـران یـا جـوان   ها، کُردهـا و   هاي زیادي براي سرنگونی وجود دارد 
هـاي   ریـزي  این حدس و گمان است و ما از برنامه. است يطور در نتیجه حدس من این است که این. خواهند و غیره سرکوب نمی

  .داخلی خبري نداریم
ي غـول زخمـی را    قـول جلبیـر پدیـده   ممکـن اسـت بـه    . ریزي معقول اسـت  ي فرضِ برنامه ها بر پایه اما این حدس و گمان

و . ریـزي معقـول محلـی از اعـراب نـدارد      باشند دیگر صحبت از برنامه جان آمده مداران ایاالت متحد به اگر سیاست. باشیم داشته
  .دانیم چه پیش خواهدآمد بعدش را نمی

اول از همـه اجـازه   . تر اسـت ي نظامی به ایران خیلی بیش نظرم احتمال حملهبه . تحلیل من از ایران برعکس سوریه است :اشقر
نفـت   :کنم گرچه ایران برخالف سوریه منابع خیلی مهمـی دارد  یی از نوع حمله به عراق صحبت نمی ملهحدهید روشن کنم که از 

هـاي ایـران، ایـن     ویـژه بـا انـدازه    گیـرد بـه   ي امریکا به کشورهاي دیگر منطقه را می بر مرداب عراق که جلوي حمله عالوه . و گاز
تـر از   ترا سـخ تري از صدام حسین دارد و این مسأله شکستن آن  مراتب مهمگاه اجتماعی به یت وجود دارد که رژیم ایران پایواقع

ي  یـی بـه حملـه    درآمـده  پـرواز  توان با هیچ تخیلِ به  بینید، نمی وقتی تمام مشکالت پیشِ روي امریکا را در عراق می. کند عراق می
نظر مـن ایـن واقعیـت کـه واشـنگتن ناخواسـته       حرف من این است که به . گی محض خواهدبودـ دیوانامریکا به ایران فکرد کرد  

بـراي ایـاالت متحـد ضـروري      را شـدن از شـر آن   صدن رژیم ایران یا خالدار ایران را در عراق تقویت کرده، رام کرنیروهاي طرف
اسـت و ایـن بـراي     هاي امریکا تقویت شـده  اخواسته با کنشن. است تر شده خیلی قوي 2003سال از رژیم ایران از قبل . است کرده

بـه  . البته درسـت هـم هسـت    .ها بر عراق، تهران است این باورند که کلید کنترل آن س متمایل بهپدولت بوش مشکل واقعی است 
طور که معروف اسـت   همان. شدن ایران وجود دارد یی عالوه گفتن ندارد که نگرانی درستی در اسراییل و واشنگتن نسبت به هسته

یی ندارند، و ایـن کشـور انحصـار     هسته ش سالحیی یک از مخالفان منطقه که هیچ حالی یی است در یی عمده ستههاسراییل قدرت 
. خیلی منطقی اسـت . خواهند که هیچ کشوري در منطقه رقیب این انحصار بشود نمی. یی را دارد السکوت هسته گی و حقبازدارند

ـ         یی هسته ترسد تهران حمله که واشنگتن میطور است نه این همینبراي واشنگتن هم  ـ یـی بـه ایـاالت متحـد بکنـد، نـه  ه بـراي  ک
یـی شـود آن    هسـته ت قـدر هراسد ایران تبدیل بـه   که واشنگتن میها یا کشورهاي دیگر خیلی انتحاري خواهدبود؛ علت آن ایرانی

ي  گی متقابل در برابـر نیروهـاي اسـراییلی یـا امریکـایی در منطقـه      بازدارندگی یا است که این به تهران قدرت بسیار مؤثرِ بازدارند
عنوان رهبر ضـد امریکـایی و   یی، اعتبار تهران را به  یابی ایران به بمب هسته تر از آن، دست مهم. بخشد خلیج فارس و خاورمیانه می

هـاي غریـب    نوآم به حـرف . کند ت روي آن کار میشدبه ایران . دهد شدت افزایش می ضد اسراییلی در افکار عمومی مسلمانان به
هـا   این اسـت کـه ایـن   حقیقت . بافد روي او تو گفتی این یارو یاوه می روبه: کاست و اسراییل اشاره کردلوي هو نژاد درباره احمدي

. هـا بهبـود ببخشـد    ویژه افکار عمومی سنی ش را در جهان اسالم و بهیی بودند تا ایران از این طریق موقعیت شده هاي حساب حرف
کوشـند احساسـات ضـد     کوشد ایران را منزوي کند و متحدانِ عـرب واشـنگتن مـی    دهد که ایاالت متحد می در زمانی رخ میاین 

گیـري   ها، هشدار پادشاه اردن به شکل ها، اردنی بیانات سعودي: هاي زیادي زده شده مورد حرف در این. ها را برانگیزند شیعی سنی
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هـاي   نژاد بخشی از ترفند متقابل ایران است که در انکار اسراییل روي دسـت تمـام رژیـم    سخنان احمديپس . رهشیعی و غی هالل
ـ بـراي         ي رییس کننده هاي تحریک رانیو این واقعیت که یکی از سخن. است عرب بلند شده جمهور ایـران از مکـه انجـام گرفـت 

ـ در این رابطه بسیار بامعنی است ا آنج 2005هاي اسالمی در دسامبر  شرکت در کنفرانس دولت هـایی   چنین حرف. حضور داشت 
تر از آن، رییس حماس فلسطین به تهران رفت تـا حمایـت    مهم. نشیند قطعاً به دلِ نهادهاي مذهبی وهابی در پادشاهی سعودي می

  .شتافت المسلمین مصر به حمایت از موضع ایران ش را از رژیم ایران بیان کند و حتا رهبر اخوانکامل
  در مورد هولوکاست؟ :چامسکی

هـا بخشـی از اسـتراتژي ایـران بـود       حرفاین . آورد سیاسی مهمی بود این براي ایران دست. بله در مورد هولوکاست :آشکار
ایـاالت  کـه یـا   کنیم احتمـال این  ها توجه می اینوقتی به . اند شان سنیهاي مسلمان که اکثریت قاطع زد تودهنبراي افزایش اعتبارش 

قلمرو ایـران توسـط تمـام انـواع      .رسد نظر می یی ایران حمله کنند خیلی زیاد به تر از آن اسراییل به تسهیالت هسته متحد یا محتمل
را که نوآم نام بـرد افـزایش   » زن ضد سازه عمقهاي  بمب«د میزان شدت تحت نظارت است و ایاالت متحتجهیزات الکترونیک به 

  .است داده
ـ  عمالً بوسترهاي مخـازن سـوخت هسـته   . قعاً مطمئن نیستم که کار بکنندوا :چامسکی ـ  ش سـرمایه ی ندارنـد، بـرای  ی اري ذگ

  .جور سالح قراردادي با قدرت نفوذ باال دارند  یک. اند نکرده
  .دهد ش را میها دلیل داشتن اما تحریکات ایران، به آن: اشقر

را کنگـره گسـترش زیـاد آن    . گذاري کننـد  ش سرمایهتوانند برای نمیها  جالب است که با توجه به تمام این تحریک :چامسکی
  .هایی خواهدداشت دانند که واکنش داند؛ می جاز نمیم

ایاالت متحد و چـه از سـوي اسـراییل خیلـی جـدي      احتمال حمله به ایران چه از سوي  هکنم ک فکر می حال هرخُب به  :اشقر
  .گفت ناممکن استشود هم  گویم که قطعی است اما نمی نمی. باشد

  .اش حدس و گمان است حدس من چیز دیگري است، اما همه :چامسکی
یکـی از  . کننـد  یـی کـار مـی    ها روي سالح هسته کنم ایرانی مطمئن نیستم اما گمان می. یی ایران بگویم ي هسته بگذار از پرونده

یی منتشـر کـرده کـه در آن     مقاله] 68[ ونیال هرالد تریبننترنشایتازگی در وِلد به  شناسان نظامی معتبرِ اسراییل، مارتین وان کره تاریخ
خواهـد از   دولت زیر تهدیـد مـی  هر . اندش نروند، ابله ا اگر به سمتمباشند ا یی داشته ها سالح هسته خواهد که ایرانی گفته البته نمی

ـ   ح هستهاگر سال. یی استفاده کند گی هستهبازدارند سـرعت ویـران   به : توانند از آن استفاده کنند نمییی بسازند براي استفاده نیست 
یـی   هـاي مسـلح بـه سـالح هسـته      دولـت . بینیـد  هاي امریکـایی را مـی  ودو مرز خود نیر پشت. گی استشوند، براي بازدارند می

ـ اسراییل قدرت عمده  شان کرده احاطه ویرانـی و حملـه   هـا را تهدیـد بـه     ایاالت متحد و اسراییل آشـکارا آن . یی است ي هسته اند 
  .هستند  یی گی هستهها احتماالً در صدد استفاده از بازدارند من این است که آنحدس . کنند می

ها مبادرت بـه   یی وجود دارد که باعث شود ایرانی هاي ساده یی ایران نظر بیفکنیم، راه هاي هسته سالح ي اگر با جدیت به مسأله
  .گی دارندایجاد بازدارندبه تري ي کم فشارها بر ایران برداشته شوند، انگیزه که اگراینیکی . یی نکنند ساخت سالح هسته

ام ایـن اسـت کـه     که اتفاقاً با دولت بـوش موافـق   یکی از مواردي. تري وجود دارد یی اما دالیل مهم براي گسترش سالح هسته
دهد که آزادانـه بـه تولیـد     ن به کشورها اجازه میبند چهارم پیما. نیازمند بازبینی است] 69[یی  اي هستهه پیمان منع گسترش سالح

ایـن  . اسـت  نشده مدرکی که نشان دهد ایران از تعهدات پیمان پا فراتر گذاشته دیده  حال آمیز دست بزنند و تابه یی صلح نیروي هسته
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ي بـین   ل، فاصـله حـا زمان تـا بـه    که تصویب شد معنی داشت اما با رشد تکنولوژي از آن 1970در سال . است سستشرط خیلی 
 1970یی نسبت بـه سـال    نیروي هسته آوريِ که حاال با رشد فن چنان. است شدت کاهش یافتهیی به  یی و سالح هسته نیروي هسته

ایـن مشـکل وجـود دارد و     هاي پـرداختن بـه   راه. تر شد و این خیلی جدي است یی نزدیک شود خیلی به ساخت سالح هسته می
یـی مـورد    توانند براي سالح هسته که می پذیر است، موادي سازي مواد شکافت مشکل اصلی، غنی. است که روي میز است ها سال

یـی مرتفـع    را کنترل کنید، اساساً مشکلِ ساخت سـالح هسـته   پذیر را متوقف یا آن بتوانید ساخت مواد شکافتاگر . استفاده باشند
ـ تمام دولت  یی موجود هاي هسته مشکلِ سالح. شود می از  انـد و بـیش   یی پیمان را نقض کـرده  هاي هسته به قوت خود باقی است 

هـا گذشـته اگـر بتوانیـد تولیـد مـواد        اما از ایـن . است در واقع ایاالت متحد برخی از شروط پیمان را نقض کرده. همه ایاالت متحد
المللی انرژي اتمـی،   البرادعی، مدیر کل آژانس بین ددو سال پیش محم. شود پذیر را کنترل کنید، ساخت سالح متوقف می شکافت

. داد المللی قرار دهند که اساساً به مشکل گسـترش پایـان مـی    بین تحت کنترلِرا یی  سازي تا سطح سالح هسته نهاد داد که غنیپیش
سـال بـود     یا همان 1993نم سال اشتباه نکاگر . کار نبود، مسکوت ماندش به آن بدهکه ایاالت متحد گوشخاطر آن نهاد بهپیش اما این

شـده تـا    پذیرِ غنـی  شده را وضع کند تا به تولید مواد شکافت پذیرِ اثبات عِ تولید مواد شکافتمنکه سازمان ملل تصمیم گرفت پیمان 
ـ   ایاالت متحد تـا مـدت  . باشد المللی بر آن داشته گی و کنترل بیندهد و نظارت، رسید پایانیی  هاي هسته سطح سالح ذاکره را هـا م

هـاي جـانوري بـه آن     ي گونـه  اغراق نیست اگر بگـوییم آینـده  . گیري انجامید  به رأي 2004اما در نوامبر . ردي آن مسدود ک درباره
اول مجمـع عمـومی در    ي در کمیتـه . شـویم  کشـیده مـی  یی  نوعی جنگ هسته سمت  ناگزیر بهاگر پیمان وضع نشود . بستگی دارد

. متحـد رأي نـداد  ایـاالت  . تصویب رسیدرأي ممتنع به  2رأي موافق، یک رأي مخالف و  147شد و با  هبه رأي گذاشت 2004نوامبر 
سـفیر بریتانیـا در   . رأي ممتنـع دیگـر از بریتانیـا بـود    . تواند علیه ایاالت متحد رأي بدهـد  اراده رأي ممتنع داد چون نمی اسراییل بی

دنیـا را  ]. 70[» بـود  الملل را تقسیم کرده ي بین جامعه« ان موافق است اما این مسألهي سازمان ملل توضیح داد که بریتانیا با پیم جلسه
هرگز گزارشی از آن ندیدم گرچـه احتمـاالً یکـی    . راهی کندتوانست با آن هم بود پس بریتانیا نمی به یک تقسیم کرده 147به نسبت 

اگـر واقعـاً   . یی وجـود نـدارد   براي تولید این مواد براي سالح هستهعمل یعنی که هیچ منعی این . ها در تاریخ بوده رأيترین  از مهم
معنـی  اما ایاالت متحد نخواست بپذیردش چون به . شد ش پیدا میکردن نگرانی از گسترش سالح وجود داشت راهی براي متوقف

بقیـه نافرمـانی   . کنـد  اطاعـت مـی  بریتانیا هم از ارباب و . ها این را نخواهندپذیرفت یی خودش بود و آن هسته تنظارت بر تسهیال
ـ اگر شانس اجراي عملی آن وجود داشت، احتماالً بـه آن رأي موافـق نمـی     دانستند مشکلی پیش نمی کردند، چون می . دادنـد  آید 

  .ش وجود نداردشدنکه ایاالت متحد مسدودش کند، شانسی براي اجرایی  مادام
ي  ثمـر بنشـیند بایـد پرونـده      یـی در خاورمیانـه بـه    هاي هسـته  سترش سالحي واقعاً مؤثر با گ که هرگونه مبارزهبراي آن :اشقر
و همزمان کشورهاي همسـایه را بـه کوشـش بـراي     اعتنا ماند  بیتوان نسبت به آن  نمی. یی اسراییل بررسی شود ي هسته زرادخانه

یـی عـاري از    تمامی به منطقهتبدیل آن به  یی در منطقه هاي هسته بدیل مؤثرِ گسترش سالحتنها . ي راهبردي متهم کرد ایجاد موازنه
  .یی است مواد هسته

  ...ادامه دارد ■
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