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  سخن پایانی
  

ر و نوآم قشاعد چند پرسش به جلبیر بماه شش . انجام شد 2006ي  ژانویه 6تا  4وگویی بود که از  ي گفت شده متن پیشین، پیاده
 2006ي  ژوییه 20. روز کنند شان را بهها تحوالت اخیر را شرح دهند و در صورت لزوم تحلیل آن باشد تا بتوانند  چامسکی داده

  .هاي ما بود ها به پرسش دهی آن خموعد پاس

  جلبیر اشقر

  وضعیت عراق

ویژه  کنید؟ به ارزیابی می سیر تحول شرایط را چگونه. است هاي قومی گسترده بوده عراقِ چند ماه گذشته شاهد حمله :شالوم
ماندن نیروهاي امریکایی  باقی زمانِ یی دلیل افزایش مدت باور دارید که جنگ داخلی در شرف وقوع است؟ آیا آشوب فرقه

  است؟
 تر روزي که با هم تبادل نظر داشتیم گذشته وضعیت عراق به روشی تهدیدبار وخیم ماهی که از آن سهدر این شش  :اشقر

رود ـ بدترین براي عراق که الزاماً براي واشـنگتن    شدنِ بدترین سناریو پیش می طرزي محتوم به سمت عملیه است و ب شده
  .داد توضیح خواهم. بدترین نیست

کامالً هاي ایاالت متحد در عراق  براي برنامه 2005ي انتخابات پارلمانی  دانستیم که نتیجه موقع می آن: یاد بیاوریدژانویه را به 
  بار دیگر یک بلوك رأيبعداً تأیید شد که ائتالف عراق متحد یک . رسی نداشتیماهدبود اگرچه هنوز به نتایج رسمی دستبد خو

اگرچه به اکثریتی که در مجلس قبلی از آن برخوردار بود ) کرسی 275کرسی از  128(عمده را در پارلمان براي خود تضمین کرد 
ي آن کامالً  هاي عرب تحریم شد و بنابراین نتیجه تر سنیاز طرف بیش 2005ي  تخابات ژانویهکه ان شد چرا بینی می اما پیش. نرسید

کرسی براي ائتالف کردها  22دادن  کرسی براي ائتالف عراق متحد نسبت به از دست 12دادن حال از دست  این با. استثنایی بود
 40ش بود سقوط خیلی زیـادي کـرد و از   واشنگتن در رأسکه فهرست ائتالفی که ایاد عالوي، مرید  حالی تر بود درخیلی کم
  .بود ضعیفسید که نمایشی رکرسی  25کرسی به 
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که ائتالفی ) کرسی 44با ( 1عراق وفاق ملیي  ـ خواه جبهه» سنی«هاي  ، هریک از ائتالفاگر این معنی بود کهاین نتایج به 
با نیروهاي ]) با خاستگاه سنتی» تندرو«انجمن علماي مسلمان [ المسلمین اخوان» معتدل«ي  شاخه(است بین حزب اسالمی 

گرایـان   ملی جور ، ائتالف جوربه)کرسی 11با (به تنهایی  2وگوي ملی عراق ي گفت گرا؛ خواه جبهه سنی سنتعرب یی  قبیله
ـ با ائتالف  هاي فعلی یا قبلی که رهبري صدام حسین را نمی عرب شامل بعثی شدند، اکثریت مطلقی  می دتحمتحد معراق پذیرند 
تر اگر دو کرسی تر نیاز داشت یا حتا کمائتالف عراق متحد فقط ده رأي بیش. کردند دیگر تضمین میراه یکهمرا در پارلمان به 

یـی   ي بین قبیله چنین بلوك گسترده. ها را در نظر بگیریم که به ائتالف متحد پیوستند ي نزدیک به صدري گروه کوچک شیعه
شده از سوي واشنگتن از طریق متحدان کُرد و گروه عالوي یا هر کس دیگري که ممکن بود به  ت با فشار سیاسی اعمالسنوات می
  .ها بپیوندد، مقابله کند آن

حمایت جلب که  نگرشاین  کاري کنند بامندند با واشنگتن هم تر عالقهنشان دادند که بیش» سنی«همچنین هر دو ائتالف 
ها را در  آندر مجموع  نسبت به زمانی که با خود ائتالف متحد شیعه، دست به اتحاد بزنندائتالف متحد شیعه  برضدایاالت متحد 

که بخواهند به رهاسازي ملی از یی راه بیندازند تا این تر مشتاق بودند بازي سیاسی کمی فرقهپس بیش. دهد  یي قرار مشرایط بهتر
ـ که به باور آن لی از عربسوي دیگر خیاز . خشندبقید اشغال سرعت ب ها ائتالف عراق متحد چیزي  هاي سنی، هژمونی ایران را 

ـ تهدید بزرگ . کنند دانند پس از نظر سیاسی این رفتار را توجیه می تري نسبت به هژمونی ایاالت متحد می نیست مگر ابزار ایران 
م ي گذشته در بحث در ژانویهمن . نددخابات را زیر سؤال بربا عالوي نتایج انتدر هماهنگی هاي سنی  هاي پارلمانی عرب ائتالف
السکوت سیاسی از ائتالف  فقط گرفتن حقمنظور از آن شان به نتایج انتخابات درست نبود و های باره گفتم که ایرادگیريدر این 

ـ آن چه میآنوقتی در دولت به : آنچه بعداً اتفاق افتاد صحت این برآورد را اثبات کرد]. 1[عراق متحد بود  ها و  خواستند رسیدند 
ـ همه ایاالت متحد زلمی خلیل 3حاکم انتصابی   .تباره پایان گرفبه یک » تقلب در انتخابات«ي  شان دربارههای جنجال و ي جار زاد 

اصلی بین ائتالف متحد مورد پشتیبانی ایران از نزاع . هاي شدید سیاسی بین چند نیرو در عراق رخ داد در این بین کشمکش
زاد و مورد  و عالوي مورد حمایت خلیل» ها سنی«ي اتحاد کُردها، احزاب انتخاباتی  طرف و از طرف دیگر ائتالف گستردهیک 

هاي عـرب   سنیکه ریاکارانه اصرار داشتند ضرورت دارد بود باالي واشنگتن  رده گانِکنند هاي منظم و مالقات حمایت بیانیه
رغم خط قرمز ایران و ائتالف  دولت بوش کوشید به 2005ي  بعد از انتخابات ژانویه. باشند مشارکت اساسی در قدرت داشته

واشنگتن سرانجام از آن چشم . این ائتالف تحمیل کند مشارکت عالوي در دولت را بهعراق متحد نه فقط شرایط خود بلکه 
در عراق بر اساس قانون » قانونی«از شر نامزد مورد تأیید ائتالف متحد براي ریاست بر اولین دولت پوشید اما تنها بعد از خالصی 

    .بود ـ ابراهیم جعفري 4سسانوکه در رأس دولت موقت برآمده از مجلس م اساسی جدید ـ همان کسی
مجلس اعالي : دیگر ایستادندیکده رویاروي مع جناحوقوع پیوست که دو نزاع اصلی دیگر درون ائتالف عراق متحد به 

مجلس اعالي انقالب اسالمی براي آدم خودش، عادل عبدالمهدي، مائوییست پیشین که . انقالب اسالمی و پیروان مقتدا صدر
رغم این واقعیت  به. خواست وزیري می هم در مذهب اسالم و هم در مذهب نولیبرالیسم تبدیل به آدمی بنیادگرا شد، مقام نخست

                                                                                                                                                               
1. Iraqi Accord Front 
2. Iraqi National Dialogue Front 

٣. proconsul م. کننده قدرت استعمارگر یا اشغالهاي اشغالی از طرف  شده در مستعمرات یا سرزمین معنی حاکمِ منصوب، به.  
4. Constituent Assembly 
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یی که ایاالت  از دولت اَبرفدرال در جنوب عراق، ایده آنرغم دفاع ان است و به ترین گروه عراقی به ایر اعال نزدیک که مجلس
، واشـنگتن از  )کردند ردرا ي نیروهاي دیگرِ عرب عراقی از جمله مقتدا صدر آن  و همه(را رد کرد متحد با خشم و غضب آن 

زاد که  خلیل. روي نفت عراق بگذارد نام بازار آزاد دستواند به امریکا کمک کند به عبدالمهدي حمایت کرد به این امید که بت
کوشید تا بر آتش نفاق درون ائتالف عراق متحد  به روش خود می بکاهد،نفوذ مقتدا صدر  دغدغه داشت تا ازچیز  از هرپیش 
تـر   که او را به موضع سیاسی خود نزدیک الدعوه، جعفري،حزب شدت از دوست خود و رهبر ي خود به  نوبهصدر به . بدمد

کوشید تمام نیروهاي  را که صدر می» پیمان شرف«جعفري بدون مالحظه (کرد  تر، حمایت می خود صادق شارپنداشت و به ف می
  ]2). [اصلی مستقلِ عراق را به امضاي آن تشویق کند، امضا کرد

ـ که بعد باید تنش بین دو جناح تشدید می ـ در  از انتخابات دسامبر مقتدا صدر را به بازدید از ایران شد اما تهران  دعوت کرد 
یک عنوانِ جلوگیري از انشعاب درون ائتالف عراق متحد و واداشتن مجلس اعالي انقالب اسالمی به ماندن در ائتالف متحد به 

گیري در داخل ائتالف تعیین  رأيصورت دمکراتیک توسط وزیري به  ائتالف متحد براي نخستنامزد . قطعاً مؤثر بود اولویت
از پیشرفت بعد حداکثر کوشش خود را کردند تا در واشنگتن از آن به » مروجان دمکراسی«. شد که اکثریت ضعیفی به جعفري داد

گزید که ملزم بود تا  داد و رییسی برمی در حالت عادي، مجلس باید تشکیل جلسه می: جلوگیري کنندسازوکار قانون اساسی این 
ـ تا بکوشد دولتی تشکیل دهد ـ در این برگزیند را مجلس ترین بلوك حاضر در شده از سوي بزرگ امزد معرفین . مورد جعفري 

هاي  هاي عرب هاي دیگر مانور دهد و بکوشد نظر تعداد کافی از نماینده ساخت تا بین بلوك این موقعیت جعفري را قادر می
  .ها بپیوندد دولت خارج شود، به آناز را وادارد رد ائتالف کُبراي خود تضمین کند و سنی را جلب کند تا اکثریت پارلمان را 

که توافق شد که جعفري بست خیلی شدید و خطرناکی بود تا این نتیجه بن. این سناریو آشکارا در دستور کار واشنگتن نبود
تر از  تر و مطیع دانستند و منعطف ت ایران میتر سمپارا کممالکی . حزب الدعوه، نوري مالکی بدهد معاونش درش را به جای

تفاوت بین این دو، رهبران یک . رسید نظر میبردارتر از جعفري به ش با ایاالت متحد فرماندر واقع مالکی در روابط. جعفري
عالوي یی گوکه از انتصاب مالکی توجیه کند چنان  ندن را پسلهمه چندان نبود که خودستایی موهن واشنگتن و حزب، با این 

  .است هوزیر عراق تدهین شد عنوان نخست دوباره به
بود تا گروهاي پارلمانی و  طور که قبالً گفتم او خیلی سخت کار کرده همان. ي شکست بود منزلهکل این شرایط براي صدر به 

هاي پارلمانی سنی  گروه: خورد کار کامالً شکستدر این . فراپارلمانی سنی عرب را متقاعد کند که به ائتالف ضد اشغال بپیوندند
به عالوه انجمن علمـاي  . شان با احزاب کُرد و حاکم انتصابی واشنگتن چسبیدندنهادهاي او را رد کردند و به ائتالفعرب پیش

ها زرقاوي و  او نتوانست کاري کند آن: شدت با صدر مخالفت کرد یان سنی عرب نزدیک است بهمسلمان که خیلی به شورش
و دیدگاه ) ها خواست گروه زرقاوي را تکفیر کنند صدر حتا از آن(اش را به شدیدترین وجهی محکوم کنند  اعدهي الق شاخه

از  هاي سنی که قبل او شکایت کرده که گروه. گرایان عرب سنی بود ش با ملیرادیکال ضد بعثی او هم مانعی بر سر راه روابط
  .اند کار را نکرده یک اینرا امضا کنند، هیچ » پیمان شرف«ه انتخابات دسامبر بهشان نزدیک شده و ازشان خواست

 ي صدر در کوشش براي ایجاد ائتالف ضد امریکایی با نیروهاي سنی عربِ ضد اشغال،اتژي بعدي به استر ي عمده ضربه
ـ منظورم حمل هاي عرب را در عراق شعله ها و سنی گرایانه بین شیعه یی بود که تنشِ قوم حادثه ه به مسجد العسکري در ورتر کرد 

جویی مبارزان شـیعی را برانگیخـت کـه از     حدي حس انتقام گرایانه تا ي فرقه این حمله. است 2006ي  فوریه 22سامراء در 
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در . بودند رو بود، به جان آمده ها روبه شان از آغازِ اشغال با آن شماري که جامعه پایان و بی ي بی ندهي کش گرایانه هاي فرقه حمله
باشد ـ  این عمل چراغ سبز نشان داده بهصدر که ایننه . ، ارتش نامنظم صدر، آشکارا نقش زیادي داشت»سپاه مهدي«ها،  انتقام این

ش نسـبت بـه   یـان نظام چیز را آرام کند ـ اما چـون شـبه    تر رهبران شیعه حداکثر کوشش خود را کرد تا همهبرعکس، مثل بیش
ي دادن بـه نـدا  از در نظر گرفتن هر چیز دیگر و گـوش   تر متمرکزند، قبلاسالمی کمنظامیان بدرِ مجلس اعالي انقالب  شبه

  .عقالنیت سیاسی از غرایزشان پیروي کردند
ـ از جمله دوستان امریکایی،  شدت مورد بهرهبه هر حال این حوادث ناگوار به  برداري نیروهایی با آرایش غریب قرار گرفت 

ـ بههاي طرف عثیدار زرقاوي و ببنیادگرایان سنی طرف اعتبار کنند  هاي عرب بی این منظور که مقتدا صدر را در میان سنی دار صدام 
چه صدر در ي آن همه. که موضع قاطع ضد اشغال دارد و به استقالل کامل از ایران معروف است، از میان ببرنداش را به این و وجهه

راه گنبد هم به) ها و شیعیان سنی(عرب تأثیرگذاري در چارچوب یک عراق پانی بود، یعن آن رسیده ر سیاسی بهظاز ن ي قبل  دوره
ـ حش را در میان شیعیان است که او نفوذ باصالبتبدیهی . العسکري فروریخت مسجد هـاي   از همه میـان الیـه  بیش  فظ کرد 

از هر گروه دیگر  مسلحِ جامعه بیش عنوان مظهر جناحِبه » شارتش«ي شیعی، نفوذي که به احتمال زیاد با نقش  ي جامعه دیده ستم
گراهاي عرب شـیعه و سـنی کـه پـس از      ملیعنوان رهبر اما این واقعیت باقی ماند که او در تحمیل خود به . بود تقویت شده

  .بود، عقب ماند یی پیدا کرده وجهه 2004رویارویی با نیروهاي اشغالگر در سال 
صـورت   سال پیش بهچه یک در واقع آن. است عیار جنگ داخلی نرسیده به رغم این تحوالت، عراق هنوز به شرایط تمام

از شـروع ناگهـانی و    حتا پیش 2006و اوایل  2005ش دادم، شدت رشدش در سراسر سال شرح ]3[»عیار جنگ داخلی کم«
دو عنصر وجود گویم که  ي لبنان می حال من با توجه به تجربه بااین. ش کرد، متوقف نشدهي سامراء تحریک شدیدي که حمله

ي عراقی  پارچهپایداري دولت یکاولی . عیار قرار دارد شرایط فعلی عراق و جنگ داخلی تمامدارند که در این لحظه هنوز بین 
ایجاد شکاف در و  1976در لبنان انشعاب در دولت در اوایل سال : ي عراقی  پارچهچنان یکاست و وجود نیروهاي مسلحِ هم

عنصر دوم وجود نیروهاي مسلح خارجی با نقش بازدارنده و . عیار را سبب شد ي جنگ داخلی تمامسوارتش بود که حرکت به 
  .بعد ـ هرچند فقط ادواري ـ در لبنان بازي کردبه  1976میانجی است مثل نقشی که ارتش سوریه از 

ش الزاماً بـدترین  ریو براي مردمسوي بدترین سنام زدم که لغزش عراق به یی است که در ابتداي بحث ها اشاره به کنایه  این
ي  کارانه تبلیغ پیرامون رفتار جنایت گذشته ازهاي اخیر در عراق اتفاق افتاده  چه در ماهتر آنعمالً بیش. سناریو براي واشنگتن نیست

ي مقتدا صـدر   یی و شکست پروژه هاي فرقه افزایش حاد تنش .است هاي ایاالت متحد بوده سود طرح به ،نیروهاي امریکایی
کاري انجام شد، تنها برگ  دهیم که وقتی همه هاست هشدار می یگر مدتدافراد از من و بسیاري . است به کار امریکا آمده آشکارا

هـاي   ترین نسـخه  یی خواهدبود که دولت بوش بر اساس کالسیک هاي قومی و قبیله ي واشنگتن در عراق ایجاد تفرقه برنده
این کاري است کـه حکـام   . »تفرقه بینداز و حکومت کن« :کند برداري می ترین روش از آن بهره هانهامپریالیستی به خودخوا

  .کار بسته و از آن سود بجویندرا به  اند تا آن خود را کرده زاد حداکثر کوشش انتصابی واشنگتن در بغداد از پل برمر تا خلیل
هاي  اند که آژانسها مظنون  که بسیاري از عراقی جاراي واشنگتن تا آنیی موهبتی است ب هاي کنونی قبیله از این منظر، درگیري

جلوه » مشروع«اشغال با این واقعیت  توجه کنید که چگونه. یی هستند هاي قبیله جاسوسی امریکا و اسراییل پشت بدترین حمله
ند براي تضـمین امنیـت خـود    کن هاي عرب در نواحی با جمعیت مختلط که احساس تهدید می شود که خیلی از سنی می داده
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اندیشید که  واقعیت می اینبه وقتی ]. 4[اند چون اعتمادي به نیروهاي مسلح عراق ندارند  تقاضاي حضور نیروهاي خارجی کرده
ـ با چه  ي ضد اشغال بوده هاي سنی، هواداران اصلی شورش مسلحانه عرب ـ گرچه تنها هواداران نیستند  اند و هنوز هم هستند 

ندرت  ي ضد اشغال در جنوب عراق وجود دارد که به هاي مسلحانه به رشدي از فعالیت الگوي رو: شوید مواجه میتناقضی 
  .باشد هاي عربی مربوطه گزارش شده هاي غربی یا حتا رسانه است ـ اگر اصالً در رسانه گزارش شده

ها نگه  را درون محدوده ر است اما فقط آنش براي عراق سازگاهای عداوت قومی با طراحی: کند واشنگتن با آتش بازي می
خودخوانده » کارشناسان«هاي ایاالت متحد از سوي  وقیحانه در رسانهطور که  در جهت منافع ایاالت متحد نیست که آن. دارد می

امریکا بر عراقی آمد خوب خواهدبود، بدون کنترل امنِ  کاران و دوستان معتقدند که دومین پی شود و نومحافظه از آن دفاع می
نظارت ي عملی براي جنگ داخلی مدید خواهدبود بلکه  تنها نسخه این امر نه. پارچه، این کشور به سه بخش مجزا تقسیم شودیک

ترتیب این  به. کند تر می یقطعخیز عراق که جنوب این کشور با اکثریتی شیعی است غیر  ي اصلی نفت ایاالت متحد را بر منطقه
اش سازگار باشد و »تفرقه بینداز و حکومت کن«یی در سطحی قابل کنترل که با سیاست  با تقویت عداوت فرقهمنفعت واشنگتن 

فدرال با دولت مرکزي دچار عراق . آید دست می ین نحوي بهآمیز نینجامد به بهتر ش درنرود و به جنگ داخلی مخاطرهاز دست
که خیلی مشکل (شود  گران اصلی عراق پذیرفتهتوسط تمام بازی کهخواند مشروط بر آن خیلی خوب با این طرح می ،گیآشفت
ت معیبه ج(یی خطرناك بچکاند  ي پویش را در ناحیه پاره فاجعه خواهدبود ـ خیلی ممکن است که ماشه اما عراقی تکه) است
  ).جاستي منابع نفتی عربستان آن ي ایالت شرقی پادشاهی سعودي فکر کنید که بخش عمده شیعه

شدت خطرناکی  به انِزاب ها مقایسه کنیم، حقیقت مطلب این است که آتش نشان نیروهاي ایاالت متحد را با آتش حاال اگر
نشدنی  حقیقتی کتمان: است به وخامت گذاشته وقفه رو از زمان شروع اشغال، وضعیت عراق مدام و بی! کنند ها را هدایت می آن

در  به بهبود است شرایط رو هکاین  بهورزیدن توانند انکارش کنند با اصرار  ا میه گویانِ وقیحی مثل همان واشنگتنیکه فقط دروغ
ش و تن کند میور  اشغال، شورش را شعله: است عراق در دور باطلی گرفتار شده. گویند را میمدارك مسلمی عکس آن  کهحالی 
ي خود بـراي   نوبهکه به  ، چیزياندازد میراه کوشد با ابزار سیاسی تشدیدش کند به  کم انتصابی واشنگتن میایی را که ح قبیله

گر ایاالت متحد با آن نفت روي آتش عـراق   یی که مقامات اشغال آخرین وسیله. شود از آن استفاده می ي اشغال توجیه ادامه
ـ  ترین گروه ریزند بر اساس منابع شیعه، کمک به حزب اسالمی است ـ نزدیک می ا بسنی عرب عراقی به واشنگتن و سعودي 

  .یی نقش دارد اکنون در عداوت فرقه ی که همحایجاد جناح مسل
 و قیدرفتنِ کامل و بی  بیرون ترِ تنها با اعالم هرچه سریع: ي سوزان وجود دارد آمدن از این دایرهفقط یک راه براي بیرون 
هـا   کردن شـورش سـنی   این باعث فروکش .کردن آتش برداشتموش توان گامی قاطع براي خا شرط نیروهاي امریکایی می

گر  هاي اشغال رفتن گروه براي بیرونزمانی ي  که برنامهمحض آنکرات وعده داده به  خواهدشد که انجمن علماي مسلمان به
شان چشـم   یندهها به آ زمان عراقی یی را فروخواهدکاست و هم نش قبیلهچنین تهم. اعالم شد، خواستار توقف آن خواهدشد

این نتیجه برسند که حضـور  و اگر حتا به . آمیز را احساس خواهندکرد مسالمت یزیست خواهنددوخت و باور به رسیدن به هم
ها از کشورهایی  گروهها کمک کند، مسلماً این  بازسازي واقعی به آن خارجی براي مدتی الزم است تا براي تثبیت نظم و شروعِ

هاي مردم عراق  خواهدشد که تمام بخش آمد گفته خوشبه گروهی یک بر عراق دارند، نخواهندبود بلکه هاي هژمون طلبی که جاه
  .بدانندخود غرض  دوست و یاور بیها را  آن
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  حماس در قدرت

 ي ثیر این پیروزي را بر جامعهتأ. ندانستی آور وگوهاي ماه ژانویه پیروزي حماس در انتخابات را خیلی شگفتی در گفت :شالوم
  بینی؟ می هاي اخیر اسراییل چگونه ویژه در پرتو تهاجمطور خاص به  انداز صلح به طور کل و بر چشم به نفلسطی

از انتخابـات   ي قبـل  پیروزي حماس در انتخابات در واقع وقتی در چارچوب کلی نظرهاي مـا در همـین ژانویـه    :اشقر
گرا یا چپ ـ  برآمده از شکست و فساد رهبرانِ جنبش ملی مایل عامِباید تأکید کرد که ت. آور نیست شود خیلی هم شگفت نگریسته

شوند ـ به بنیادگرایی  می مقامات فتح که با امثال محمود عباس و محمد دهالن شناخته/  بخش فلسطین رهبران سازمان آزادي
هاي بسیار متفاوتی نشان  را به روش گرایشی است که خودکند،  ترتیب پدید آمده را پر می اینیی به  رهبري توده اسالمی که خالء

  .دهد می
سخت از مذهب اسالم  وسمت تبعیت سفت  گردانی از سکوالریزاسیون اجتماعی و حرکت به روي به معنی» کردناسالمی «

گان دهند درصد رأي 45/44حماس رأي دادند تنها  هکه ب اجازه دهید اول از همه اشاره کنم که کسانی. شکل نیست فرایندي یک
هاي  تر کرسیحماس بیش. (هاي سکوالر یا به نامزدهاي لیبرال رأي دادند که اکثریت یا به فتح یا به چپ لسطینی بودند درحالیف

یی استوار بود و بخشی بر  هاي انتخاباتی منطقه نتایجِ حوزه خاطر نظام انتخاباتی که بخشی از آن بردست آورد به  پارلمان را به
رهبران اسراییل از  تر از روي خشم و ناراحتیکار را بیشکه به حماس رأي دادند این  ه خیلی از کسانیکآندوم ). نسبی کسب آراي

ش از حروف اولِ حماس که نام. گی به بنیادگرایی اسالمیتر از روي وابستو مقامات تشکیالت خودگردان عضو فتح کردند و کم
گزین ش نشـان داده و جـای  خی خود را دشمن اصلی دو مخـالف شده از نظر تاری گرفتهکلمات عربی جنبش مقاومت اسالمی 

» دولت یهود«ترین دشمن  ترین و رادیکال صصورت پروپاقررا به تصویرش . است فتح در مقاومت علیه اسراییل» اسالمی«
اش  پدرخوانـده علیه اسـراییل و   ،1تسلیم مشروط به ویژه اصلپایان رهبران فتح در اصول  هاي بی شکل داد و در برابر سازش

سوي  گرِ سیر قهقرایی به ي مذهبی از جهان با منشوري بیان کار را از روي دیدگاه بنیادگرایانهالبته این . قدم نشان داد امریکا ثبات
این، زمینه را . را کنار گذاشت بخش فلسطین با دقت از گفتمان رسمی خود آن ستیز انجام داد که سازمان آزادي هاي سامی دیدگاه

ي حماس شد با خشونت  بعد عالمت مشخصهبه  1990ي  کورِ ضد اسراییلی کرد که از دهه يهاي انتحار عد احیاي حملهمسا
چنین هم حماس. بخشید ها مشروعیت می ها در چشم بسیاري از فلسطینی این حمله ها که به  هاي اسراییلی ي سرکوب فزاینده

هاي  صدقه در اجراي نظام ي فتح رشد داد و با اخالص آشکار همافیاگونو مالً فاسد ترین منتقد حاکمِ کا عنوان رادیکال خود را به
  .ش با آن به مقابله برخاستاسالمی و خدمات اجتماعی و قناعت رهبران

ها رشد کرد و در فلسطین مثل جاهاي دیگر  در این سال» کردناسالمی «ي حماس، موج  موازات نفوذ فزاینده بدیهی است به
یابی  ایم، مثل انقالب ایران، دست هاي دیگر دیده چه در موقعیتاما برخالف آن. زد ي قاطعِ پوشش زنان توي چشم می با نشانه

. شک اولویت جنبش این نبود بی. عیارِ تسلیمِ اجباري یا داوطلبانه به اوامر مذهبی ادامه پیدا نکرد قدرت با کارزار تمام حماس به
ها را به تنهایی بـه   پاچه بود، انتظار نداشت اکثر کرسی از پیروزي در انتخابات کامالً دستواقعیت این است که حماس ظاهراً 

کرسی  74دست آورد که مجموعِ یی را به  یافته در روش منطقهکرسی تخصیص  66کرسی از  45گیر  اکثریت چشم(دست آورد 
آیند دانسـتم چـون    رایند سیاسی را خیلی خوشش در فوگوهاي ماه ژانویه مشارکت گفتدر ). کرسی را به آن بخشید 132از 

                                                                                                                                                               
1. capitulations 
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گیري این اضطرار را تشدید  چشم ونحقدرت به  ش بهیابی دست ].5[رد ک تر متقاعد می حماس را به اندیشیدن با عبارات سیاسی
  .کرد

بودند از تغییر رادیکال دولت، کامالً سرگردان و در برخورد با امور ناشی یی پس  رسیدهدوران  بهرهبران حماس مثل هر تازه 
ي  مستبدانه ها از همان قدرت ـ این دومی علیه آن رو شدند هي فتح و محمود عباس روب سرعت با مانورهاي موذیانه و بنابراین به

عباس را به او تحمیل  2003در سال  ي فلسطین اسر عرفات وقتی واشنگتن در رأس کابینهیجمهوري سود جست که  ریاست
شروع به  تدریجهاي غربی به رهبري ایاالت متحد به  رهبران حماس وقتی اسراییل و قدرت. بود هکار بردکرد، علیه عباس به 

تاب  توانند نتایج انتخابات واقعاً دمکراتیک را بار دیگر ثابت کردند که نمی کل دولت و ملت فلسطین کردند و یک ثبات کردن بی
ـ همانکنند که دوستان و نوکران بیاورند و فقط وقتی از دمکراسی دفاع می طورکه نوآم و  شان را به قدرت برساند، تضعیف شدند 

ي سیاسـت   ي فشـرده  حال تالش کردند که خیلی سریع از ایـن دوره رهبران حماس با این . من در ژانویه به آن تأکید کردیم
شـان  دریافتند که مخالفان. اند ندان اسراییل و فشار غرب گیر کردهسفتح و   فتند که بین چکشدریا. گرایانه درس بگیرند واقع

  ].6[اعتبار شده و خود سرنگونی خود را با ابزار سیاسی و با نوعی توطئه تسهیل کنند  ها چنان رفتار کنند که بی خواهند این می
هـاي   با خواسـته  آوا سوي اتخاذ موضع سیاسی هم گامی مهم به گرایان، اما رهبرانِ حماس گیرافتاده بین متعصبان و واقع

ـ یعنی برنامهگویند به  می» سند زندانیان«که به آن  این عمدتاً از چیزي. ها برداشتند ي فلسطینی اکثریت عمده ي بحث و  دست آمد 
فلسطینی از فتح تا حماس بـه   هاي هاي اسراییل متعلق به کل طیف سازمان هاي فلسطینی در زندان تأیید شده توسط زندانی

جلوه دادن دولت حماس سـود    صورت ابزاري براي نامشروعمحمود عباس کوشید تا از سند به ابتدا . استثناي جهاد اسالمی
رغم این واقعیت که محتواي سند،  ش از تأیید سند اکراه داشت ـ به جوید و این در حالی بود که حماس تحت فشار متعصبان

وجود عباس  این با. تر است تا عباس در بر دارد و بنابراین عمالً به موضع حماس نزدیکگرایی فلسطینی را  اصول اساسی ملی
تجدید نظر   که چنان در آن سندي جدیدي از  استفاده کند اما حماس با توافق بر سر نسخه  فریبانه از آن کوشید به روش مردم

  .سود خود چرخاند بود که با پسندش جور دربیاید، شرایط را به شده
هایی که اسراییل  ي سیاسی فلسطین به اتفاق آراء بر مبناي دولتی مستقل در سرزمین ي عطفی شد که به اتخاذ برنامه این نقطه

  داشت که اول سند تجدید نظر شده بیان میبند . بود انجامید اشغال کرده 1967در 
  

کـردن   آزاد: کننـد  ها مبـارزه مـی   موارد زیر هستند و براي آن دنبالها در موطن خود و در خارج از کشور به  فلسطینی
شدن به نشین؛ برداشتن دیوار حائل جدایی نژادي و الحاق؛ نایل  ي مهاجران شهرك ها و تخلیه شان؛ برچیدن شهركزمینسر

هاي  رزمینشامل حق تأسیس دولت مستقل کامالً خودمختار در تمام س  ت و استقالل و تعیین سرنوشتشحق آزادي، بازگ
بیـرون  هـا   هاشان کـه از آن  ها به خانه و کاشانه تختی اورشلیم؛ تضمین حق بازگشت پناهندهبه پای 1967اشغالی سال 

ـ همه ها و بازداشتی کردن تمام زندانی ها؛ و آزاد اند و پرداخت غرامت به آن شده رانده ها بر  ي این ها بدون استثناء یا تبعیض 
چه که المللی و آن ي منشور سازمان ملل و قانون بین بر سرزمین پدري و آبا و اجدادي و بر پایهي حق تاریخی مردم  پایه

  ].7[است  ش کردهمان تضمینحقوق مردم تعرض بهبدون  للیالم مشروعیت بین
  

از طریـق   دمکراتیک وفرایندي بخش فلسطین را بر اساس  هاي الزم براي بازسازي رادیکالِ سازمان آزادي بینی بند دوم پیش
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ـ از طریق انتخابات توسط  مبتنی بر آراي نسبی) بخش معادلِ یک گروه قانونگذار در سازمان آزادي(ی جدید تشکیل شوراي مل
هاي اصلی تا دیگران نیز نماینده  د و توافق بین سازمانشبا مکندادن انتخابات مهاي مردم فلسطین هرجا که ترتیب  تمام بخش

  دارد که بیان می 7بند . دهد ـ ارایه میباشند  داشته
  

ـا بـه اهـداف         تشکیالت خودگردانِبخش فلسطین و رییس  هدایت مذاکرات حق قانونی سازمان آزادي ـاي اتک ملـی اسـت بـر مبن
مورد بـراي تأییـد و تصـویب بـه شـوراي جدیـد ملـی         که هر توافقی در اینگونه که در این سند آمده مشروط بر آن ملی فلسطین آن
  .رفراندوم عمومی برگزار کند طهقانونِ مربو شود یا در داخل و خارج کشور بر اساسفلسطین تسلیم 

  
ها به توافـقِ   که فلسطینیروز بعدش ـ درست وقتی   .آن توجهی نشد دست آمد اما تقریباً بهبه  2006ژوئن  27این توافق در 

 ي ه، و با هدف رسیدن به تـوافقی سیاسـی آمـاده   بودند، توافقی فراگیرتر از همیش تاریخی خود نایل شده ي شده ریزي برنامه
ـ اسراییل حمله مذاکراتی با اسراییل می ترین روش  اسراییل به وحشیانه. ش را به غزه ترتیب دادي فجیع ي نظامی وحشیانه شدند ـ

ـ    ژوئن که به تالفی ربوده 25ش در شدن یکی از سربازانممکن به دزدیده  ادلش بـا  شدن شهروندان فلسطینی، و بـا هـدف تب
داد  واکنش نشان داد اگر اسراییل به مقامات فلسطینی وقت براي حل مسأله می. بود هاي بازداشت شده دزدیده شده فلسطینی

گرفتنِ کل مردم فلسطین را براي تحمیل  اما در عوض تصمیم گرفت سیاست گروگان. توانست به آزادي سربازش دست یابد می
، از جمله هاي تروریسم دولتی گسترده ش چیزي نیست مگر توپسرانجامن به روشی که اش به دولت فلسطی طرفه خواست یک
  .گیري شدت بخشد طرز چشم ات جمعی برآمده از مفهوم گناه جمعی، بهفتوسل به مکا

کوشید  کننده می و امیر پرتز خیلی مأیوس. ش اثبات کرد که وارث خَلَف آریل شارون استداریدر دوران زمام 1ایهود اُلمرت
یی که بر  نه فقط او به برنامه. ش در رأس حزب کارگر تقلید کند، اما شبیه به کاریکاتوري مسخره شداز شقاوت اسالف نظامی

 وقـف  کـه خـود را  وارد دولت ائتالفی به رهبري اُلمـرت شـد،   بود خیانت کرد بلکه  مبناي آن دست به کارزار انتخاباتی زده
را پذیرفت که نه فقـط  » دفاع«که در واقع یعنی الحاق و خشونت دایم، و پست وزارت  است جانبه کرده یک» سازي شهرك«

کـرد ـ حـاال از     یی دارد که او از آن دفاع می ي اجتماعی ترین ارتباط را با برنامهکمگی او دارد بلکه ترین فاصله را با شایستبیش
حاضر  حال پریده است و در انداز صلح در منطقه خیلی رنگ تمام این موارد، چشم ي بریم ـ در نتیجه ي صلح اسمی نمی برنامه

  .فقط هبوط به بربریت در افق پدیدار است

ـ حزب ستیزه   الهـ  لبنان ي اسراییل 

  اله و اسراییل را؟ هاي حزب کنی؟ کنش ارزیابی می ي لبنان را چطور تحوالت ناگهانی و رو به رشد در جبهه :شالوم
مند شهروندانِ  ربایی نظام مشروع به آدم  دست گروهی فلسطینی در غزه واکنش اسراییلی بهشدن یک سرباز ربوده  :اشقر

ـ مشروط بر آن بی این . م نشودداعنوان سپر بال اعها حفظ شود و به  که سرباز براي تبادل زندانیشمار فلسطینی توسط اسراییل بود 
دهد که با توسل به خشونت  ها به روشنی نشان می نبرد فلسطینی ي تاریخ همه. ترین پاسخ به تعرض اسراییل نبود قطعاً مناسب

                                                                                                                                                               
1. Ehud Olmert 
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 این با. ي نظامی برخوردار است کوبنده شان برسند چراکه اسراییل از برتري قاطع و درهمتوانند به اهداف ها می نیست که فلسطینی
اسراییلی، ارتش اسراییل را هدف قرار  جاي شهروندانعیار بود که به حق به  همه این عمل انتقامی مشروع در برابر تهاجمی تمام

  .بود داده
ها را  ها را کشته و دو تن از آن یی به سربازها و نه شهروندان اسراییلی ترتیب داده و چند تا از آن اله هم حمله حاال گرچه حزب

یرفت از بخشی از خاك پذ 2000ارتش اسراییل در سال   روشن است که از وقتی. برانگیزتر است ربوده، این کنش مشخصاً سؤال
ـ اسراییل مدام با  یی که حزب نشینی بود عقب بنشیند ـ عقب ش کردهاشغال 1982لبنان که از سال  اله نقش کلیدي در آن داشت 

ژوییه علیه ارتش اسراییل را قطعاً  12شد عملیات  در این معنی می. کرد اله حمله می اجمی به حریم لبنان به حزبهدرازي ت دست
ي اسراییل به  عنوان انتقام مستقیم از هجومِ پیشِ رو یا خیلی تازهاما از سوي دیگر خیلی واضح بود که حمله به . نداشتمشروع پ

یی براي  عنوان بهانهقلمداد خواهدکرد و اسراییل از آن به » تجاوز«را  الملل آن ي بین جامعهخاك لبنان تلقی نخواهدشد بلکه 
ـ کارزاري که به  کوبیدن حزبهدف در هم اجراي کارزار نظامی گسترده با  شدت مردم لبنان را در قالب اله سود خواهدجست 

  .این معنی هم ماجراجویانه و هم نامسووالنه بوداله به  عملیات حزب. دهد آزار می» دیدن جنبی خسارت«سنت 
عنوان کنش وحدت با مردم غزه که  بهاله را  ها را در منطقه درك کرد وقتی عملیات حزب توان رضایت خیلی البته کامالً می

اما نباید این عملیات را فقط از وراي منشور اخالقی ارزیابی . کنند ها هستند تفسیر می ترین ستم ترین و غیر قانونی تابع ناانسانی
له واقعاً سنجیده ا ي حزب در این پرتو حمله. شده سنجید گیري تشان با اهداف پیب احتمالی و مناسبعواقها را با  باید آن: کرد
ش چند ماه بود ي گروه اله، حسن نصراله، گفت که حمله رهبر حزب(به جاي تسکین مردم غزه ـ اگر چنین هدفی داشت . نبود

را به مخاطره  ـ زندگی، امنیت و معیشت مردمی دیگر و در تعداد بیشتر) از یورش اسراییل به غزه شد، قبل ریزي می که برنامه
  .انداخت
قـدر هـم کـه سـرزنش کنـیم، کـامالً از مـاجراجویی و         الـه را هـر   ي حـزب  ناپذیري حمله جویی و مسوولیتماجرااما 

زند و  تري میمراتب بیشهاي کاري به  ش ضربههای گري اسراییل با تفرعن و وحشی. ناپذیري اسراییل متفاوت است مسوولیت
ـ در التهاب نگه  ها ـ و حاال دوباره لبنانی قوق فلسطینیی تحقیرآمیزش به زندگی و حتوجه کل منطقه را با تجاوز دایم و بی ها 

گیرد و به  تر از خود انتقام می مراتب ضعیف شوري بهکانگیزترین روش از  ترین و نفرت که اسراییل به زشتخالصه آن. دارد می
 .اسـت  تر فلسطین کـرده  عیفکاري که با مردم ض گیرد، همان ها را گروگان می کند و آن مردم لبنان مجازات جمعی اعمال می

تازه (کشاند  لبنانی را به دام مرگ می 300تر از ها فقط در نُه روزِ اول خیلی بیش دهد که طبق گزارش یی انجام می عملیات نظامی
شمار آدم دیگر را مجروح  ، بی)شده را پوشش ندادند سانیک هاي با خاك هاي ساختمان وخُل ها زیر خاك شده ها، مدفون گزارش

هایی که به نگرانی  لبنانیآن . دارد می کند و کل کشور را در حالت انسداد نگه هاي اساسی لبنان را ویران می کند، زیرساخت می
ي واشنگتن را  ي عریان تمام اقدامات ریاکارانه ند چهرهستتوان ي مردم و دمکراسی لبنان باور داشتند می ادعایی واشنگتن درباره
واشنگتن در واقع شریک جرم و مسوولیت تجاوز . بس برحذر داشته راي امنیت را از دادنِ فراخوان آتشمشاهده کنند که حتا شو

ـ یا بهتر ـ همه می شود بی است گفته اسراییل به مردم لبنان است   قادر بود تادانند که ایاالت متحد و فقط ایاالت متحد  مسوولیتی 
  .هاي اسراییل را متوقف کند وقت حملهبدون فوت 

 2004یی کردند براي رسیدن به هدفی که از سال  اله را بهانه ي حزب مقیاس تجاوز اثبات کرد که واشنگتن و اسراییل حمله
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را به تصویب شوراي  1559ي  نامهسالی است که ایاالت متحد با حمایت پرشور فرانسه قطع 2004سال . ش بودنددنبال بهموکداً 
هاي مسلح  خلع سالح گروه ي از لبنان را داشت بلکه خواهانورنشینی نیروهاي س امنیت رساند که نه فقط درخواست عقب

رفتارِ بـا نخـوت، وحشـیانه و سـبعیت     . گان بودهاي پناهند هاي مسلح در اردوگاه اله و بعد فلسطینی کشور یعنی اول حزب
واداشتنِ اکثریت اعضاي دولت لبنان به  شبار هدف ید که اینآ مهارنشدنی دولت اسراییل با حمایت واشنگتن از الگوي آشنایی می

ي قبلی  شکارا با نقشهآنگارم، چنین تجاوزِ  حال که این نوشته را می. ي جنگ داخلی جدید است اله به هزینه رویارویی با حزب
هـاي   گري وحشی ازها در انزجار عمیق  تر لبنانیاست و به اتحاد بیش ي عکس داده یی، ظاهراً در عمل نتیجه شدهتدارك دیده 

معناي دقیق کلمه، جزیی از ي شیعه که همیشه به  عنوان مظهر اصلی مقاومت ملی، فراتر از جامعهاله به  اسراییل و باز تثبیت حزب
  .است شد، انجامیده آن دانسته می

این هدف، از براي : اله ي تسلیحات حزب مسألهبرآمد، شروع کرده به بررسی  2005دولت کنونی لبنان که از انتخابات بهار 
بازپس دهد و دو زندانی را  ]8[ ا،اسراییل درخواست کرد که آخرین بخش از خاکی را که در جنوب لبنان اشغال کرده، مزارع شبع

چنین درخواست کرد که اسراییل بـه مداخلـه و   هم. آزاد کند ،1978ها از سال  اند، یکی از آن هاي اسراییل که رسماً در زندان
  .ي سیاسی این کشور و سهیم در پارلمان است پایان ببخشد گر مشروعِ علنی در صحنهلبنان که یک بازی اله آزارش به حزب

تواند  ویژه که دولت لبنان نمیباشد به  شود کامالً مشروع است که براي دفاع از خود سالح داشته اله تهدید می مادام که حزب
ش راه دیگري است که باید از سوي لبنان براي دفاع از تمامیت ارضی درست است که راه. در برابر اسراییل از آن محافظت کند

گیري شود  ي آن تصمیم جانبه توسط هریک از نیروهاي سیاسی این کشور درباره و نه یک و به روش دمکراتیک مردم لبنان در کل
ي  چه اسراییل به پشتوانهآن. و فصل شود ها با ابزار سیاسی حل اله باید توسط خود لبنانی بودن حزبي مسلح  حال مسأله هراما به 

آمیز داخلی است، جنگی داخلی در  کوشد به لبنان تحمیل کند برخوردهاي خشونت واشنگتن، پاریس و متحدان دیگرش می
اسـت، االن دارد بـه    گفتهها  همواره به فلسطینیچه را اسراییل آن. خونین و مالین استسال جنگ  15چنان از کشوري که هم

  .بریم ي شما را از بین می ما همه وگرنهرا نابود کنید  خودتان همدیگر: گوید ها هم می لبنانی
ش این حمله البته فراتر از لبنان است و هدف اصلی گویم، تحریک ـ اسراییل به ي ایاالت متحد به پشتیبانی ـ چه می انگیزه

و از متحدان شده  کشیدهاله لبنان  که از ایران تا حزبي واشنگتن به هاللِ شیعی معروف است  دغدغهاین بخشی از . ن استراای
در واشنگتن نظري بیندازیم، ایران دشمن اصلی در ي چیره  به بافت ذهنی جنگ سرد گونهاگر . گذرد  میایران در عراق و سوریه 

لی، بخشی از منطقه است مثل شوروي که زمانی در سطح جهان چنین بود و هر برخوردي با قدرت مورد حمایت دشمن اص
از زمان ایران . نیست وشیدهکس پاله براي هیچ  روابط خیلی نزدیک ایران با حزب. شود جنگ با خود دشمن اصلی محسوب می

کند، آموزشش  آن کمک مالی میبه : سانی دارندیک ي گرایانه گیري این سازمان از آن پشتیبانی کرده که ایدئولوژي اسالم شکل
ژوییه با ربودن چند سرباز اسراییلی به  12یکی که در  هاي سخت را مثل آن اله اگر آن حمله و حزبکند  حش میدهد و تسلی می

  بعد چه؟: حال پرسش این است. بود کرد، خیلی نادان می ش در دمشق و تهران میکاري با حامیانآن دست زد، بدون هم
جنگند حمایت کنند بوي  ها در کشورهاي دیگر می آن با دشمنان کهی یها حق ندارند از نیروها این ادعاي واشنگتن که دولت

تا نیسیدر برابر دولت ساند آهاي نیکاراگوابراي مثال حمایت واشنگتن از کنتر: ي ایاالت متحد نگاه کنید پروندهبه . دهد گند ریا می
ها آیا ایاالت متحد  ي این مهتر از ه و خیلی مهم. را در نظر بگیرید یا مجاهدین افغان در برابر اشغال آن کشور توسط شوروي
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بر این، این واقعیت که  ش نبوده؟ افزونی ي سالحِ دولت اسراییل در بسیاري از تجاوزها کننده و تهیه نسرحامی، پشتیبان مالی، اسپا
ي آن نیست که نبردش براي آزادسازي کشورش مشروع  اله مورد حمایت ایران، سوریه یا هر دولت دیگري است، نشانه حزب

ها براي رهایی کشورشان  ویتنامیه نبود ک این معنیهاي ویتنامی به  ها از کمونیست ها یا چینی طور که حمایت روس ست هماننی
وقاحـت  . دیدند گونه می معناي واقعی کلمه این مطلب را این ها به رزمیدند و اکثریت قاطع ویتنامی گران نمی از چنگ اشغال

ـ ویتنام دیروز، عراق  ال کردهشغش ارا در کشورهایی که خودش یا متحدان» خارجیدخالت «: واشنگتن حد و مرزي ندارد اند 
  .کند امروز ـ محکوم می

ي نامحدود اسراییل از  دهد و استفاده یی بد براي منطقه می از آینده خبرراه یورش به غزه هم ي اسراییل به لبنان به هجوم تازه
ش به انواع تفکرات متعصبانه که ناگزیر گریبانگیر مجرمان و ي متحدان ایاالت متحد و همهراه رفتار مشابه همسبعیت فراگیر به 

شواهد  لندن 2005ي  ژوییه 7مادرید و  2004مارس  11نیویوریک،  2001سپتامبر  11دهد ـ  شود میدان می میهاشان  زادگاه
مینه مسوولیت سنگینی بر دوش دارند چون تنها با تغییر تأکید بر این نکته مهم است که مردم امریکا در این ز. اند ناك آن هول

گیري خشونت و مرگ که بر منطقه تـأثیر   جریان سیاست واشنگتن نسبت به خاورمیانه است که راه سقوط به بربریت و اوج
  .شود سد می سرریز کرده دنیا همي  گذاشته و به بقیه

  نوآم چامسکی

  البی اسراییل

. بود] 9[یر شایمر و والت  ي می ي آن مطالعه ي البی اسراییل شده که انگیزه در چند ماه گذشته توجه بسیاري به مسأله :شالوم
  ش چیست؟هاي بعدی آن مطالعه و مجادلهپاسخ تو به 

بی مناسي  واژهچه رخ داد براي آن» مجادله«مطمئن نیستم که . ي توجه است شایسته کهیی جدي است  مطالعه :چامسکی
جوزف مسد، و استفن زونس که تحلیل مفصلی از آن به  شتاین،لهاي فینک یی وجود داشت مثل واکنش هاي جدي واکنش. باشد

  .بود يستیز هاي نامعقول و حتا مضحک سامی اتهامایراد و   کشیدن نشان وها خط  بیشتر واکنشاما ]. 10[دادند دست 
طورکه قبالً بحث  دهد ـ گرچه همان  دارد که سیاست را تحت تأثیر قرار میکسی شک ندارد که البی مهم اسراییلی وجود 

نظرم از به کارشان . اند ترین بخش آن البی را نادیده گرفته شاید مهم) هاي دیگر مثل خیلی(یر شایمر و والت  نظرم میکردیم به 
استوار است که خیلی دور » منافع ملی«مفهومی مبهم از بر : برد الملل رنج می به روابط بین» بینانه واقع«یکرد روبه ضعف عام همان 

ي ما  گمان در جامعه کنند؛ که بی کاربردي را تعیین می» منافع ملی«است از توزیع داخلی قدرت موثق و بنابراین از عواملی که ذاتاً 
  .است در قدرت اقتصادي متبلور شده

. کاربردي ناسازگاز است» منافع ملی«توان گفت با  بخورد نمیاست که اگر سیاستی شکست ي منطقی  این یک اصل ساده
بار  کنند فاجعه ها به آن خدمت می ي رامسفلد، چنی و غیره به عراق براي منافع دولت ـ شرکتی که آن طور هم اگر حمله همین

ها ـ  ر که بحث کردیم سیاستطو همان. شود نتیجه گرفت که این سیاست با آن منافع در هدف یا انگیزه ناسازگار است باشد نمی
  .منطقی نبودند رکارانه ـ با معیارهاي خود غی هرچند جنایت



  14  )پایانیبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

ـ شـرکتی       کـه اهـداف  توان قدرت البی را فقـط بـا بررسـی مـواردي      صورت منطقی میهمچنین به  ش بـا منـافعِ قابـل درك دولـت 
ـت کند که این عوامل  نگاهی به تاریخ روشن می. ناسازگار است ارزیابی کرد بـه تمرکـز    هـایی دارنـد کـه    بـا حـوزه  پوشـانی را   رین هـم بیش

ـبی دو عامـل بـه      ي آکادمیک طبقه بعد با مسأله. قدرت داخلی، دولتی و شخصی، مربوط هستند  روي گـرا روبـه  شـدت هم بنـدي وزن نس
  .ایم

ـ  . طور است عمالً هم همین. یی آکادمیک خواهدبود از مسأله مسأله اگر به کنش داللت کند، فراتر قـدر باشـد    همـان  درت البـی اگـر ق
بایـد بـه   : هـاي اسـراییل معلـوم اسـت     هاي درست براي منتقدانِ حمایت ایاالت متحد از سیاست ها بهش باور دارند پس تاکتیک که خیلی

ـ مارتین   هاي الك دفاتر مرکزي شرکت ـ زاکس، وارن بوفت، اکسـون موبیـل و غیـره برونـد و بـا شـکیبایی بـه آن        هید  هـا   ، اینتل، گلدمن 
ـیب مـی  ها نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادي بخشیده، به منافع یی که به آن توضیح دهند که البی ـنم    . رسـاند  شان آس . مایـل ام کـه بـاورش ک

ـیج مخالفـت مردمـی بـا سیاسـت پـردوام          : تر خواهدکرد زندگی من را خیلی راحت دیگر نیازي به صرف وقت و انـرژي زیـاد بـراي بس
  .دهد این پند و اندرز گوش نمی کس بهاما هیچ . دولتی ندارم

گونه  ساز به البی هوادار اسراییل، نگرش وهم دادن تأثیر سرنوشتنسبت «: سخت است که این نظر جلبیر را فراموش کنیم که
ي آکادمیـک   توانم نیفزایم که صرف انرژي و توجه به مسـأله  و نمی] 11[» به سیاست است که خیلی هم گسترده شدهداشتن 

که فلسـطین پـیش    حالی هم درکم مبتذل است آن  نظرم دیگر دستگرا روي یکدیگر به  شدت همتأثیرات عواملِ به انتزاعی 
  .شود هاي اسراییلی مورد پشتیبان ایاالت متحد ویران می مان با سیاستچشمان

  ایاالت متحد و ایران

با . به ایران را خیلی کم دانستی) الت از ایاالت متحدي اسراییل به وک یا حمله(ي ایاالت متحد  در ژانویه احتمال حمله :شالوم
  کنی؟ روز می به توجه به حوادث این چند ماهه ارزیابی خود را چگونه

ـ و بحث که می :چامسکی چه جلبیر به آنو به  بودریزي عقالنی  هایمان بر مبناي فرض برنامه کردیم حدس خُب حدس بود 
تر جاهاي شماري در خاورمیانه و بیش ریزان بوش فضاحت بی برنامه. بود توجه نداشتیم نام داده] 12[» ي غول زخمی پدیده«آن 

اش بـه   شود تصور کرد که مأیوس شوند و با پتک به نظام ضربه بزنند تا ببینند که نتیجـه  می. اند وپا کرده دنیا براي خود دست
  .شود یا نه سودشان می

ي نظامی امریکا  با حمله ي مخالفت گسترده تري دربارهمدارك بیش. است دادهمان در ژانویه تحوالت مناسبی رخ از زمان بحث
کننده به محفل کوچکی در واشنگتن  شود، عبارت حقوقی اشاره هم می» الملل ي بین جامعه«این حتا شامل . دست آمده به ایران به

یی که بر حسب  وقیحانهي  ساز با هر انگیزهانسه دمتقریباً غیر ارادي، دولت فر:  پیوندد ها می که قدرت مهیبی دارد و همه به آن
» الملل ي بین جامعه«. اندهاي معمول هم با حمله به ایران مخالف  دست حتا هم. بسا برایشان عالی باشد و گاه دیگران اتفاق چه

قف کند اما چین و روسیه به سازي اورانیوم را متو غنی ،شرط مذاکرات عنوان پیش خواهد که به راه با ایاالت متحد از ایران میهم
ایران براي گسـترش  » حق مسلم«از » الملل ي بین جامعه«جنبش غیرمتعهدها فراتر از ]. 13[کنند  می ردرا آمیزي آن  هامبطرز ا

چنین با هرگونه تهدید حمله به ایران مخالف هم. شرط دارد کند و درخواست مذاکرات بدونِ پیش یی حمایت می انرژي هسته
یی عـاري از   هاي اتمی و این مطلب است که خاورمیانه منطقه استار پیوستن اسراییل به پیمان منع گسترش سالحاست و خو
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هاي سازمانِ  نظرسنجی. است ش را گرفتهالمللی که ایاالت متحد جلوی ي موثق بین یی شود؛ هدف قدیمی جامعه هاي هسته سالح
رغم عداوت تاریخی عمیق بین  به«: گوید که ردمی از ترور است، می، سازمانی که هدفش کاهش حمایت م1فرداي بدون ترور

دار سنی از اقوام مختلف عرب، تُرك و پاکستانی، درصد زیادي از مردمِ این کشورها طرف اًگان غالبشیعیان فارس ایران و همسای
ریاست هـانس  کشتار جمعی به  هاي سالحکمیسیون ]. 14[» ي امریکا هستند ایرانِ داراي سالح اتمی در برابر هرگونه حمله

اضطراري کاسـتن از   ي موضوعِ درباره یی را تأسیس کرد گزارش عمومی نهاد سازمان ملل آنکه دولت سوئد به پیش 2بلیکس
در » رژیم نکردن و سرنگون نکردن حمله هایی براي تضمین« خواستارچنین هاي کشتار جمعی منتشر کرد و هم خطرات سالح

. شـدت مخـالف اسـت    ي نظامی به المللی انرژي اتمی هم با حمله ي کمیسیون بین البرادعی، رییس برجسته ].15[ شدایران 
  .اندي نظامی مخالف  دهد که ارتش و سازمان جاسوسی ایاالت متحد هم با حمله اطالعات محدود موجود نشان می

. یـی نیسـت   چیـز تـازه  . مالً نادیده بگیرندبار دیگر افکار عمومی جهان را کا مداران یکبا این وجود ممکن است سیاست
المللی ثبت  هاي بین عنوانِ یاغی شان بههای کشیدن اعتبارنامه رخ یی در به دار امور در واشنگتن، رکورد تازههاي زمام گراواپس
رِت، مشاور فلینت لوِ. حل دیپلماتیک خیلی چیزها فهمید هاي دولت بوش براي جلوگیري از راه توان از کوشش می .اند کرده

طلب خاتمی در ایران  گزارش داد که دولت اصالح 2003 سابق دولت بوش در شوراي امنیت ملی در مورد امور خاورمیانه در می 
اختالفات دوجانبه را  تا است فرستادهبا واشنگتن طرح مفصلی براي مذاکرات جامع «یی  اله خامنه آیت متعصب» رهبر«با پشتیبانی 

دو دولت براي حل تشکیل حل  هاي ضد اسراییلی و راه هاي کشتار جمعی، پایان حمایت از سازمان شامل سالحاین . »حل کنند
ـ    پاسخ واشنگتن خُرده ؛معضل اسراییل ـ فلسطین بود   2003اکتبـر  در . نهاد بـود گیري به دیپلمات سوییسی حامـل ایـن پیش

وگوهایی را که ممکن بود به معامالت اقتصـادي،   تا بتوانند گفت سازي کشاندند نیغها ایران را به موافقت با تعلیق  اروپایی«
ها بپیوندد با ایـن   اما دولت بوش نپذیرفت که به ابتکار عمل اروپایی«: افزودلوِرِت . »بردي بینجامد ادامه دهندیی و راه هسته

گیري رساند که  این نتیجه را در تهران بهها  خیلی«ایاالت متحد، » کارشکنی«ین ا. »رسد وگوها به سرانجام نمی اطمینان که گفت
همچنین بر اساس نظر . »ش را در قبال اسراییل تغییر دهدراه ندارد حتا اگر موضعهم طرف ایرانی رضایت واشنگتن را به سازش

یک  2006 می در ماه . نژاد را تقویت کرد احمديمسأله، موضع این  3گاه جانز هاپکینزتریتا پارسی، کارشناس خاورمیانه در دانش
ایـران هنـوز بـراي    «لندن اطـالع داد کـه    4به فایننشال تایمزهم دستی داشت  2003نهاد سال ي ایران که در پیش مقام بلندپایه

باشد و میز  هاي ایران داشته به دغدغه هگی جدي براي توجکه ایاالت متحد آمادوگوهاي طوالنی آماده است مشروط بر آن گفت
  ].16[» نافرجام نبیند” تغییر رژیم“ز مذاکره را جزء دیگري ا

اش، و با  ویژه کشورهاي همسایه ایران تهدیدي براي کشورهاي دیگر نیست، به«یی گفت که  اله خامنه آیت 2006در ژوئن 
ـ عربی یعنی مسأله ترین مسأله کشورهاي عرب در مورد مهم ترتیب  اینیی به  خامنه. »ي فلسطین دیدگاه مشترکی دارد ي اسالمی 

بود  سازي کامل روابط با اسراییل شده خواستار عادي 2002پذیرد که در سال  را می 5عرب ي اتحادیهکرد که ایران موضع  بیان می
 داد که سی المللی تن می دو دولت بر اساس اجماع بینحل تشکیل  راه نشست و به المللی عقب می اگر اسراییل به مرزهاي بین
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هاي  یی احتماالً پاسخی به حرف خامنهسخنان ). بود و اسراییل ردش کرده(بود  ش گرفته شدهتحد جلویسال بود توسط ایاالت م
احتمال زیاد بد  ایی که بهه بود ـ حرف » ها محو اسراییل از نقشه«نژاد درباره  ش احمديي مقام زیردست شده شدت محکومبه 

  ].17[باشد  تهاشاره داش» تغییر رژیم«ترجمه شده و شاید به هدف درازمدت 
راه داشت هم یی در غرب به دهنده بود، پوشش و محکومیت گسترده تردید تکان هاش بی نژاد که بعضی هاي احمدي حرف

هاي دیگر دولت ایران هم نادیده گرفته  اشاره. یی، ندیدم اله خامنه ش، آیتالترتر مقام با هاي خیلی مهم اما هیچ گزارشی از حرف
ـ به  ي  ژانویه 30ایران در «: اند از شان عبارتبر اساس نظر تریتا پارسی چندتای. ها اطالعی نداریم ز اهمیت آناهمین دلیل شدند 

عنوان کوششی براي به شاید . »نهاد را رد کردندها این پیش اروپایی. ش را دادسازی ي غنی نهاد تعلیق برنامهبه اروپا پیش] 2006[
بالً در موردش قدو هفته بعد ایران طرح خیلی مهم و جامع محمد البرادعی را پذیرفت که : هاي واشنگتن گامی با خواست هم

ي  کننده مذاکره. المللی قرار بگیرند سالح کاربرد دارند تحت نظارت بین که در ساخت پذیري شکافتتمام مواد : بحث کردیم
باشد،  یی وجود داشته المللی براي تأمین سوخت هسته تم معتبر بینچه یک سیسچنان«: ارشد ایران دکتر علی الریجانی گفت که

دانم ایران در پذیرش طرح  که می جاتا آن» ش را از آن سیستم فراهم کندیی جمهوري اسالمی ایران آماده خواهدبود سوخت هسته
  ].18[است  تر خیلی مهم را کردیمش یی ایران که قبالً بحث هاي هسته البرادعی تنهاست که موضوع خیلی مهمی است، از فعالیت

به حال تعلیق سازي اورانیوم را  ایران غنی: ي یک معامله بود رت به آن اشاره کرد بر پایهوِکه ل ني اروپا با ایرا مذاکرات اتحادیه
اروپا، بر اساس نظر ي  اتحادیه. قول خود عمل کردایران به . بدهد] به ایران[» و سخت در موارد امنیتی تعهد سفت«و اروپا  درآورد

. سازي اورانیوم را از سـرگرفت  سرانجام غنیایران ]. 19[امریکا عمل نکرد  شارخاطر فسلیگ هریسون، کارشناس معتبر، به 
  .ش را نقض کرده اما این کل داستان نیستگوید که ایران تعهدات روایت استاندارد می

شدت از ش کردند، به یی که ایاالت متحد و انگلستان منصوب ، خودکامهیی ایران در زمان شاه هاي هسته باید افزود که برنامه
در دولت  واشنگتن پستبه گزارش . شود ها مشابه چیزي بود که امروز محکوم می شد و آن برنامه سوي واشنگتن حمایت می

سخت یی دفاع کردند بلکه  انرژي هستهصنعت فراگیر هاي ایران براي ایجاد  از برنامه«ویتز  و ولفو  نه تنها رامسفلد، چنی 1فورد
ـ  شده را به ایران می دالري جوش بدهند که کنترل مقادیر زیادي از پلوتونیم و اورانیم غنی میلیارد یی چند کردند تا معامله راه  وداد 

ترین  ن معموالً یکی از مهمشاآوردن دستکار رود و به  یی به در کالهک هسته تواند یک از این دو ماده میهر . رسیدن به بمب اتم
نویس سند امنیت  ها در پیش وزیر خارجه کیسینجر با توجیه این سیاست. »شود می در نظر گرفته حگانِ آتی سالمنهیات سازند

منـابع   شـود  کنـد و باعـث مـی    یی، نیازهاي اقتصادي رو به رشد ایران را برطرف می ایجاد قدرت هسته«: ملی توضیح داد که
براي یک «: نویسد که امروز کیسینجر می. »به محصوالت پتروشیمی بشوندتبدیل بیایند یا صادرات  به کارِنفتی  ي مانده باقی

شاید ]. 20[و دیگران در بوق و کرنا کردند  یموضعی که چن» دادن منابع یی یعنی هدر ي نفت مانند ایران، انرژي هسته تولیدکننده
است  اش کرده سال برجستهپنجاه  ازي دایمی ایاالت متحد براي مردم ایران طی بیش اگر بدبینی به موضع غرب را که دردسرساز

  .ها خرده نگرفت ش کند، بشود از ایرانیدهد فراموش یادش دارند اما غرب ترجیح می ها به که ایرانی ، چیزيدر نظر بگیریم
مند راه دیپلماتیک را سد کرده  طور نظام کشور به این. رسد که واشنگتن در ابقاي تهدید نظامی از هر نظر تنها باشد به نظر می

راه همش براي اسراییل به ادعایی یی ایران و تهدید هاي هسته ي سالح اندازهایی براي موفقیت در حل مسأله که ممکن بود چشم
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به زور اسلحه و با  طرح مذاکرات. کند رنگ می اندازها را کم چنان این چشمهم اش لفاظانهژست  مرغ واشنگتن به. باشد داشته
 واشنگتن از تهدیـد . الملل است شرط، چندان معنایی ندارد ـ جدا از این واقعیت که خود تهدید، نقض جدي قانون بین  پیش

  .یی است که رخ نخواهدداد معنی ذاکرات بیمشرط اصرار دارد و این عمالً ضامنِ  زند و به پیش نکردن سر باز می
به گـزارش  . هاي جدید واشنگتن را متوجه ایران کرد اله در ماه ژوییه اتهام دست حزببه  ربوده شدن دو سرباز اسراییلی

ي  المللی از برنامه کردن فشار بین مقبول شد که ایران براي منحرف خردمتحد این مطلب تبدیل به  تدر ایاال« فایننشال تایمز
ایران رویکردي پراگماتیک «: ي ایرانی مندان برجستهالفان و دانشقول مخ لو با نق» کار هدایت کرده اله را به این ، حزبشیی هسته

که و این) جو استاد مخالف فاطمه حقیقت(» یی جدي شود خواهد با اسراییل وارد ستیزه اش اتخاذ کرده و نمی در سیاست خارجه
زمان  هم. اند مخالف ها با این نظر افزود که آن )آبراهامیان یرواند(» هایی نیستند که از جایی دستور بگیرند اله از آن رهبران حزب«

باشد که  اله دستور داده که ایران به حزب غیر قابل تصور است «نتیجه گرفت که » نزدیک به دیدگاه تهران«یک کارشناس ایرانی 
اله به  هاي حزب ه حملهکتصور این«: نویسد اله می اَمل سعد غُریب، استاد لبنانی متخصص حزب. »سربازان اسراییلی را اسیر کند

ها محـور   آن«گرچه . »و ایدئولوژیک قوي است ي استراتژیک از حد یک رابطه کردن بیشدستور تهران و دمشق باشد ساده 
ـ اسراییل براي ترسیم دوباره اند که با طرح داده لاستراتژیک شک ] اله حزب[کند،  ي منطقه مبارزه می ي نقشه هاي ایاالت متحد 

، متخصص 1کلیت تحلیل او را دیلیپ هیرو. »دیکته کندبه او ش را قدرت خارجی اجازه نداده که استراتژي نظامیهیچ  هرگز به
  ].21[ین حالت تردیدآورند ادعاهاي مطمئن به خود در بهتراین . شود چیز مشخصی فهمید نمی. کند دیگر منطقه تأیید می
زنم که ایجاد شـرایط خفقـان و    کرد؟ هنوز تردید دارم و حدس میهاي واشنگتن به ایران حمله خواهند آیا واقعاً افراطی

ها دفاع  از آن«انداختن روي ایران طلب که بعد بتوانند با بمب  هاي جدایی واژگونی اقتصادي را ترجیح بدهند و احتماالً از جنبش
  .حمایت خواهندکرد» کنند

  اله حزب

اله لبنان، حسن نصراله، باعث شد که  در این سفر با رهبر حزب تو دیدار. رفتیبه لبنان  2006  بار در ماه میبراي اولین  :شالوم
  اله با او دیدار کردي؟ ي آشکار با حزب اختالف نظرهاي عمدهرغم چرا به . شدت به تو حمله کنند منابع هوادار اسراییل به

این است که چرا مـن حتـا وقـت    پرسشِ دیگر اما . ش قابل دركسؤال جالبی است و با توجه به پوشش خبری :چامسکی
اله باشد، رهبـر   ترین مخالف حزب ي لبنان کردم که شاید برجسته ي سیاسی برجسته ي چهره تري را صرف دیدار از خانهبیش

 جاکوشیدم تا آن که می ف سیاسی دیدار کردم درحالییاین ط هاي دیگر در جاهاي دیگرِ و چرا با خیلی. ولید جمبالتها،  دروزي
. ورمبیادست تر به  جذاب تصویري هرچه گستردهت شدانم از واقعیت این کشور پیچیده، سرزنده، ناساز، غمگین و به تو که می

  .نیازي نیست بر آن درنگ کنیم .من شد هب» پارازیت و حمله«ها باعث  واقعی این است که چرا فقط یکی از این جلسهپرسش 
یی در بیرون  ي مردمی برخوردار است چون نقش عمده حمایت برجسته از. اله یک سازمان مهم سیاسی در لبنان است حزب

توجه به دستورهاي شوراي امنیت سازمان ملل  رحمانه و بی از اشغالی طوالنی و بیگران اسراییلی از کشور، پس  انداختن اشغال
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خرین انتخابات پارلمان، تقریبـاً  اله در آ حزب. دهد هاي اسالمی، خدمات اجتماعی به فقرا ارایه می مثل دیگر نهضت داشته و
ها به امل، حزب متحد  دست آورد و نیم دیگر رأي اعتقادي را به نظام انتخاباتیها در  یافته به شیعه هاي اختصاص نصف رأي

  .شد اله داده نزدیک به حزب
ـ دوستان شخصی من  که با من هم ي کسانی کنم چون بقیه روزهایی را که در لبنان سرکردم یادآوري نمی ) و جلبیر(سفر بودند 

ي نصراله تأیید  ها این نظر من را درباره کنم که آن میفکر ]. 22[تر از من از لبنان اطالعات دارند اند و خیلی بیش کار را کردهاین 
کـه   شیم ـ کسـانی  شان بیندی ش را ـ هرگونه درباره های که دیدگاه گفت، کسی کنند که او آدم بااطالعی بود و روشن سخن می

اله تن  برانگیزترین موضع حزب مجادلهشاید . هاي شیعی منطقه را درك کنند نباید نادیده بگیرند امیدوارند واقعیت لبنان یا نهضت
دولت اجراي این . ها مشکل است عمل به آن براي لبنانی. شوراي امنیت 1559ي  نامهش از تسلیم ارتش باشد بر اساس قطعزدن

ر یوز ، نخست1فؤاد سینیوره .است اله در درون لبنان از حمایت خوبی برخوردار شده مه را نخواسته و انکار حزبعنابخش از قط
  ].23[توصیف کرد  1559ي  نامهقطع» نظامی و در نتیجه معاف از بال مقاومت و نه جناح شبه«اله را  بزلبنان، جناح نظامی ح

گی باشد و تنها بازدارند گی داشتهي اسراییل بازدارند باید علیه حمله بحث حفظ ارتش بر این فرض استوار است که لبنان
اسراییل اگر این بحران فعلی . منجر شد 2000نشینی اسراییل در سال  عبارت است از ظرفیت نیروي چریکی که سرانجام به عقب

ترتیب در به  1996و  1993و در  1982، 1978: است ي گذشته چهار بار به لبنان حمله کرده حساب نیاوریم در طی سه دههرا به 
ـ اسراییل شمالِ بخشی از خاك لبنان که اسراییل هم(هاي رابین و پرز  دولت ي  منطقه«چنان در اشغال دارد به زبان ایاالت متحد 

ن وقتـی  ت گرچه هم ریگان و هم کلینتوسا ي این موارد اسراییل با حمایت ایاالت متحد عمل کرده در همه ).نام دارد» یتینام
یک از این در هیچ ). 1996و  1982(هاي اسراییل به ایاالت متحد ضربه زد به اسراییل دستور دادند حمله را متوقف کند  شقاوت

بخش فلسطین و  هاي سیاسی سازمان آزادي کامالً عیان خاتمه دادن به انگیزه هدف 1982در : پسند نبودند ها محکمه موارد بهانه
این معنی که  اله بود به اسراییل توسط حزب» قواعد بازي«دلیل رسمی، نقض  1993بود؛ در  نده به لبناننشا تحمیل رژیمی دست

ها باید فقط در لبنان اشغالی دست  ، به عملیات تروریستی دست بزند اما لبنانی»ي امنیتی منطقه« ،تواند در شمال لبنان اسراییل می
  .ي بعدي ساده است سناریوهاي حملهتصور  .طور هم همین 1996 نند؛زمثل ببه  به مقابله

گی شـان از بازدارنـد  حق هب کس حق ندارد در برابر خشونتهیچ : کنند البته ایاالت متحد و اسراییل فرض اصلی را رد می
که  ها سروته اروپایی هاي بی لبنان یا حرف؟ ارتش دتواند باش گی چه میاگر این فرض را بپذیریم پس دیگر بازدارند. استفاده کند

اله را  نیروي نظامی حزبتوانست تضمین معتبري بدهد که اسراییل حمله نخواهدکرد و بحث حفظ  متحد میایاالت . حتماً نه
  . یی از آن نیست اما نشانه. تمام کند

اله  زبهمه با حفظ نیروهاي حگرچه . اله درمیان گذاشتم ترین مخالفان حزب أله را با برجستهسمن در سفرم به لبنان این م
تردید  حضور نیروهاي نظامی مستقل از دولت در درون یک کشور بی. یی نداشتند یک پاسخ متقاعدکنندهمخالف بودند، هیچ 

طور  گان براي دفاع از خود هم همینناهندپبار  هاي رقت ها در اردوگاه ي ارتش فلسطینی درباره. موقعیت بسیار خطرناکی است
  .اند هایی پاسخ درخور هاي اساسی اما سؤال. است

هـاي مـداوم و    ها به حملـه  ها و فلسطینی لبنانی«نویسد که  می خوري میکار خاورمیانه را کهنهخبرنگار . ترند موارد عام
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به ها را حفظ کند و  شان با ایجاد رهبري موازي یا بدیل پاسخ دادند تا بتواند آنل به کل شهروندانییبه رشد اسرا ي رو وحشیانه
گرانِ اساسا غیر دولتی مثل رشد بازی«: موافق است که 1، پاتریک سیلدیگر گر متخصص تحلیل» ارایه دهد روريها خدمات ض آن

ایـن  . است هاي عرب در جلوگیري یا بازداشتن اسراییل پدید آورده خاطر خالءیی است که عجز دولت ه اله و حماس ب حزب
کس به  اما هیچ زند میاسراییل ضربه داند که  مسلم می اند با این فرض که شدهاسراییل » بازداشتن«گران در اساس وارد بحث بازی

خاورمیانه هرچه «اند، احتمال دارد که  حل نشدهکه مسایل اساسی  بینی خوري این است که تا زمانی پیش .»زند اسراییل ضربه نمی
  ].24[ »وپا برند تر در خشونت و نومیدي دستبیش

  لها رویارویی با حماس و حزب

ارزیـابی   در غزه و لبنان را چگونـه  از آن هاي بعد ستیزه شدن حماس و  هاي اسراییل و ایاالت متحد به انتخاب پاسخ :شالوم
  کنی؟ می

کند که با اهداف  پاسخ ایاالت متحد بار دیگر نشان داد که ایاالت متحد فقط و فقط وقتی از دمکراسی حمایت می :چامسکی
  ].25[بخواند ش بردي و اقتصادیراه

  .مفید باشد 2006ي  شدن حماس در همین ژانویه از انتخابشاید بازبینی موارد اصلی پس 
به چاپ  نیویورك تایمزالدن در  هاي اسامه بن یی از گفته لدمن، بررسیف آگاه نیویورك، نوفوریه، استاد حقوق دانش 12در 
جا که که از آن این برهان خلف«: ها توصیف کرد جمله ا گفتن اینالدن به توحش محض و اعماق تباهی را ب او هبوط بن .رساند

» اند ها هم اهداف خوبی شان هستند و بنابراین غیر نظامیهاي دولت ایاالت متحد دمکراسی است تمام شهروندان مسوول کنش
متحد و اسراییل در اعماق بود که ایاالت  ی آمدهطور اتفاقبه  تایمزدو روز بعد در گزارش اصلی . تردید تباهی محض است بی

 خاطر ارتکاببنابراین باید به . ها را رنجاندند ارباب ،دادنها در انتخابات آزاد با اشتباه رأي  فلسطینی. اند تباهی به بن الدن پیوسته
المللی  از پول و روابط بین تشکیالت خودگردانکردن هدف، محروم «گر اظهار کرد که گزارش. این جرم مردم را مجازات کرد به

ي  ها در دوره رود که فلسطینی امید می. مجبور شود انتخابات جدیدي برگزار کند«جمهور محمود عباس  رییس که چنان» است
سازوکارهاي مجازات مردم طرح . »شده و مهذب فتح را به قدرت بازگردانند اصالح حماس چنان ناخشنود شوند که نهضت

ي  ها شکنجه گان نفت دیدار خواهدکرد تا مطمئن شود که آنبا تولیدکنند 2زا رایسولیندچنین آمده که کادر گزارش هم. شد
نیست شر مطلق کند،  را مطرح می بن الدن، وقتی ایاالت متحد آن »برهان خلف«که خالصه آن. ها را تخفیف نخواهندداد فلسطینی
  ].26[است » ترویج دمکراسی«حق براي  به بلکه ایثارِ

بن الدن روند اجرایی استانداردي است » برهان خلف«زه این واقعیت که تا. اله را با هم مقایسه کنندندیدم جایی این دو مق
جسارت کرده سالوادور آلنده را انتخاب کردند  ها وقتی شیلیایی» آزار دادن اقتصاد«: اند ازهاي آشنا عبارت  مثال. شده نادیده گرفته

ـ انگلستان است که صدها هزار عراقی  هاي ال مناسب دیگر نظام تحریممث. پینوشه را آورد» راه سخت«؛ »راه نرم«ـ  ایاالت متحد 
که اغلب تا آخر (را به کشتن داد، کشور را ویران کرد و احتماالً صدام حسین را از سرنوشت دیوهاي دیگر مثل خودش نجات داد 
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تر از آن است، نه فقط بر  یست بلکه حتا برهانی خلفاین صرفا دکترین بن الدن ن). کنند شان میایاالت متحد و بریتانیا حمایت
تان را به پرواز درآورید مسوول اعمال صدام حسین توانستند، هرقدر هم که تخیل ها نمی این خاطر که عراقیبه بلکه مبناي ابعاد 

  .شوند شناخته
یابیم  از اسناد داخلی درمی. گتن استدست واشنکردن اقتصاد کوبا به  ي ترور و خفه ساله وهفت معتبرترین مثال، کارزار چهل

ناراحتی «پس باید با این توقع که » شان هستندمردم کوبا مسوول اَعمال رژیم«: هاي آیزنهاور و کندي بیان کردند که که دولت
ي  خارجهامور وزارت ). کندي(ها کاسترو را بیرون بیندازند، مجازات شوند  باعث خواهدشد آن» هاي گرسنه ي کوبایی فزاینده

گی، شود تا باعث گرسن کار گرفته درنگ به هر ابزار ممکن براي تضعیف زندگی اقتصادي کوبا باید بی« :امریکا اظهار کرد که
  .چنان مجري استدکترین هم» ]27[نومیدي و براندازي دولت شود 

  خطـاي دمکراتیـک   کردنِمجازات استفاده از برهان خلف بن الدن براي دادن نیست، مدارك کافی داریم که الزم به ادامه 
  .، انحراف از هنجار نیستها فلسطینی

ي اروپا  مثالً طرح اتحادیهپس . گونه اجرا کنند را با دقتی وسواس» شانهدف« هپیش رفتند کبعد ایاالت متحد و اسراییل تا آنجا 
را ابراز کردند که ممکن است گرانی مقامات امریکایی این ن«هاي بهداشتی متوقف شد وقتی  هاي اضطراري مراقبت براي کمک

پرداخت شود و در نتیجه بـه جیـب    گیرند بخشی از این پول به پرستارها، پزشکان، معلمان و دیگرانی که از دولت حقوق می
ش در هاي تروریستی و دیگرجنایات ي امریکا به شقاوت اسراییل هم به پشتوانه. »جنگ با ترور«آورد دیگرِ  دست .»حماس برود

ـ شاید در برخی موارد به  و کرانه غزه اش،  بس آزاردهنده عنوان کوششی براي تحریک حماس به نقض آتشي باختري ادامه داد 
  ].28[پاسخ بدهد، یک الگوي آشناي دیگر » دفاع از خود«تا اسراییل بتواند براي 

ي باختري شارون  ي کرانه هاي توسعه کردن طرحاش را براي رسمی  وزیر اسراییل، اُلمرت، برنامه ، نخست2006در ماه می 
ها و  حسن تعبیري براي الحاق زمین عنوان به 1»گراییهم«اُلمرت از . اعالم شد» غزه رفع مسوولیت در«راه با اعالم کرد که هم

مداوماً در شده براي خُرد کردنِ نواحی فلسطینی  یی طراحی استفاده کرد، برنامه) از جمله آب(ي باختري  منابعِ پر ارزش کرانه
ها باقی بماند، که وقتی اسـراییل   اورشلیم که براي فلسطینی ي دیگر و جدا از هر گوشههایی مجزا از یک حال انقباض به بلوك

که در افکار عمومی به اُلمرت . رسی خارجی را کنترل کرد، همه اسیر بشوندهاي اردن را اشغال کرد و فضاي هوایی و هر دست دره
داشت هر که شد در حالی  ي باختري ستوده از کرانه» نشینی عقب«ش در خاطر جسارتیی دست یافت، به  پیروزي خیره کننده

» تشویش«بود که  به ما توصیه شده .ها بر باد برود شناختن حقوق ملی فلسطینیرسمیت  براي به هاامیدکرد تا آخرین  کاري می
طرز غیر قـانونی بـه   غیر قانونی که به هاي پشت دیوار حایل  اگر در سرزمینکه را درك کنیم چراپراکنده  هاي ساکنان شهرك

ي واشنگتن  ها طبق معمول با تأیید مهربانانه ي این همه. ، به حال خود رها خواهندشد»همگرا شوند«اند،  اسراییل منضم شده
گاه با این تذکر که ویرانی  باشد، گرچه گه ها را تهیه کرده نیاز براي اجراي برنامه میلیاردها دالرِ مورد رود همراه است که انتظار می

 صورت ایني تسلیم را امضا کند که در  جمهور محمود عباس اعالمیه خواهدبود که رییس بهتر: باشد» جانبه یک«فلسطین نباید 
  .پیش خواهدرفت به خیر و خوشیچیز  همه

شان بپوسند وگرنه هاي واقعی و در زندان بردارانه مشاهده کنندها را فرمان ي این اند که همه ظفي باختري مو مردم غزه و کرانه
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  .اند یی  هاي دیوانه تروریست
ها بر  آن. شان در غزه ربود از خانهرا پزشک و برادرش  کشهروند، ی دو  ژوئن آغاز شد که ارتش اسراییل 24ي آخر در  مرحله

هاي ایاالت متحد تـرجیح دادنـد    اغلب رسانه .»دندشبازداشت « هدر نشریات انگلیسی آمد هاي کوتاهی که اساس یادداشت
شان بدون ها هزارتای هاي اسراییل پیوستند که طبق گزارش زندانی دیگر در زندان 9000دو از قرار معلوم به آن ]. 29[سکوت کنند 

شدت هاي رسواي اسراییل که به  ترِ سایرین که دادگاهـ مثل بیش اند خاطر هم ربوده شده همین برند و به سر می اتهام در زندان به
ها صدها زن و کودك هستند که تعداد و  در میان آن. اند شان کردهشوند، محکوم توسط مفسران قانونی این کشور محکوم می

مطبوعات . است وجه شدهها ت هاي مخفی اسراییل که خیلی کم به آن طور زندان همین .تر کسی اهمیت داردشان براي کمسرنوشت
 مرز منتقل جنوبِد و به بودناله  که مظنون به عضویت در حزب یهای براي لبنانیویژه  به«ها  اسراییلی گزارش دادند که این زندان

و » ندشدبه ابتکار عمل اسراییل ربوده «ند و بقیه برخی در جنگ لبنان اسیر شد» اند ي ورود به اسراییل از لبنان بوده اند دروازه شده
احتماالً یکی از چندین اردوگاه از این نوع،  1391اردوگاه مخفی . شوند می داشتهي زیر بازجویی گروگان نگه  با شکنجهگاهی 

  .]30[ شد سپرده یدست فراموشکشف شد و فوري به  2003تصادفاً در سال 
ي  هر خواننده. در موردش سر و صدا شدی خیل. ها، یک سرباز را درست در مرز غزه ربودند ژوئن، فلسطینی 25روز بعد، 

: ي غزه فراموش شدند شده نامِ ربوده بیشهروندانِ . آشناست و خواستار آزادي اوست 1طشالی گیلعادباسوادي با نام سرجوخه 
شهروندان را اکیداً ي فراقانونی به  شده باید انسانی رفتار شود، حمله المللی که به حق اصرار دارد با سربازان اسیر گرفته قانون بین
کردن، تحمیل محاصره و ربودن، با بدترین اعمال  کردن، سوزاندن و ویرانباران  افکنی و گلوله بمب«اسراییل با . است منع کرده

هـا را   ایـن » کند و بر اساس چه حقـی؟  شکند که بپرسد چه غلطی می کس هم سکوت را نمی دهد و هیچ تروریستی پاسخ می
دارد، دیگر فرقی با یک سازمان  هایی برمی دولتی که چنین گام«: سراییلی گیدئون لوي نوشته و افزوده کهنگار خوب ا روزنامه

هاي برق و آب غزه را ویران کرده و  چنین تعداد زیادي از اعضاي دولت فلسطین را ربوده، سیستماسراییل هم. »تروریستی ندارد
دانسته، مجازات » جنایت جنگی«ها را  الملل آن ایت جمعی که عفو بیناَعمال جناین . رتکب شدهمشمار دیگري  جنایات بی

باعث «ي تحوالتی که  هاي سازمان مللِ فعال در غزه، در عرض چند روز در نتیجه آژانس. دادن ست براي اشتباه رأيا اه فلسطینی
آورد و آسیبِ شدیدي به  می واردتن  رهزا یی به صدها  شود و فالکت فزاینده گناه از جمله کودکان می شدن شهروندان بیکشته 

 درصد است و احتماالً بهچهل کاري حدود  ، موقعیت خطرناکی که نرخ فقر در آن هشتاد درصد و بیزند میي فلسطین  جامعه
هشدار » ي بهداشت عمومی فاجعه«نسبت به » که اقدامات فوري و ضروري صورت گیردآن تر هم خواهدشد مگر سرعت وخیم

  ].31[دادند 
شناختن اسراییل، توقف  رسمیتبه : زند سه درخواست تن می ها این است که حماس از پذیرشِ ي مجازات فلسطینی بهانه

دهند که بایـد   نمود میبه رهبران حماس ره نیویورك تایمزسردبیران . هاي پیشین توافق پذیرشآمیز، و  تمام اَعمال خشونت
عالوه باید بپذیرند و به » اند پذیرفته تبیرو 2002مثابه کل در پیمان صلحِ ي عرب به  قواعد اساسی را که مصر و اردن و اتحادیه«

یشـروي از  گذار الزم بـراي پ  مراسمِعنوان بلیت ورود به دنیاي واقعی، به «بلکه » عنوانِ سازش ایدئولوژیکنه به «کار را  این
  ].32[انجام دهند ـ مانند ما » مندقانون به دولتی قانون بی موقعیتی
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شناسند؛ از  رسمیت نمیفلسطین را به . کنند ذکر است که اسراییل و ایاالت متحد با صراحت تمام این شرایط را رد می  الزم به
کند و درخواست  ا رعایت میجانبه ر یک بسِ موقت و نیم آتش سالهاشان حتا وقتی حماس به مدت یک  دادن به خشونتپایان 

دارند؛ با  که مذاکرات براي توافق بر سر تشکیل دو دولت درحال انجام است، دست برنمی حالی مدت دارد در بس طوالنی  تشآ
طـور تمـام    گیرند، همـین  سازي روابط را نادیده می عرب براي عاديي  سران اتحادیه 2002درخواست سال  ،توهینِ آشکار

شد که قرار بود  پذیرفته» ي راه نقشه«حتا وقتی . ش را کردیمحال بحث توافق دیپلماتیک با معنی را که تابهراي هاي دیگر ب طرح
گی معنی کرد و تأیید تلویحی همیش را کامالً بیآن افزود که آن  به» شرط« دهسیاست ایاالت متحد را تعریف کند، اسراییل چهار

  ].33[راه داشت همها را به  واشنگتن و سکوت در گزارش
تر باید وانمود  ها پیش آن. برداري قرار گرفت پیروزي حماس در انتخابات توسط ایاالت متحد و اسراییل با اشتیاق مورد بهره

ي  ي تصرف کرانه ي پروژه وجود ندارد پس انتخاب دیگري وجود ندارد مگر ادامه» طرف دیگري«کردند که در مذاکرات  می
] 34[شد،  طور که قبالً اشاره همان). با گسترش عملیات پیشین(دادند  سو انجام میمضاي پیمان اُسلو به این که از ا  کاريباختري، 

، و بعد در زمان بوش ـ وج گرفتوزیر اسراییل، ایهود باراك ا آخرین سال کلینتون و نخست 2000سازي در سال  آهنگ شهرك
وجود » یی طرف مذاکره«ند بنالند که چون حماس بر سر قدرت است توانست اش می اُلمرت و دار و دسته. شارون شدت یافت

زنند شاید بـا   شان کف میغرب پیش بروند که مؤدبانه برای هاي لفاظیندارد پس باید با الحاق و ویرانی فلسطین و با تکیه بر 
یر غحماس در بسیاري موارد کامالً ي  از این واقعیت که اگر برنامه پوشی جانبه و چشم یک» گراییهم«ي  احتیاط مالیمی درباره

ها  مند فلسطینیمندي حقوقِ ارزش طور نظامها به  آن: معنایی نداردها یا خیلی بدتر است و  ها مثل آن نایي  ، برنامهقابل قبول است
  .یک تفاوت فاحش کنند، را انکار می

یی دو سرباز اسراییلی را اسیر  جریان حمله اله در شد که حزب آغاز ژوییه 12 انگیز دربر کنش بعدي در این داستان نفرت
 چیزي تر آنشدن صدها نفر و ویرانی بیش عیار اسراییل انجامید و باعث کشته ي تمام فر دیگر را کشت که به حملهنگرفت و چند 

ها هرچه باشـند،    انگیزه. بود فراوان بازسازي کرده بعد با درد و رنجهاي جنگ داخلی و اشغال اسراییل به  شد که لبنان از الشه
  قول بحث رامی بینیم که به دوباره خطر فرایندهایی را می. اش را گزاف پرداخت اکی کرد که لبنان هزینهاله قمار وحشتن حزب

با » ها ارایه دهد محافظت کند و خدمات اساسی به آن] شهروندان[رهبري موازي یا بدیل انجامید تا بتواند از «خوري به رشد 
  .خودش یي نظام شاخه

اله این بود که  خط رسمی حزب«دهد که  گزارش می فایننشال تایمز. ها نظرهاي متفاوتی دارند ي انگیزه گران درباره تحلیل
کار و مقیاس   اما زمان انجام این. هاي اسراییل خواهدشد مانده در زنداناسیر گرفتن باعث آزاد شدن چند زندانی لبنانی باقی 

کردنِ اسراییل به جنگ  است؛ مجبور ها بوده ها کاستن از فشار اسراییل به فلسطینی اد که بخشی از هدف آنها نشان د هاي آن حمله
ـ که سربازهایی را در  2000ي االقصا در سپتامبر  اله به شروع انتفاضه ها با یادآوري واکنش حزب خیلی. »زمان ي هم در دو جبهه

ي باختري در سال  کرانهدر گر اسراییل  هاي ویران ش به حملهجامید ـ و نیز پاسخگیر کرد و به تبادل اسرا اني مرزي دست حمله
و این  2000کنند و با تبادل سالِ  ها را برجسته می ي زندانی انگیزهدیگران ]. 35[اند با این تحلیل موافق  1)آموس هارِل( 2002

هاي مخفی اسراییل  بردن از موضوعِ زندانبود سربازهایی را اسیر بگیرد و با نام  از بحران کنونی کوشیده اله قبل واقعیت که حزب
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کند که  داند اما استدالل می ترین انگیزه می امل سعد غریب روابط با غزه را مهم. دهند را شرح میآن اشاره کردم، آن  تر به که پیش
  ].36[را نادیده گرفت » ر عمومی داخلیها براي افکا اهمیت این گروگان«نباید 

شد خیلی از کارشناسان و مخالفان ایرانی با این  طورکه قبالً گفته همان. دانند گران اصلی مییا سوریه را بازی/ دیگران ایران و 
حکام عرب به  تربیش. اله نظارت دارند گویند که ایران و سوریه بر عملیات حزب با تردید می هاشان بعضیاند اما نظر مخالف 

به چالش «شان از تأثیر ایران خواستار خاطر نگرانیي عرب به  سران عرب در اجالس اضطراري اتحادیه. اند سوي ایران نشانه رفته
هاي  دولت«اله،  زبي ح وسیله ها به کارشناسی نظامی در دوبی بیان کرد که ایرانی. شدند» کشیدنِ آشکار افکار عمومی اعراب

هـا کشـته    شده، فلسطینی بست کشیده فرایند صلح به بن«که  درحالی» اند سرآسیمگی کرده کنند، دچار نمی عرب را که کاري
سوریه، یمن، الجزایر و لبنان با نقد . »ستا سمت اسراییل نشانه رفتهآید که در عمل به  اله به صحنه می جا حزبو این... شوند می

محکوم کرد و » کارانهتجاوز جنایت«عنوان  هاي اسراییل را به حمله» نادرِ اتحادشِ در نمای«اله مخالفت کردند؛ پارلمان عراق  حزب
به  ستاز جهان خواست تا براي توقف تجاوز اسراییل د« ،بود ش استقبال کردهوزیر نوري مالکی که واشنگتن از انتصاب نخست

هسـتند شـاید   » دنِ افکـار عمـومی اعـراب   به چالش کشی«تر سران عرب خواهان این واقعیت که بیش. »اقدامات عاجلی بزند
رهبر «کردن دارد که  ارزش اشاره. هاي رادیکال اسالمی شود باشد و باعث تقویت گروه یی بلند مقیاسی داشته هاي منطقه داللت

واز جرجیس کارشـناس  فنظر به . محکوم کردهاي عرب را  شدت دولت ، بهفالمسلمین مصر، مهدي عاک اخوان» مقام عالی
دست خواهدآورد و جایی دیگر، مثالً در حماس، یکی را در انتخابات مصر آزاد به  »اطعیقالمسلمین اکثریت  اخوان« :خاورمیانه

  ].37[یی خواهدگذارد  ثیر گستردهأش، تهای از شعبه
تحلیـل  سرهنگ بازنشسته پت النگ، رییس سابق میز خاورمیانه و تروریسـم در سـازمان اطالعـات دفـاعی پنتـاگون،      

بس  ما نخواهید آتششاگر کسی دشمن شما باشد و . یی است این جنگ در اصل جنگی قبیله«: است دست داده تري به گسترده
شدن سه سرباز چنـان  پاسخ اسراییل به ربوده . موقت را بپذیرید، چیزي که حماس پیشنهاد داده، پس باید او را در هم بکوبید

» افکار عمومی کشور خود و ایاالت متحد یی باشد براي استفاده از مندانهي هوش بهانه ترشبی رسد نظر می نامتناسب است که به
]38.[  

لبنان . دهد، کور کند مان رخ مییی که پیش چشم ها و عواملِ درگیر نباید ما را نسبت به تراژدي ي انگیزه حدس و گمان درباره
ي باختري و غزه بدون اینکه کسی  رانهکدهد، و در  تري رخ میبیش چنان فجایع هرچهشده، در زندان اسراییل در غزه هم ویران 

  .رسانند کمال می یی مهیب و نادر در تاریخ را به ي قتل یک ملت، حادثه ، ایاالت متحد و اسراییل پروژهمتوجه بشود
یی را  دیده مجانبی و معصومیت زخ به گري ددمنشانه، حق ترکیبِ وحشی ها و پاسخ غرب، خیلی واضح و روشن این کنش

شود درك کرد که چرا  میراحت . است چنانکه فراتر از آگاهی است که در اعماق ذهنیت امپریالیستی ریشه دوانده دهد نشان می
 .ي خوبی باشد گفته باید ایدهمعلوم کند، از قرار  ي تمدن غرب چه فکري می پرسیدند درباره گانديوقتی از 
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