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  یادداشت مترجم
  

ي مسایل متعدد و متنوع خاورمیانه که بین دو تن  حال خودمانی درباره عین وگویی است جدي و در آید گفت آنچه در پی می
استفن شـالوم  . است ترین تحلیلگران مستقل علوم سیاسی معاصر، نوآم چامسکی و جلبیر اشقر، صورت پذیرفته از برجسته

هـاي آتـی آن را    گـو نگاشـته و شـما در صـفحه     و یی که بـر ایـن گفـت    قدمهخود در م ZNetي اینترنتی  از سردبیران نشریه
یـی   است و افزودن هـر نکتـه   خواهیدخواند، به شیرینی و روشنی به معرفی و بررسی جوانب مختلف کتاب حاضر پرداخته

هـاي   الل راي و تحلیـل اسـتق : شاید تنها ذکر یکی دو نکته خالی از فایده نباشـد . رسد می  ي اثر حاضر تکراري به نظر درباره
. گرایانه، ضدامپریالیستی، و ضدلیبرالی نوآم چامسکی بر کسی پوشیده نیست؛ همچنـین اسـت در مـورد جلبیـر اشـقر      مردم

هایی سراسر مخـالف یکدیگرنـد گـواهی     مشی المللی که گاه داراي خط انتشار آراي این دو تحلیلگر در نشریات متعدد بین
ي لبنان است  با تلفظ فرانسوي اسمش، ژیلبر آشکار، معرفی شده زاده در ایران ر که پیش از اینجلبیر اشق. است بر این مدعا

زاده شدن و پرورش یافتن در لبنان، کـه از  . ي مطالعات افریقایی لندن به تدریس علوم سیاسی مشغول اکنون در مدرسه و هم
هـاي   در پـژوهش . خوبی مشـهود اسـت   خاورمیانه به هاي سیاسی او از مسایل هاي بحران در منطقه است در بررسی کانون

خوي مردمی و همچنـین داشـتن اطالعـات دسـت اول از منطقـه و دارا بـودن        و یی او، شناخت مناسبات و خلق خاورمیانه
و  یـی او را از تحلیلگـران مسـتقل    کند و این امـر تـا انـدازه    می ي دید بومی در کنار آشنایی با نگاه غیربومی خودنمایی  زاویه

  .دهد ي دیگر متفاوت نشان می برجسته
ها را تا پیش از انتخاب باراك اُباما به ریاست جمهوري ایاالت متحـد در   و تحلیل آن اکه کتاب، سیر رویداده ماند این می

ـ  گرفت و باید افزود که این پـیش  می  گفتاري از اشقر گیرد و وقتی که مترجم براي چاپ کتاب در ایران پیش  می بر  ار بـه  گفت
ها را بـه هنگـام چـاپ     روز بودن تحلیل ترتیب کوشیده شد تا به این به. بود کند، اباما دیگر انتخاب شده می  نکات مهمی اشاره

گـذرد و گرچـه خاورمیانـه     می امروز گرچه بیش از پنج سال از تاریخ انتشار کتاب به زبان اصلی . کتاب در ایران حفظ کنیم
ش همچنان تهدیدي دایمـی در خاورمیانـه بـه    »قدرت بسیار خطرناك«نده اما ایاالت متحد و تحوالت مهمی را از سر گذرا

ي قدرت است، چیزي که فراتر از حوادث زمانی و مکـانی بـوده    هاي این دو پژوهشگر ناظر بر مساله رود و تحلیل می  شمار
  .ارزد می  و به گمان ما به خواندنش

کتـاب   نگـا  گوکنند و هاي گفت هایی که بیشتر اسناد و مدارك مربوط به تحلیل تها هم، تمامی یادداش ي پانوشت درباره
  .هاي متن کتاب از مترجم است شتتمام پانو. است در انتهاي کتاب و در بخشی جداگانه آمده است

  .ا. ر
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  در ایران قدرت بسیار خطرناك گفتار براي چاپ پیش

 جلبیر اشقر

  
روزرسـانی ایـن کتـاب رخ داده،     ي خاورمیانه از زمان آخـرین بـه   در سیاست جهانی و منطقهتردید مهمترین تغییري که  بی

که این تغییـر، سیاسـت    این. جمهور ایاالت متحد است وچهارمین رییس انتخاب و معرفی رسمی باراك اباما به عنوان چهل
  .نه نیاز به گذر زمان دارد طرز کیفی تغییر خواهدداد یا یی ایاالت متحد و شرایط منطقه را به خاورمیانه

ي ایاالت متحد با آمریکـاي التـین    ي رابطه ي مساله واقعیت این است که باراك اباما در این صد روز زمامداریش درباره
رغم این واقعیـت اسـت کـه او در کـارزار      ي رابطه با خاورمیانه جسارت بیشتري از خود نشان داده و این به نسبت به مساله

ویژه عراق، و نه امریکاي جنوبی، تاکیـد بـیش از    ي روابط با خاورمیانه به ر اختالف نظر با دولت بوش در زمینهانتخاباتیش ب
  .ورزید حد می

از بیانات انتخاباتی متعدد که بگذریم، حقیقت این است که اباما با پایبندي به اجماعِ دوحزبی در سیاست خـارجی و بـا   
نقد او بر دولت بوش محدود به مرزهاي این اجماع بود که در گـزارش گـروه   . تخابات شدتاکید بر خاورمیانه وارد کارزار ان

هـاي گـزارش    که با توصیه» یی حمله«بازتاب یافته است؛ اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم اباما از  1مطالعات عراقِ بیکر همیلتون
در ایـن  . اسـت  بینی شـده  است که در گزارش پیشخواند حمایت کرد و اعالم کرد حامی استراتژي خروج نیرو از عراق  می

از ایـن رو،  . اسـت  یی نـزده  انجام داده حرف چندان تازه» حمله«مورد او در مقایسه با آنچه دولت بوش از زمان عملی کردن 
خواست در راس پنتاگون باقی بماند ـ تکـرار ژسـت      2این واقعیتی نمادین و همزمان پراهمیت است که او از رابرت گیتس

خـواه دیگـري را، ویلیـام     که او هم جمهـوري » دفاع«دو حزبی بیل کلینتون در دو دور ریاست جمهوریش در مورد وزارت 
  . ، در مقام خود تثبیت کرد3کوهن
کـه دولـت بـوش     درحـالی : ي رابطه با ایران بود جا که اباما در اظهارات عمومی با بوش تفاوت اساسی داشت، مساله آن

بود، نپذیرفت، ابامـا آَشـکارا ابـراز     هاي مذاکره با ایران را که در گزارش بیکر ـ همیلتون بیان شده  توصیهطور واقعی  هرگز به
ها عمل خواهدکرد و درست به همین دلیل از سوي تمـام دوسـتانِ البـی اسـراییل      داشت که اگر انتخاب شود به این توصیه

اش، هـیچ تغییـر اساسـی در ایـن      هیالري کلینتون، وزیر خارجه اما اباما از زمان معرفی رسمیش و. مورد حمله قرار گرفت
ند شروع مذاکره با ایران در این مقطع، بر انتخابات پـیشِ  ا ها نگران یک توضیح این امر، این است که آن. اند زمینه نشان نداده

اگـر ایـن توصـیف    . تضاد باشد پندارند در روي ریاست جمهوري ایران چنان تاثیر بگذارد که با آنچه منافع ایاالت متحد می

                                                                                                                                                                             
1- Baker – Hamilton Iraq Study Group 
2- Robert Gates  
3- William Cohen 
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که حدود پنج هفته پس از تاریخ نگارش این سطور خواهد بود، از  2009ها تا زمان انتخابات در ژوئن  درست باشد، پس آن
  . استفاده خواهندکرد» منتظر باش و تماشا کن«سیاست 

چماق به سمت باز کـردن جـدي راه   دولت اباما پس از انتخابات ریاست جمهوري در ایران احتماالً با سیاست هویچ و 
هـا بـه    آن. ایران پیش خواهد رفت ـ با هویچ بزرگی در دست، در حالی که دولت بوش فقط چماق بزرگی در دست داشت  

انجام توافق با رهبري ایران امید خواهندداشت، توافقی که همکاري ایـران در تثبیـت اوضـاع عـراق و خاورمیانـه را در بـر       
شناسـند و هـر دو    اکنون در عراق می طور که عمالً هم ن هریک منافع دیگري را به رسمیت بشناسد همانباشد و طی آ داشته

جویانه را وضعیت هولنـاکی بـر ایـاالت متحـد تحمیـل       این سیاست آشتی. کنند طرف از دولت مالکی در بغداد حمایت می
اساساً دولـت  . بیند ن کشور خود را در آن گرفتار میبار دولت بوش در خاورمیانه است و ای ي سیاست فاجعه کرده که نتیجه

رو است  روبه شبه شکستي بحران جهانی اقتصاد هرچه کمتر شده و در عراق با  اباما در زمانی که قدرت مانورش در نتیجه
 آن موقـع اسـتراتژي خـروج   . ویتنـام  شکست قصد دارد دست به واکنشی بزند همانند واکنش دولت نیکسون در مواجهه با

استراتژي امـروز  . نیروها از ویتنام و معامله کردن با مسکو و پکني  همهجنگ، بیرون آوردن » ویتنامی کردن«: عبارت بود از
گوینـد   گرمی مسکوت گذاشتن بخش اعظمِ آنچه بـه آن مـی   و با پشت» حمله«از راه (جنگ » عراقی کردن«: عبارت است از

، و معاملـه  )2011تـا سـال   (نیروها از عراق طبق برنامه بیشتر بیرون آوردن  ،)»شوراهاي بیداري«ها به شکل  سنی» شورش«
  .هر دو سیاست در متن بحران شدید اقتصادي جهان رخ نمودند. کردن با تهران

ي تـیم نیکسـون ـ کیسـینجر      طور کامل به اجرا دربیاید، نسبت به سیاست اعمال شده به یک معنی سیاست جدید اگر به
بیرون آوردن نیروها از ویتنام با توجه به جنگ سرد پیشِ رو نسبت به خروج نیروهـا از عـراق   : تري داردنیاز به جسارت کم

، از هـر  »چـین سـرخ  «صـحبت از  . با ایاالت متحد بسی چشمگیرتر بـود » طراز هم«در غیاب هرگونه قدرت چالش برانگیز 
توان انتظار داشت اباما ـ کلینتون به همان حد از گـرم    نمی که تر آن یی در قبال ایران چشمگیرتر بوده، مهم جویانه ژست آشتی

ها این اسـت کـه    ترین تفاوت یکی از مهم. کردن روابط با دشمن دیروز بروند که نیکسون ـ کیسینجر در روابط با چین رفتند 
ـ » کمونیسـتی «روابط با مسکو و پکن در پرتو دشمنی بین دو مرکـز  » مثلث« توانست در  تیم نیکسون می چنـین  . ازي کنـد ب

  .شرایطی در رابطه با ایران وجود ندارد
ایران از نظر دولت صیهونیسـتی دشـمن اصـلی در کـل منطقـه اسـت و       . تردید نقش اسراییل است اما تفاوت اصلی بی

 ي است که دولت اسراییل را وادار به کنش نظامی خواهدکرد اگر به این نتیجه برسد که از خط»خط قرمز«یی  ي هسته مساله
که دولت المرت از دولت بوش خواسـته   1ي گذشته نشان داد در ژانویه نیویورك تایمزافشاگري . است و مرزها تخطی شده

خواسـت از امتیـازِ در    دولت المـرت مـی  . یی ایران از آسمان عراق چراغ سبز نشان بدهد بود براي حمله به تاسیسات هسته
هـا را داشـت    ها و کردارهاي دولت اسـراییل، بیشـترین همکـاري    ترین نقشهمصدرِ امور بودنِ این دولت آمریکایی که با بد

پـذیر و نـاقطعی عملیـات نظـامی و پیامـدهاي       شـدت ریسـک   اما چراغ سبز به دالیل متعددي مانند ویژگی به. استفاده کند
  . اش در زمان پدیدار شدن بحران جهانی اقتصاد، نشان داده نشد بالقوه

ها بین دو کشـور هرچـه    آید و تنش هاي اسراییل کمتر راه می تیم بوش آشکار است که با افراطی دولت اباما در مقایسه با

                                                                                                                                                                             
1- David Sanger, “U.S. Rejected Aid for Israeli Raid on Iranian Nuclear Site”, NYT, January 10, 2009 
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آنجا که انتخابات آخر ریاست جمهوري ایاالت : کند چراکه حرکات سیاسیشان در جهات متفاوتی است بیشتر نمود پیدا می
حرکت به دیگـر سـو را نشـان داد، انتخابـات     متحد پس از هشت سال زمامداري واپسگراترین دولت در تاریخ این کشور، 

ي  پارلمانی اخیر اسراییل تنها حرکت بیشتر به راست را نمایان ساخت، حرکتی که در زمان معرفی رسـمی بـوش، از فوریـه   
  .بود با انتخاب آریل شارون آغاز شده 2001

هاي دوستانِ عـربِ واشـنگتن بـراي     ورود به تحوالت دیگر ـ کوشش : ها عناصر اصلی تصویر کنونی خاورمیانه اند این
عباس، انتخابـات پارلمـانی پـیشِ رو در لبنـان و غیـره ـ باعـث اطنـاب ایـن          » تشکیالت خودگردانِ«آشتی دادن حماس و 

هـایی اسـت کـه در     آمیز درون محدوده هرچند سیاست کلی دولت اباما حرکت پراگماتیک و احتیاط. گفتار خواهدشد پیش
  .شد باال توضیح داده

  
 2009هفتم مه 
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  گفتار پیش

  شالوم. استفن ر
  

اگر قرار باشد با دو شخصـیت تـاریخی شـام    : پرسند ها می هاي ورودي کالج پرسش معروفی هست که معموالً در مصاحبه
هـا   ي دانش بشري در نظر بگیریم، انتخـاب  هاي تاریخی را در کل حوزه کنید؟ اگر چهره بخورید، کدام دو نفر را انتخاب می

ي مـدرن   ي خاورمیانه گرانِ معاصر در زمینه ي آثار تحلیل شود به مطالعه که از او سؤال می تردید بسیار متعددند اما اگر آن بی
  .پیدا کند اشقر جلبیرتري از نوآم چامسکی و  پذیرتر و مطلعهاي دل نشینکنم هم مند باشد، گمان نمی عالقه

خـاطر انقالبـی کـه در     موقـع بـه   آن. جو بودم با چامسکی مالقات کردمتی دانش که در ام آي 1966بار در سال  من اولین
در ایـن  . بـود  هـم رسـانده   یی به بود، آوازه بود و تازه هم منتقد سرسخت جنگ امریکا در ویتنام شده آورده  شناسی پدید زبان

را خوانـده و   فکران در جامعهنقش روشنها و  ش از سیاست خارجی، رسانههای گذرد، تحلیل موقع می یی که از آن چهار دهه
عنوان  من به. رگذارتر استیثتأآور او هم  ي او به تغییر اجتماع از فراست شگفت ادهعال تعهد فوقاما . ام بسیار آموخته ها از آن

. شدم متأثر می ،نددپیو جوها میها به دانش پیمایی ها و راه یی در تحصن مند برجستهدانشدیدم چنین  که می جو از اینیک دانش
اولـین  هر ساله کردم،  میکار کوچکی که با حکومت نظامی آنجا مخالف بود  ي که در فیلیپین در خبرنامه  1970ي  اوایل دهه

او بـه  . شناسم، این رفتارِ ثابت اوست که او را می از زمانی. آورد از نوآم چامسکی بود مان می چی برايتمدید اشتراکی که پست
شـماري را از سراسـر جهـان پاسـخ داده و بـراي       هـاي بـی   شـماري مـدد رسـانده، نامـه     ریات سیاسی بـی ها و نش سازمان
  .وقت گذاشته است مبارزانِ دنیایی بهتر  بخشیدن به مهاکردن، اندرزدادن و ال صحبت

ش در جنـبشِ چـپ صهیونیسـتی در جـوانی     چامسکی به موضوعی بازگشت کـه از زمـان عضـویت    1970ي  اوایل دهه
زنـدگی   تصدر یـک کیبـو   1970ي  سـرش در اوایـل دهـه   همو او . نوشتن از خاورمیانـه کـرد    وده و شروع بهباش  دغدغه

ي شدید به منطقه و مسایل صلح و عدالت همـواره در   بیرون بیایند، عالقهکردند و گرچه سرانجام تصمیم گرفتند از آنجا  می
ي بعدي او  مطالعه. ، چاپ شد1974در سال ] 1[ ون عدالت و ملیتصلح خاورمیانه؟ تأمالتی پیرامکتاب او، . او مانده است

ایاالت متحد، اسراییل : مثلث سرنوشت: شد دست اسراییل نگاشته به 1982 لبنان در سالِ دنبال اشغالِ ي خاورمیانه به درباره
کـه هـر    انـه دارنـد ـ چنـان     ي خاورمی هـایی دربـاره   ها یا مقاله هاي دیگر چامسکی، بخش خیلی از کتاب]. 2[ ها و فلسطینی

ثباتی این منطقه را در نظر بگیـرد ـ امـا کتـابِ حاضـر،       ي سیاست خارجی ایاالت متحد باید اهمیت و بی یی درباره مالحظه



  8  )بخش یکم(قدرت بسیار خطرناك 

  .است منحصراً به آن بخش از جهان پرداخته است که مثلث سرنوشتاز  ي او بعد نخستین کتاب تازه
درك سیاست خارجی ایاالت متحـد   ي وافر به  المللی و عالقه و عدالت بینجلبیر اشقر در تعهد قوي چامسکی به صلح 

ها در لبنان رشد کرده و  او که سال. یی از خاورمیانه دارد دانشِ ژرف درجه اول و عالمانه اشقربر آن، افزون . است سهیم بوده
ـ  سته از نزدیک در سیاستیز از عزیمـت بـه    پـس . خـوبی آشناسـت   ههاي منطقه درگیر بوده و با محافلِ چپِ دنیاي عرب ب

  .عنوان فعالِ ضدجنگ گاه، چه بهعنوان استاد دانش کند چه به گیري می دقت رویدادهاي خاورمیانه را پی چنان بههم 1فرانسه
ي تحت رهبري ایاالت متحد به عراق بـود کـه    از حملهبا جلبیر مالقات کردم، کمی پس  2003 ي بار در فوریهمن اولین 

 2گاه ویلیـام پترسـون  کنم، دانش ی که من تدریس میگاهبود در دانش ش ترتیب داده شدهمناسبت چاپ کتاباو در توري که به 
ه را بسیار معتبر و بر اساس تخصـص  نهاي او از عراق و خاورمیا چند سال بعدي، تحلیلدر . رانی داشتدر نیوجرسی، سخن

خـواه کـه در آن کـار     سایتی ترقی ، وبZNet ش را درهای ها و ترجمه مقالهغالباً . زبان یافتم ش دقیق از نشریات عربخوانو 
گرچه ارتباط ما ]. 3[ارایه دهم  زبان تر انگلیسی این امید که نظرهاي بصیر او را به مخاطبان گستردهکنم به  کنم، عرضه می می
یی نوشتیم  طور مشترك مقاله جلبیر و من به 2005ا تبدیل به دو دوست شدیم و در اواخر سال میل بوده، م تر از طریق ايبیش

  ].4[کرد  نیروهاي امریکایی از عراق را بررسی می» خروج«نهادي براي هاي مختلف پیش که طرح
اسـتراتژیک بـین ایـاالت     ي ویژه رابطـه  الملل به ترِ روابط بین هاي اشقر که پر است از ارزیابی مالحظات گسترده نوشته

یـازده سـپتامبر و   : جـدال دو تـوحش  او در اثـرِ  . او به تفصـیل نمـود دارد  ] 5[ جنگ سرد نومتحد، چین، و روسیه در کتاب 
کوششِ ایاالت متحد بـراي تسـلط بـر    ناپذیر  گري تیزبین و منتقد سازش عنوان تحلیل خود را به ،]6[نظمی نوین جهانی  بی

ل ـ فلسـطین حتـا میـان     ي اسـرایی   او همواره نسبت به احساساتی که ستیزه. بنیادگرایی اسالمی تثبیت کردهمچنین جهان و 
گـراي   ها بـین دو چـپ   رایش او بر تبادل نامهیاست و این در و از خود نشان داده درکی حساس خواه برانگیخته محافل ترقی

اسـالم، افغانسـتان،   : پاتیل شرقیها در کتابی به نام  که برخی از آنشمار اشقر ـ   هاي بی مقاله. است یی یافته جلوه] 7[یهودي 
گانِ  بینانه و پرشور و پندهاي عملی به جویند هاي واقع لیلحاند ـ ت  گردآوري شده] 8[ي مارکسیسم  عراق در آینه و فلسطین

درستی که دیگر تبـدیل بـه    به »نگي ضدج نامه به فعالِ کمی افسرده«او،  2003ي آوریل  مقاله. دهد عدالت جهانی ارایه می
  ].9[اثري کالسیک شده است 
بـر مبنـاي   اسـت، بلکـه    باشند تشکیل نشـده  هم بند زده شده هم دو نویسنده که بعد به هاي جدا از کتاب حاضر، از مقاله

شـان و  شخصی انـدازها و اطالعـات   ي چشم دیگر بر پایهي تحلیل یک کننده هاست ـ گاه موافق، گاه تکمیل  وگو بین آن گفت
شـان و تخصـص و   در ایـن تبـادل نظـر، درکـی غنـی کـه از تعهـد مشترک       . از جمعِ اجزاء اسـت  گاه مخالف ـ و واقعاً بیش 

  .است آید، نهفته هاي متعددشان برمی تجربه
شـان  رخ بـه  وگوهاي رخ است شخص سومی حاضر باشد تا گفت چامسکی و اشقر از همان ابتدا تصمیم گرفتند که بهتر

ها را مطرح کنـد، نگـذارد بحـث از مسـیر      وگویی دو طرفه است، شخص سومی باید پرسش این پروژه گفت. ل کندرا تعدی
شـان تمرکـز   های اسـتدالل  ها و کننده در بحث بتوانند بر تحلیل خود خارج شود و مراقب فرایند فنی ضبط باشد تا دو شرکت

                                                                                                                                                                             
 .م. به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد) SOAS(شناسی و مطالعات افریقایی دانشگاه لندن  ي شرق لبنانی اکنون در مدرسهجلبیر اشقر با تبار . 1

2- William Patterson University 
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وگـو خـود را دور نگـه دارم و     ممکن بود کوشیدم از جریان گفـت که  جاتا آن. براي اجراي این نقش از من دعوت شد. کنند
  .هرجا که الزم شد وارد بحث شوم

هـدف  . یمشد آغاز کـرد  ها جواب داده می ها که باید به آن با فهرستی از پرسش: براي اجراي این رویه چند گام برداشتیم
کـردنِ   ها در پـی روشـن   سؤالپیدا کرد بلکه  ها لمعارفا هئرشان را در داهای طرح شود که نشود پاسخمهایی  این بود که سؤال

بینانـه   رویدادهاي خاورمیانه چنان شتاب دارند که هر کوششی براي توصیف واقـع . هاي نهفته در کار باشند عوامل و پویش
ه را قـادر  ، خواننـد هـا  بحـران  ي رویکـرد بـه   شـیوه ي اثرگـذار و   شود اما تحلیل از نیروهاي عمده زودي کهنه می بهاز آنجا 

ي  هرحال این کتاب قرار بـود دربـاره   به. هاي گذشته را درك کند و تحوالت جاري و آتی را دریابد خواهدساخت تا جریان
هـاي   ویـژه در سـال   هاي خارجی، بـه  هاي قدرت یی که درك آن، بدون درنظرگرفتن منافع و دخالت خاورمیانه باشد، منطقه

یی مربوط به خاورمیانـه و سیاسـت خـارجی ایـاالت      وشیدیم موضوعات گستردهپس ک. اخیر، ایاالت متحد، ممکن نیست
کـه چیسـت، تـا چـه انـدازه      این(اند از تروریسـم  عبارت ها  موضوعاین . متحد و نیز نواحی خاص ستیزه را در آن بگنجانیم

از تحـوالت سیاسـی کمـک     تا چه حد به درك مـا (هاي توطئه  ، نظریه)دشوگونه باید با آن برخورد  تهدیدآفرین است و چه
، و )ش در خاورمیانـه و تـأثیر جنـگ عـراق بـر آن     مـوقعیت (، دمکراسـی  )شها، و نواحی قـدرت  انگیزه(، بنیادگرایی )کند می

یی  هاي ویژه ستیزه). »اسراییل طرفدار البی«ویژه نقش نفت و اهمیت  به(سیاست خارجی ایاالت متحد در منطقه هاي  ریشه
از یازده سپتامبر و عراق در تمام ابعـادش ـ نقـش ایـاالت متحـد،       افغانستان پس: از اندایم عبارت  دهها تمرکز کر آنکه روي 

و البتـه خواسـتیم کـه توجـه     . ـ و منازعات بـالقوه در ایـران و سـوریه   ) در عراق و ترکیه(تحوالت سیاسی، موقعیت کُردها 
هاي بالقوه، ماهیت  حل هاي کنونی، راه ش، پویشاي تاریخیه گاهخاست: ي اسراییل ـ فلسطین معطوف کنیم  یی به ستیزه ویژه

  .هراسی و نژادپرستی ضدعرب ستیزي، اسالم سامیهاي  نیروهاي سیاسی متعدد فلسطینی و موضوع ي اسراییل، جامعه
 6تـا   4گاه ام آي تی در کمبریجِ ماساچوست گرد آمـدیم و از  م در دانشآنفري در دفتر نو ها، سه شدن پرسش بعداز نهایی

ي  بودن اصـالً راحـت نیسـت، اگـر از برنامـه     روز فشرده با نوآم سه . سه روز به بحث و تبادل نظر پرداختیم 2006ي  ژانویه
ریـزي   نگاري خارجی برنامه یی که از قبل با روزنامه باشید ـ مثالً باید براي مصاحبه  ش اطالع داشتهطرز باورنکردنی شلوغ به

هـاي مـا گـرم و     جلسـه . حال توانستیم حدود چهارده ساعت مصاحبه ضبط کنیم بااین. کردیم میمان را قطع  بود برنامه شده
 در داغ بود که دوق ها آن بحث(نشستند  عقب نمی شانزنده بود، اگر مخالفتی بود نه نوآم و نه جلبیر از دفاع محکم از باورهای

  ).رفت ناهار بخوریم بار یادمان 
حشـو   یی تهیه کردم، شده ویرایش اولیه ي پیاده من از نسخه. با مهارت پیاده کرد 1ونچهارده ساعت ضبط را ملیسا جمس

جلبیـر و نـوآم هریـک جداگانـه     بعـد  . تر کـردم  ها را روان یی دادم و جمله آرایش تازهها  و زواید را گرفتم، به بعضی بخش
ایده این بود که به هریک از ایـن  . وگوها نبود تکلمه از گف به یی کلمه دادنِ نوشته دست بههدف . هاي خود را ویراستند بخش

هایی را که دیگري  اللدحدي که است نه بهاگرچه (. ها را بسط دهند یا آنتر کرده  شود مالحظات خود را شفاف دو اجازه داده
پـس  . تواند کالم آخـر تلقـی شـود    دانستیم که اظهارنظرهاي شفاهی بدون ذکر منبع نمی می). پاسخ داده، تغییر دهد ها به آن

چـه  هـر آن ها انتظار داشت که  جاکه معتقدیم نباید از خوانندهرا آوردیم و ازآن ها قول قلن، منبع شد به منظور استنادهرجا الزم 

                                                                                                                                                                             
1- Melissa Jameson 



  10  )بخش یکم(قدرت بسیار خطرناك 

کـار  برانگیـز، اسـنادي بـه     ، حس کردیم که مهم است براي تمام ادعاهـاي نامشـخص و بحـث   پذیرندگویند ب را مؤلفان می
  .مبیفزایی

وگوهـا در فراینـد    روزکردنِ گفت فکر کردیم به. نماید همواره رخ می روزکردنِ مواد ي به در هر کاري از این نوع، مسأله
یـی در   خوانید، رویدادهاي مهمِ تازه گفتار را که می تردیدي نیست که این پیش. کننده خواهدبود انداز و سردرگم چاپ غلط

ي  در ژانویـه  اشقرهاي چامسکی و  دیدگاهت بث يم که متن اصلی براینتیجه تصمیم گرفت در. خاورمیانه رخ داده و خواهدداد
یی جداگانه به کتاب افزودیم که شش ماه بعد تدوین شد و هریک از مؤلفـان در   طور باقی بماند، اما مؤخره همین 2006سال 

  .ي مهم را به بحث گذاشتند آن تحوالت تازه
ي  شـما بـراي صـرف شـام و بحـث دربـاره       نشینِ مناسبِچامسکی و جلبیر اشقر را دو همامیدوارم این کتاب که نوآم 

  .ي شما فراهم آورد تري براي اندیشهکند، غذاهاي بیش خاورمیانه معرفی می
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  بخش یکم
  هاي توطئه تروریسم و نظریه

  
  تعریف تروریسم

  
  نظر شما روش منطقی تعریف تروریسم چیست؟ به :شالوم

 قدرت رسـید و بـه   ي ریگان به همان سالی که کابینه. نویسم ي تروریسم مطلب می دارم درباره 1981از سال  :چامسکی
رانلـد  . المللـی اسـت   ویـژه تروریسـم دولتـی بـین     اعالم کرد که تمرکزش بر جنگ با تروریسم، بـه  رسیدن قدرت محض به

بربریـت  «ت به ش، بازگ»بالي عصر مدرن«ي  دولت دربارهو مقامات دیگرِ  2شولتز. اش، جرج پ ، وزیر امور خارجه1ریگان
   .هاي پر طول و تفصیلی کردند جور چیزها لفاظی و این» مصیبت تروریسم«، »ي ما در زمانه

اعـالم بـه   . بازگشت بـه جنـگ تروریسـتی   . چیزي در شرف وقوع است ید که چهمترین آشنایی با تاریخ فهشد با کم می
المللـی دسـت بزننـد کـه      ي بـین  ریزي شده باشد تا به تروریسم گسترده که از پیش برنامهآنشود مگر  جنگ تروریستی نمی

زمـان و جـدا از هـم    مـا هم . ـ انتظارش را داشتم] 1[ من ـ مثل دوستم اد هرمن و . درواقع همین چیزي است که اتفاق افتاده
نظـر  ي جنگ با تروریسم بود، به  دولت ریگان دربارهي  جاکه این مسأله در متن بیانیهآناز. آغاز به نوشتن از تروریسم کردیم

من تعریف قانونی ایاالت متحد را، نظام رسمی قـوانین  . رسید که طبیعتاً باید از تعاریف رسمی دولت امریکا استفاده کرد می
حـال   ، تابههاي ارتش و جاهاي دیگر موجود است نامهاش در بخش شده هاي کوتاه برگزیدم که بسیار منطقی است و نسخه را

شـده از خشـونت یـا     ي محاسـبه  اسـتفاده «گوید که تروریسـم   تعریف عرفی عامی است؛ می .ام از این تعریف استفاده کرده
از راه ارعاب، اعمـال  ... یابی به اهدافی که سرشت سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک دارند خشونت است براي دست هتهدید ب

اما تعریف دولت ایاالت متحـد  . حاضر اساساً همین است می دولت بریتانیا هم درحالتعریف رس]. 2[» زور یا القاي هراس
صـورت تحقیرآمیـزي بـه    اگر از آن استفاده کنیم کمابیش به . شد هاي آشکارش نایده گرفته خاطر داللتویژه به  در عمل، به

گـان در واقـع در گسـترش تروریسـمِ     رسیم که دولت ایاالت متحد، دولت اصلی تروریستی است و دولت ری این نتیجه می

                                                                                                                                                                             
1- Ronald Reagan 
2- George P. Shultz 
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کـرد و از   از آن گرفته نشود باید تعریف تغییر می یی که چنین نتیجهح است که براي اینضپس وا. است الملل دست داشته بین
  .وجود آمدبعد مشکالت دیگري به  آن به

هـا در   نامـه اولـینِ ایـن قطع  . کـرد ي تروریسم تصویب  هایی درباره نامهبراي مثال سازمان ملل با فشار دولت ریگان قطع
کـردن آن بـه    کـن  ها را بـراي ریشـه   کرد و تمام دولت ت تروریستی را با شدیدترین عبارات محکوم میی، جنا1987دسامبر 

رأي  153. تصـویب رسـید امـا نـه بـه اتفـاق آرا       نامه بهقطعاین . ي طوالنی و پرتفصیل نامهخواند ـ یک قطع  کاري فرامیهم
دو رأي مخالف، دوتاي همیشگی بودند ایاالت . هندوراس ممتنع بود. شد خالف و یک رأي ممتنع به آن دادهرأي م 2موافق، 

ـ هاي خـود را تو  عمومی، سفراي ایاالت متحد و اسراییل علت رأي هاي مجمع در جلسه]. 3[متحد و اسراییل  یح دادنـد و  ض
وجه حـق   هیچ ي کنونی نباید به نامههیچ بندي در قطع«: گوید نامه وجود دارد که میآفرینی در قطع بند مشکل اشاره کردند که

زور از آن حقـوق   گونه که در منشور سازمان ملـل آمـده از مردمـی کـه بـه      ها را آن آزادي، و استقالل ملت تعیین سرنوشت،
یـا دیگـر    هاي استعماري و نژادپرسـت یـا تحـت اشـغال خـارجی      ویژه مردمی که در رژیم به... اند، سلب کند محروم شده

در جهـت  وجـو و دریافـت کمـک     برند و نبایـد حـق مـردم بـراي نبـرد و جسـت       سر می ي بهرستعمااي  ههاي سلط شکل
است که ایاالت روشن ]. 4[» ي حاضر نقض شود در تطابق با اصول منشور و سازگاري با اعالمیهآوردن این حقوق  دست به

به افریقاي جنوبی اشاره داشت کـه  » هاي استعماري و نژادپرست رژیم«ت عبار. را بپذیرند توانستند آن متحد و اسراییل نمی
. ایاالت متحد از نظر حقوقی و نه در عمل به تحریم افریقـاي جنـوبی پیوسـته بـود    . ها بود هنوز با رژیم آپارتایدش متحد آن

شد تا واشـنگتن بـه    کار گرفتهبه  گرفتن تحریم اقتصادي هایی براي نادیده بازرگانی با افریقاي جنوبی رشد پیدا کرد و روش
هاي دورزدن تحـریم اقتصـادي    طور که درواقع این کشور یکی از راه حمایت از رژیم پرتوریا ادامه دهد ـ اسراییل هم همین 

پـس نـه ایـاالت     .هاي جوالن اشاره داشت ، غزه و بلنديي باختري کرانهآشکارا به » اشغال خارجی«افریقاي جنوبی بود؛ و 
هـاي   توانستند مقاومت در برابر اشغال را بپذیرنـد ـ حتـا مقاومـت قـانونی کـه البتـه شـامل حملـه          ه اسراییل نمیمتحد و ن

نامـه را در مجمـع عمـومی وتـوي حقـوقی      گرچه این دو کشور این قطعاپس . شود تروریستی به شهروندان غیرنظامی نمی
  ].5[را وتو کردند  آن ريطرز مؤث بهنکردند اما 

شود و از طـرف دیگـر از تـاریخ پـاك      طرف متوقف میاز یک : و وقتی امریکا چیزي را وتو کند، وتویی مضاعف است
. ي تروریسـم گـزارش نشـد و از تـاریخ پـاك شـد       و خُب این عملِ ایاالت متحد در گرماگرم جاروجنجال درباره. شود می

هـاي رسـمی    ي تعریـف  این دربارهو . انجامد یافت درستی میمطالعات دانشگاهی که به نتایج نا را درشود آن  قدر می همین
چنـان تعـاریف   هـا هـم هم   کـنم و آن  ها استفاده می چنان از آنمن هم. شوند می پرتابي حافظه  هم درست است؛ به دخمه

ملـل و   نهاي سـازما  هاي قطور و میتینگ ها و کتاب ، صنعت دانشگاهی، کنفرانس1980ي  ي دهه از میانهاما . رسمی هستند
هـا تعریـف و    ده. تعریف تروریسـم را حـل کنـد یـا نـه      »مشکل دردسرساز«این تواند  تا ببیند آیا کسی می غیره برگزار کرده

معلوم است چـرا، امـا   کامالً . آید کار برنمی درستی از پسِ این کدام به تحلیل متفاوت در نشریات حقوقی وجود دارد اما هیچ
در آن  مـا علیـه  ها  آنباشد و ترور  را در بر نداشتهها  آنعلیه  ماد تعریفی پیدا شود که ترور بای. ش را نخواهد زدکس حرف هیچ

هاي  ملی محدود کنند اما چون از دولت کوشش شده تا ترور را به گروهاي خرده. و این خیلی مشکل است. باشد لحاظ شده
دسـت داد  بسیار سخت و کمابیش غیرممکن است تعریفـی بـه   . گو نیستمیان بیاید، این تعریف پاسختروریست حرف به 
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  .را درست با عبارات مربوط به آن نتایج تعریف کنیمکه آن که به نتایج درستی بیانجامد، مگر آن
را بـر   ترور ترور است در معناي استانداردش اگر آن: اران امریکایی این باشدذگ تعریف عملی ترور باید از دید سیاست

. از آن مهربانی است  دوستانه است و هدف ي انسان  کار ببندیم محبت است، مداخله را علیه شما بهروا دارید اما اگر ما آن ما 
گفتند و کل مشـکل تعریـف برطـرف     ها صادق بودند، این را می کرده اگر تحصیل. رفت کار میاین تعریفی است که عمالً به 

کنم یا بگوییم خُب ایـن مشـکل    کار ببریم، کاري که من می یا تعاریف رسمی را به: مکه ما دو انتخاب داریخالصه آن. شد می
ش را تشـخیص  که بتوانیم اهمیـت عملـی  ماند مگر این طور باقی می است و مسأله همین... نشدنی است، مشکلی عمیق و حل

  .دهیم
ي اروپـا از تروریسـم در    ال تعریف اتحادیهبراي مث: ي مفهوم اشاره کرد هایی براي افزودن به دامنه باید به کوشش :اشقر

یـا  ... مرو یک دولت یا در تسـهیالت عمـومی  ایجاد ویرانی عمده در قل«: ي این جمله است بر دارندهکه در ] 6[ 2002ژوئن 
بـه چنـین   » تهدید بـه ارتکـاب  «یا حتا » باعث آسیب اقتصادي شدید شود... اماکن عمومی یا مالکیت خصوصی که احتماالً

ـ   هایی از نوع کنش شنتوانست ک تعریف میاین . یی یویران گراهـا یـا    ان بـه عـدالت جهـانی یـا محیطزیسـت     هـاي معترض
یافته را در بـر بگیـرد و    هاي تغییر ژنتیک ي آزمایش کشاورزي با ارگانیزم دانلد یا مزرعه هاي مخالف با رستوران مک دهقان

  .جدي و خطرناك تعریف است این گسترشِ. هاي تروریستی شوند ها همه از مقوله این
کـاري کـه قـرار اسـت انجـام شـود       . عبارتی معنی هم دارد ي تعریف است و به این بخشی از افزایش دامنه :چامسکی

  .شان داریم، تروریسم نیستندهایی که ما دوست کنش. شان نداریمهایی است که ما دوست شنصورت ک تعریف تروریسم به
تعاریف کامالً سرراستی از آیا . هاي مربوط به تجاوز یا مداخله هم شاهدش هستیم این همان ریاکاري است که در بحث

از  نظـامی کـه پـس   المللی  بینها در دادگاه  ی جنایات نازيگیري حقوق وکیل اصلی پی 1تجاوز وجود ندارد؟ رابرت جکسن
عمومی سازمان ملل متحـد   ي مجمع نامهو در قطع]. 7[در نورمبرگ تشکیل شد، تعریف دقیق و روشنی از تجاوز دارد  1945

ي موثـق   نامـه پس قطع. تصویب رسید، بر این تعریف دوباره تأکید شد که بدون رأي مخالف و به اتفاق آرا به 1974در سال 
هـر   اسـتفاده اسـت چـون طبـق ایـن تعریـف احتمـاالً        اما بـی ]. 8[گوید وکم همان را می که بیش عمومی وجود دارد مجمع
ـ تنها اعمالی مانند جنگ ویتنـام و عـراق تجاوزنـد بلکـه      نه. توان به جنایت جنگی متهم کرد را می جمهور امریکا رییس  احت

الملـل بلکـه    عمومی نه تروریسم بـین تعریف جکسن و مجمع  توسط دولت ریگان بر اساس آجنگ کنترا در برابر نیکاراگو
ح بـراي انجـام اَعمـال    هـاي مسـل   حمایت از گروه: ستبخشی از یکی از موارد تعریف تجاوز این ا. شود تجاوز شناخته می

کـل  . درنتیجه طبق این تعریف، جنگ کنتـرا تجـاوز اسـت    ].9[موافقت آن دولت  دونک دولت، بیآمیز در قلمرو  خشونت
شـود از ایـن تعریـف     امـا نمـی  . انـد  حمایت کردند، جنایتکار جنگی ها هایی که از آن اعضاي دولت ریگان و البته دمکرات

  .رود که خیلی پیچیده و مبهم شود اده کرد پس تعریف تجاوز هم به آن سمت میاستف
کنیم، پس چرا باید بـین خودمـان توافـق کنـیم کـه تعریـف        ي تعاریف رسمی تروریسم صحبت می داریم درباره :اشقر

هـاي   غیرنظامی یا دولتي من از نظر افکار عمومی تروریسم عمدتاً عملی است که شهروندان  تروریسم چه باشد؟ به عقیده
هروندان غیر نظامی بـا  دادنِ ش هدف قرار. ترین دیدگاه از تروریسم است این دیدگاه، قابل قبول. دمکرات را هدف قرار دهد

                                                                                                                                                                             
1- Robert Jackson 
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ـ عملیات علیه ارتش اشـغال . به روش مشخصی کندردن ک ها یا مجامع دیگر را مجبور به عمل دولتاین قصد که  تر گر را بیش
ي  در قاهره 2005در نوامبر ي پایانی کنفرانس نیروهاي سیاسی عراق که  که حتا در بیانیهاینجالب . انندد مردم تروریسم نمی

شـد ـ کـه گرچـه      مصر برگزار شد، تمایزي وجود داشت بین حق مقاومت در برابر اشغال خارجی که مشروع انگاشـته مـی  
گر امریکایی در عراق، مصداقِ حق مقاومـت اسـت ـ و    غالنیروهاي اش  وضوح بیان نشد، به این معنی بود که عملیات علیه به

گـانِ دولـت    آمیز است چون کنفرانسی بود کـه نماینـد   این واقعاً طعنه. حمله به مردم عراق محدود شدتروریسم شنیع که به 
  .وزیر در آن حضور داشتند جمهور و نخست از قرار متحد با امریکا شامل رییس عراقِ

آفرین باشد، تعریفی است که بـه عملیـات علیـه شـهروندان غیرمسـلحِ       تر مشکلتروریسم که کمکنم تعریفی از  فکر می
تردید تروریسـم اسـت حتـا در جریـان نبـرد بـا        گناه بی گرفتن شهروندان بی هدف قراردادن یا گروگان. گناه اشاره دارد بی

  .گران خارجیاشغال
کسـی در خیابـان الزامـاً عمـل تروریسـتی      کردن بـه   لیکشویم چون ش ترتیب وارد مشکلِ تعریف می این به :چامسکی

ي اول علیه شهروندان و با اهداف ایدئولوژیک، مذهبی، سیاسی یا اهداف  پس باید تهدید یا استفاده از زور در درجه .نیست
  .یا مجامع) یا مجامع :اشقر(دیگر باشد و شاید تأثیرگذاشتن بر دولت 

تالش براي تحمیـل چیـزي بـه مجـامع یـا یـک       ناي دقیق کلمه هدف قرار دهد، بلکه معنه عملیاتی که افراد را به  :اشقر
  .نقص از تروریسم است گرچه جامع نباشد کنم این تعریفی بی فکر می.) دقیقاً درست است :چامسکی. (دولت

دولـت   کار نرود، چون با این تعریـف،  و خیلی به تعریف رسمی ایاالت متحد نزدیک است گرچه در عمل به :چامسکی
  .ایاالت متحد، دولت اصلی تروریستی است

  گناه دانست؟ توان شهروندان بی ي دولتی را می پایه آید که آیا مقامات دون این مسأله پیش می :شالوم
  .هاي سیاسی یا اجتماعی هیچ عبارتی تعریف روشنی ندارد ببینید این علم فیزیک نیست، در بحث. درست :چامسکی

  .اش بحث کرد مورد درباره باید موردبه. رود می ها به دادگاه. شود جنبی تبدیل به موضوع قانونی میطور  به. نه :اشقر
حتا در علوم دقیق، تا زمان رشد علوم، تعاریف روشنی وجود نداشت؛ حتا در ریاضیات مثالً از عبارتی مانند  :چامسکی

کـردن   مشـخص دقیق نیسـت بلکـه     م است پیداکردن تعریفآنچه واقعاً الز. ها تا همین اواخر وجود نداشتند تعریف. »حد«
چون اگر بـا ایـن توصـیف موافـق باشـید بـه آنجـا        . است، فقط پذیرفتنی نیست فهمیدنیراحتی  یکی به و این. مفهوم است

  .گنجد و این مجاز نیست مندانه در تعریف تروریسم میهاي قدرت رسید که کنش می
: دست دادي، به تعریف افـزود  به» بازیگران«ي  درباره 1011المللِ  روابط بین ر درسبعد باید همان تمایزي را که د :اشقر

. کـار بـرد  تـوان بـراي تروریسـم بـه      هـا را مـی   همان تمایز و همان مقوله. تمایز بین بازیگران دولتی، بینادولتی و غیردولتی
هـاي مشـابه    بـا وجـود نـاتو یـا مؤسسـه      م غیردولتی وجود دارد که این چندساله در اخبار خیلی برجسـته شـده و  تروریس

مـان از  تعریف زننـد کـه بـر اسـاس     ها دست به عملیاتی می این مؤسسهو دولتی وجود دارد یناادولتی، تروریسم دولتی و بنبی
بـودن   ها را متهم به تروریست دولت ایاالت متحد وقتی خیلی دولتخود  و. دانیم ها را عملیات تروریستی می تروریسم، آن

                                                                                                                                                                             
1.  International Relations 101 courseم .جمنبخش پ 92ي  یاداشت شماره. نکتر  راي اطالعات بیش، ب.  
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  .نام تروریسم دولتی وجود دارد  تواند این دیدگاه را رد کند که چیزي به د، نمیکن می
ـ ملی وجود داشته اما بـرخالف سیاسـت ا   هاي خرده هایی براي محدودکردنِ تروریسم به گروه کوشش :چامسکی ت س

طـور   ـ چـه   افتند تنگنا می  اما به. هاي خاصی را تروریست دانست توان دولت طور که تو گفتی دیگر نمی چون درست همان
  ).درست است :رقشا(خود را از آن فهرست بیرون بکشند؟ 
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  تهدید تروریستی
  
  اش داستان است؟ آیا تهدید تروریستی علیه اروپا یا امریکا وجود دارد یا همه :شالوم

. سپتامبر آغـاز نشـده   11از  این تهدید. است در واقع تهدید آگاهانه شدت گرفته. نه، خطر خیلی جدي است :چامسکی
بـود کـه اگـر     1993حرکت کنید اول از همه کوشش براي انفجار مرکز تجارت جهانی در سال  1990ي  اگر در سراسر دهه

را نوشـتی ـ کـه     ایـن ] 10[ دو تـوحش  جدالر در جلبی کنم تو بود خیلی به موفقیت نزدیک بود، فکر می اش کمی بهتر برنامه
رسـیم   ها و ساختمانِ سازمانِ ملل، ساختمانِ اف بی آي و غیره مـی  به طرح انفجار تونل عدب. داد کشتن میاهزار نفر را به ه ده

بـود و   شـان داده هایی بودنـد کـه امریکـا در افغانسـتان آموزش     ها اساساً جهادي این. موقع جلویشان گرفته شد که درست به
  .این یک عمل جدي تروریستی بود. شد یکا میرهبرشان روحانی مصري بود که با حمایت سیا وارد خاك امر

هایی  تابککرد ـ   یشان مهاي حقوقی بسیاري وجود داشت که براي مثال انتشارات ام آي تی چاپ کتاب 1990ي  در دهه
و البتـه بعـد از یـازده سـپتامبر     ]. 11[ گفتند تروریسم خیلی نزدیک است ي تروریسم که می هاي آشپزي درباره مشابه کتاب

وزراي  1رابرت مک نامـارا و ویلیـام پـري   . ي تروریستی است و این تهدید عمده. است تر شدهها خیلی بیش این کتاب تعداد
درصـد  . زنند در ده سال آینده امریکا را هدف بگیرد حرف میکه یی  درصدي انفجار هسته 50 از دفاع پیشین، از احتمال بیش

و ]. 12[دانـد   یی را گریزناپذیر مـی  وند فعلی ادامه پیدا کند، چنین حملهباالیی است و سازمان جاسوسی ایاالت متحد اگر ر
هـاي   مشـی  هـا چنـدان اولـویتی در خـط     ایناما . اندانواع دیگر تروریسم ـ ترور زیستی و انواع دیگرش ـ نیز خیلی محتمل   

. کننـد  د، خیلی محتاط عمـل مـی  ده جاها که عمالً تهدید را افزایش میشان نیستند چون آننگران دولت ندارند؛ خیلی هم دل
حمله با ایـن انتظـار صـورت     .ش حمله به عراق استترین مثال واضح. چندان اولویتی ندارد تبراي دولپنهانی نیست، چیز 

 هاي جاسوسی خـود دولـت و دیگـران و خیـلِ     این اندرز آژانس. گرفت که احتماالً تهدید تروریستی را افزایش خواهدداد
دلـیلش ایـن    یـک . دالیل کامالً روشن، افزایش تهدید تروریستی خیلی محتمـل اسـت   گفتند به  متخصصان ترور بود که می

پس هر هدف بـالقوه، کوشـش   . مان بخواهد از پا بیندازیمرویم هرکس را دل گوییم که می وسیله به دنیا میاست که ما به این 
هاي نظامی  هزینه. رو شود روبهبا ایاالت متحد  ،خواهد در کارزار کس نمی چهایی سود بجوید، هی خواهدکرد از بازدارندگی

. هاي این کشور از نظر تکنولوژیـک بسـیار جلوترنـد    هاي نظامی جهان است و سالح ي کل هزینه وبیش به اندازه امریکا کم

                                                                                                                                                                             
1- William Perry 
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درواقع دشمنان واشنگتن . روریی و دیگري ت یکی سالح هسته. باید شکل دیگري از بازدارندگی داشت که به دو گونه است
  .کشاند یی می هاي هسته برد سیستم تروریستی و سالحاش را به پیش بالقوه

ي نظامی شود که عمالً شورشی را  بینی کرد که حمله به عراق تبدیل به چنان فاجعه شد این را پیش کنم می و اما فکر نمی
هـا،   هاي اروپایی در جریان اشغال کشورشان توسط نـازي  پارتیزان. سابقه بود تقریباً بی. بدون حمایت خارجی پدید بیاورد

امریکـا باعـث بـه وجـود     امـا  . جنگید تر می زمان با دنیایی وسیعتازه، آلمان آن . آوردند اگر پشتیبانی خارجی نبود دوام نمی
هـا   و خیل خـارجی د ادتروریستی آموزش  مردمبه یی ساخت و  دیده هاي آموزش آمدن شورشی در عراق شد که تروریست

از جنـگ ایـن اسـت کـه جنـگ        هاي دیگـر پـس   را براي آموزش تروریسم به داخل کشاند و درواقع برآورد سیا و سازمان
بینـی   این پیش. کنند یی پدید آورده که در سراسر جهان پخش شده و ترور می هاي حرفه هاي آموزشی براي تروریست زمینه
رفت اما در واشنگتن که کنترلِ منابعِ انرژي خاورمیانـه بـرایش اهمیـت فراوانـی دارد،      بینی فراتر حدي از پیش بود و تا شده

ي  نام اداره داري به یی هست در وزارت خزانه اداره. ر جاها و موارد دیگر هم نمود داردد. دهند اولویت کمی به این مسأله می
ایـن بخـش   . هاي مالی مظنون در سراسر جهـان اسـت   وانتقال که کارش ردیابی نقل 1هاي خارجی یا اُفاك نظارت بر دارایی

معلـوم  . تشریح کردنـد کنگره  عملیاتشان را در صحن 2004مقامات اُفاك در آوریل . مهمی از جنگ اظهارشده با ترور است
و تقریبـاً شـش   کردند  هاي مالی مربوط به اُسامه بن الدن یا صدام حسین را ردگیري می وانتقال نقلشد که چهار کارمند آنجا 

. گردد داري کلینتون برمیو زمان زمام 1990 این به سال .گرفت رفتن از تحریم کوبا انجام می برابر این ردیابی در مورد طفره
مـورد ـ مربـوط بـه کوبـا وجـود        10683تر از صد برابـرِ آن ـ   بررسی مربوط به تروریسم و بیش 93، تعداد 2003تا  1990از 

برابـرِ آن،   800از  میلیـون دالر، بـیش   8دالر بوده و مبلـغ   9425ي موارد تروریستی مبلغ  جریمه ،1994از سال . است داشته
المللـی معتبـر، آن را غیرقـانونی     تحریمی که تمام نهادهـاي بـین  ]. 13[است رفتن از تحریم کوبا بوده مربوط به جرایمِ طفره

تـر   هـا خیلـی مهـم    مجازات کوبـایی . ها هستند ها این اولویت. برند یکار م تنهایی آن را به دانسته و ایاالت متحد و اسراییل به
  .رود مورد پیش می موردبه  و این. است از جلوگیري از ترور

کنـد، امـا    اش فـرق مـی   در مورد سوریه هرچند شاید فکر کنید که قضیه. وضعیت کنونی سوریه مثال خیلی خوبی است
هـاي   ي بـا گـروه  ها مناسـبات خیلـی بهتـر    آن .ي ترور تهیه کرد در زمینه دولت سوریه اطالعات مفیدي براي ایاالت متحد

هـاي   نظـام سـوریه از تروریسـت   . توانـد  که سیا نمـی  ها نفوذ کنند جوري توانند در این گروه تروریست اسالمی دارند و می
یـار ایـاالت متحـد    مندي را در اختآید ـ هیوالي سکوالر است، نه مذهبی ـ پس اطالعات سري ارزش   اسالمی خوشش نمی

مطمئن شود جایی در منطقه وجود ندارد که از دستورات اطاعـت نکنـد از آن اطالعـات    خواست  امریکا که میاما . گذاشت
ش قابـل درك اسـت و هـر    مـنطق . کردن از دستورات، جرم مهمـی اسـت و بایـد مجـازات شـود      سرپیچی. کردنظر  صرف

اتهام کوبـا از چهـل سـال    . ي حضور داد اجازه» سرپیچی موفق«توان به  ینم. ش دهدتواند توضیح ي مافیایی می پدرخوانده
ي امریکاست ـ   کوبا از سلطه» سرپیچی موفق«، بر اساس اسناد داخلی، همین 2هاي کندي ـ جانسون  سالز سو، ا این  پیش به

ایـن مشـکل ربطـی بـه     . ناپـذیر اسـت   که تحمـل گردد ـ   سال پیش برمی 150ف، به طر به این 3یی که از دکترین مونرو سلطه

                                                                                                                                                                             
1- OFAC 
2- Kennedy-Johnson 

3 .Monroe Doctrine هـاي اروپـایی بـه منظـور      داشت هرگونه کوشش دولت که بیان می 1823دسامبر  2؛ سیاست ایاالت متحد تدوین شده در
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انـد و ایـن عمـل     شـده  تـدوین سـال پـیش    150هایی بود کـه   ش سرپیچی موفق کوبا از سیاستدلیلها نداشت بلکه  روس
نـد و  ور قابل تحمل نیست چون بعدش بقیه از پی او می. پردازد داري که پول نگهبانِ محل را نمی مثل مغازه. پذیرفتنی نیست

گذاران ایاالت متحد این مسأله نسبت به محافظـت کشـور از تـرور     براي سیاست. شود رت تضعیف میسیستم سلطه و نظا
  .تر است تر و مهم خیلی جدي

ـ و چنـدین تو  گردیـد ي یازده سپتامبر شد، تشـکیل   کمیسیونی سطح باال براي بررسی اشتباهاتی که منجر به حادثه یه ص
پایان کارِ آن کمیسیون، کمیسیونی خصوصی تشکیل شد تا کـار ردیـابی را   داز بع. ه گرفته شدنددترشان نادیبیش ارایه داد که

ش ایـن  دلـیل ]. 14[ها توجه نشده، ابراز تأسـف کردنـد    که به این توصیههایی تدوین کردند و از این ها گزارش آن. ادامه دهد
به ترور بد نیست اگر به اهداف باالتر درواقع اقدام . ي بوش خیلی به آن اهمیت نداد کابینه. یی نیست است که اولویت عمده

اما محدودکردن خود به تروري که بـا  . برند کار می این کامالً متفاوت است از آن نوع تروري که علیه دیگران به. خدمت کند
  .دهند ـ اولویت مهمی نیست، هرگز نبوده است ها علیه ما انجام می چه آنتعریف علمی بخواند ـ آن

جنگـی  ). هدشدو بدتر خوا :چامسکی(از تهدید است؛ واقعیت است  ش کردیم بیشکه ما تعریفرطو تروریسم آن :اشقر
سـو و   ش از یـک منـد و متحـدان  منـد و بسـیار قدرت  در حال وقوع، کامالً نابرابر و کامالً نامتقـارن بـین دولتـی عظـیم، توان    

توانـد آسـیب زیـادي بزنـد وقتـی       امـا مـی   هاي تروریستی غیردولتی با ابزار محدود از سویی دیگر وجود دارد کـه  سازمان
ي  ها را از شـر تروریسـم حفـظ کـرد ـ و اسـراییل نمونـه        شود دولت که نمیاول آن. شهروندان غیرنظامی را هدف قرار دهد

حـال   ي اسراییل براي جلوگیري از تروریسم دست به اقدامات امنیتی نزده است و بااین هیچ دولتی به اندازه. اصلی آن است
شـود دور ایـاالت    غیـرممکن اسـت ـ نمـی     نوع جلوگیري اصال و واضح است که در ایاالت متحد یا اروپا این. یستموفق ن

  !متحد دیوار کشید
  .داستاریزي براي ساختن دیواري در سرتاسر مرزش با کان دولت امریکا گزارش داده که در حالِ برنامه :چامسکی

  .ر نیستثهم مؤحتا آن  :اشقر
طـور کـه    همـان بینیم که  مورد بیندازیم یا مثالً به مطالعات دولتی، می هاي فنی در این نه، اگر نگاهی به کتاب :چامسکی

ـ  از چیزهایی که اشاره مییکی . رسند نظر می کتاب آشپزي به یک جورمثل گفتم  ترِ واردات امریکـا از  کنند این است که بیش
مـثالً ممکـن اسـت بارشـان مـواد      . شان ناممکن اسـت  شود که تقریباً بازرسی شمار کانتینر وارد می بی. هاست طریق کانتینر
ـ   در یکـی از همـین مطالعـات محاسـبه    . ها را بازرسی کرد شود در مبدأ آن نمی. پرتوزا باشد اگـر بخواهیـد   . اسـت  دهیـی ش

ـ  1کانتینرهاي ورودي به کشور را مثالً در رتردام د، جـداً سراسـر اروپـا فلـج     که یکی از بنادر مهم اروپایی است بازرسی کنی
  .خواهد شد

                                                                                                                                                                             
شود و دخالت ایاالت متحد  ي امریکا از سوي دولت ایاالت متحد به عنوان تجاوز شناخته می هاي قاره دولتاستعمار یا دخالت در امور هر یک از 

ي غربی دیگر نباید تحت استعمار اروپا باشد و البته ایاالت متحد هم در مستعمرات فعلی اروپا و امور داخلی آنها مداخله  نیمکره. را به همراه دارد
هاي انگلستان را  هاي امریکاي التین از اسپانیا اعالم شد و ایاالت متحد بدین ترتیب، دغدغه مان با اعالم استقالل کشوراین دکترین همز. کند نمی

 .م. کرد ي امریکاي التین بدست گیرند برطرف می هاي تازه استقالل یافته هاي دیگر اروپایی زمام امور را در دولت که کشور مبنی بر این
1- Rotterdam 
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تازه حتا اگر از نظر تئوریک فرض کنیم که راهی براي محافظت کشوري از تروریسم غیردولتی خـارجی وجـود    :اشقر
از یـازده سـپتامبر،    ها گذشته در ایاالت متحد قبـل  ایناز . چنان مشکل تروریسم داخلی وجود خواهدداشتباشد، هم داشته

  .شد به فراموشی سپرده مرموزيطرز  زخم را بعد از یازده سپتامبر که به ه را داریم و بعد ماجراي سیاماجراي اُکالهما 
  .گاه فدرال پیدا کردندآزمایش را ظاهراً درزخم  سرنخ سیاه :چامسکی
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  پاسخ به تروریسم
  

  شود کرد؟ پس چه کنیم؟ با تروریسم چه می :شالوم
از افغانسـتان علیـه شـوروي     1980ي  ها در دهـه  آن. مثالً القاعده را در نظر بگیرید. دالیل بروز آن را کم کنیم :چامسکی

واقع تقریباً موجب جنگ بین شـوروي و پاکسـتان   در. کار هم خیلی جدي بودنداین در . زدند دست به اَعمال تروریستی می
هـا هنـوز از چچـن و افغانسـتان کـار       البتـه آن . تند، تروریسم متوقف شدها از افغانستان بیرون رف روس کهبعد از این. شدند

شان خیلی سرراسـت اسـت و حـرف و    ها ـ اسامه بن الدن و بقیه ـ هر فکري بکنید، موضع   ي این درباره. کنند تروریستی می
ـ  میمن که  جاتا آن. خوانَد میبا هم شان خیلی عمل انـد؛ بـن الدن و دیگـران    ق دانم، کارشناسان این مسایل با این حرف مواف

هـاي اسـالمی متوقـف شـود، تهدیـد       اگر حمله بـه سـرزمین  پس . دانند هاي اسالمی از حمله می خود را مدافعان سرزمین
  .در مورد انواع دیگر ترور هم همین است. کند تروریستی کاهش پیدا می

ـ  خي اقتصادي هم دارد چون تعامل آشکاري بین چـر  جنبه :اشقر هـاي   عِ آخـر قـرن و رشـد آن شـکل    ش نـولیبرالی رب
سـازي نـولیبرال، تبـاهی سـاختار      جهانی. خود گرفته یا حتا خشونت شهري در کل وجود دارد که نامِ تروریسم به  خشونت

اجتمـاعی را تجربـه    تر آشفتگی و اضـطراب مردم هرچه بیش. است همراه داشته هاي امنیت اجتماعی را به اجتماعی و شبکه
گرایی یـا تعصـب، خـواه مـذهبی، خـواه سیاسـی یـا هـر چیـز دیگـر            ، افراط»هویت«تأکیدهاي خشن بر   کنند و این به می
  .انجامد می

دهـد کـه    نشـان مـی   ،ایاالت متحد اطالعاتیهاي  سرویس ، مجمع1برآوردهاي منظم شوراي جاسوسی ملی :چامسکی
اقتصـادي گسـترده   شـکاف  ثبـاتی مـالی مـزمن و     گـی بـی   متزلـزل، داراي ویـژ  «گویند،  سازي می فرایندي که به آن جهانی

ثباتی سیاسی  اند با رکود اقتصادي رو به وخامت، بی کنند جا مانده هایی که احساس می مناطق، کشورها و گروه... خواهدبود
همراه خشـونتی کـه اغلـب     گرایی سیاسی، قومی، ایدئولوژیک و مذهبی به رو خواهند شد و افراط و بیگانگی فرهنگی روبه

ي کلینتـون از   بـه مطالعـات دوره  اگـر  . گوینـد  برآوردهاي نظـامی همـین را مـی   ]. 15[» مالزمش است، تقویت خواهدشد
ایـم چـون ـ بـاز هـم       کردن فضا در حرکت سوي نیاز به نظامی گویند به بینید که می نگاهی بیندازید، می] 16[فرماندهی فضا 

هرچه حادتري بین داراها و نـدارها پدیـد آورده اسـت و     شکافي، ساز همان ـ فرایندهاي اقتصادي سراسر جهان، جهانی 
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دست بیاورند و ما براي حفاظت خـود از تـأثیرات    یی و یک چنین ابزاري به هاي هسته ندارها حتا ممکن است بتوانند سالح
آمـدهاي آینـده،    از پـی  درنتیجـه بـاز هـم بـا آگـاهی     . هاي نو نیاز داریم ی خودمان به سالحللالم پذیر اقدامات بین بینی پیش

اما اگر عمالً قرار . شود تري ساخته می تر و سبعانه زار هرچه خشنبمدها، اآ شود و سپس براي فرونشاندن آن پی اقداماتی می
  .دهند شود، انجام نمی باشد جلوي تروریسم را بگیرند، اقداماتی را که باعث ویرانی جوامع می

عـدالت  : عدالت اسـت یسم مشخصاً جنگ معروف علیه تروریسم نیست، بلکه خواهم بگویم که پادزهر ترور می :اشقر
  .تنها پادزهر واقعی تروریسم استاین . رانی قانون، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادي سیاسی، حکم
شان این است که شـما بـه مـا حملـه     هاي اسالمی حرف تروریست .)البته :رقشا(بخشیدن به سرکوب و پایان  :چامسکی

  .کنیم کنید، خُب ما هم از خودمان دفاع می می
عنوان موردي از حملـه   ها به هاي آن شکایتاما فهرست . است ها هاي القاعده آشکارا از تهاجم شکایتاز  بعضی :شالوم

  .تو با آن موافق نیستیقاعدتاً . گیرد می در برهم  به اسالم مثالً تیمور شرقی را
ها از اشغال تیمور شـرقی توسـط انـدونزي دفـاع      آن. بودشان است موافق پندارند حق قرار نیست با آنچه می :چامسکی

انیمیست این معنی نیست که باید با آن موافق بود حرف من به. کرد مسیحی را اشغال می 1کردند چون دولتی اسالمی دولت .
  .هجومی علنی استاین 

  .یی جنبی است ها مسأله ي اصلی نبوده؛ واقعاً براي آن لقاعده یا بن الدن دغدغهوقت براي ا این مسأله هیچ :اشقر
را  درواقـع پنتـاگون آن  . شود بـراي درك ایـن دیـدگاه تـالش کـرد      می. ها دیدگاه دارند نکته این است که آن :چامسکی

ش را از هاي نظـامی  کوشد پادگان متحد میرد که ایاالت ککه معاونِ وزیر دفاع بود، اعالم زمانی  2فهمد وقتی پل ولفوویتز می
کار تبلیغات القاعـده   این: و راست گفت او رك . عربستان سعودي به بیرون منتقل کند ـ این یکی از دالیل حمله به عراق بود 

  ].17[ایم  ما سرزمین مقدس اسالمی را اشغال کرده. کند را کمی تضعیف می
ـ   چون مقامات امریکایی می :اشقر ي برگشـتن بـن الدن از امریکـا، اسـتقرار نیروهـاي امریکـایی در        ه ریشـه دانسـتند ک

شـد آن   می: معنی باشد ي خطرهاي آن واقف بودند حتا اگر از منظر نظامی بی پادشاهی سعودي است و خیلی خوب به همه
ـ    شـد آن  نفر؟ چیزي نبود، می 5000بودند ـ  نفر چند . نیروها را در کویت مستقر کرد ي دیگـر منطقـه ، در   اهـا را در هـر کج

مثل ـ اگر بخواهم از تعابیر علم استراتژي جهانی استفاده کنم، باید بگویم ـ    ،تر مستقر کرد، اما به دالیل مشخص جاهاي امن
حتا به تعبیـري حاضـر   . خواستند این نیروها را در پادشاهی سعودي نگه دارند اهمیت این مخزن عظیم نفت براي امریکا می

کارهـایی    مقامات امریکایی دست به. یی نکرد به این واقعیت اشاره 1990ي  کسی در دهه. ش را هم بپردازندیها بودند هزینه
کردنـد   آن کارها را کردند چون از مالحظات دیگري پیروي مـی  حال اما بااین کارد دانستند تخم تروریسم را می زدند که می

  .ر بودت که برایشان از زندگی شهروندان غیرنظامی خیلی مهم
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  ي یازده سپتامبر  هاي توطئه نظریه
  

ـ ي بوش  ي یازده سپتامبر را کابینه این ادعاها که حادثهبرآوردتان از : آید حال این سؤال پیش می :شالوم ا موسـاد یـا غیـره    ی
  ریزي کردند چیست؟ طرح

کـردن   هـا ارزش نگـاه   ایـن نوشـته  کـنم   ام چون اصـالً فکـر نمـی    اش نخوانده زیاد درباره. حرف مفت است :چامسکی
کـه چنـین ادعاهـایی     نظـرم کسـانی   ام و بـه  ها نگاهی انداخته هایی از این حرف محض کنجکاوي به بخشاما . باشند داشته

چـه در بیـرون   زننـد؟ چـرا از آن   مندان دست به آزمایش میها گذشته چرا دانش از این .شناسند کنند، ماهیت حادثه را نمی می
ي  از مطالعـه . دهد بسیار پیچیده است چه در جهان پدیدارها رخ میي آن گیرند؟ مطالعه ط نوار ویدیویی نمیدهد فق روي می

شـوند و   افتد کـه فهـم نمـی    شویم و اتفاقات غریبی می ها دچار می آید؛ به انواع سردرگمی میدست ن ي قطعی به ها نتیجه آن
وجـود    شده، همه نـوع ناهنجـاري   دقت کنترل هاي به حتا در آزمایش اما. شده دست زد هاي کنترل باید به آزمایشپس . غیره

را  1سـاینس یـی تخصصـی مثـلِ     هاي نشریه اگر ستونِ نامه. هاي آشکار و از این دست ناپذیر، تناقض دارد ـ اتفاقات توضیح 
کننـد و از ایـن    شـده اشـاره مـی    قت کنتـرل د هاي به ها در مورد آزمایش تر از کسانی است که به این نکتهها بیش بخوانید، نامه

هاي دنیاي واقعـی همـین کـار را     کوشیم براي پدیده میوقتی . کنند بهشان نشده صحبت می مد یا آن اشتباه که توجهیآ پیش
با آن نوع سندي که در این حادثـه  . شویم ها منطبق کنیم، خُب با انواع و اقسام غرایب مواجه می بکنیم و این معیارها را بر آن

  .انداختند بشد اثبات کرد که دیروز روي کاخ سفید بم د استفاده قرار گرفت میمور
وجوهـاي   داننـد مگـر بـا جسـت     هایی که چیزي از مهندسی عمـران نمـی   آدم. ي سند هم هست بر آن روش ارایه عالوه

کـار، آن کـار یـا کـار      بِ اینتواند مناس طور می یک ساختمان چه: خوانند ي این اتفاق رساله می گاهی در اینترنت، درباره گه
من یـک  «ترنت گفت وجو در این شود با جست نمی. یی نیستند هاي پیش پا افتاده ها موضوع دیگري در نظر گرفته بشود؟ این

  .ناتوان اند  کنند، از درك ماهیت حادثه که این ادعاها را می کسانی. »مهندس عمرانِ ماهرم
ت بوش مسوولیت چنـین چیـزي را خواهدپـذیرفت، کمـابیش فراتـر از درك      ي دوم این است که این باور که دول نکته

توجه کنید که وقتـی یکـی از   . بینی کرد شد نتیجه را پیش اتفاقی خواهد افتاد ـ نمی  هکه خیلی نامعلوم بود که چاول آن. است
افتـاد؟ هرچیـزي    ن چنین اتفاقی میشا توانید تصور کنید که براي همه می: ا در پنسیلوانیا توقف کرد چه اتفاق افتادههواپیما
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کـردن   درز. ریـزي خواهندشـد   هـا درگیـر برنامـه    خیلـی . شود پس عملیات خیلی نامعلومی اجرا می. دهد توانست رخ می
هاي اعدامِ بـدون محاکمـه ردیـف     شان جلوي جوخه همه رفتند، میاصالً اگر لو ) البته: راشق. (عات تقریباً قطعی استطالا

کسـی چـه   چـه  «د؟ خُـب بحـث   نخواه براي همیشه بود؛ تا به چه چیزي برس معنی پایانِ حزب جمهوري شدند و این به می
آوردي داشته  هر نظام قدرتی در سراسر جهان از یازده سپتامبر دست. معنی است وجود دارد که بی» آورد دست می چیزي به

مـن در اولـین   . وقمـع کنـد   در غـرب کشـورش قلـع    شد اثبات کرد که چین این فرصت را پیدا کرد تا اویغورها را می. است
هـاي   هایی که زدم این بود که نظام حرف از واقعه انجام دادم، یکی از اولین از یازده سپتامبر که دو ساعت بعد بعد ي مصاحبه

جـا رخ داد ـ    و ایـن در همـه  . قدرت در سراسر جهان از این فرصت براي افزایش خشونت و سرکوب سود خواهندجسـت 
هـاي جهـان علیـه     از دولـت مـی  نی ؛ه، چین در غرب چـین سي باختري، اندونزي در آ ها در چچن، اسراییل در کرانه روس

چـه کسـی چـه چیـزي بـه      «بحث در . کنترل کنند عملیات تروریستی دست به اقدامات امنیتی زدند تا جمعیت خود را بهتر
  .آورددست  شود گفت که هر سیستم قدرتی، چیزي به می» آورددست 

حتا اگـر  . اند ي یازده سپتامبر، انحراف از موضوع ترین نکته این است که این ادعاها درباره نظرم مهم ي آخر و به اما نکته
ریزي و تدارك دیده، در مقایسه با جنایاتی کـه علیـه مـردم امریکـا و جهـان       ها را برنامه بوش، حمله  ي درست بود که کابینه

تـر بـراي مـردم     ها بـه اَعمـال تروریسـتی، تهدیـدي بسـیار جـدي       تحریک تروریست. شده، چندان اهمیتی ندارد مرتکب
میـزان قابـل تـوجهی افـزایش      یـی را بـه   ها خطر جنگ هسـته  آن. کردنِ مرکز تجارت جهانی امریکاست در مقایسه با ویران

توانـد   جـدي اسـت و مـی    خیلی حرفی ازش زده نشده مگر به زبان تخصصی اما مسأله خیلی. خیلی مهم استاین . اند داده
تمرکز بر این سناریوي خیلی بعید و نامعقول، . بارتري بیانجامد به نتایج تراژیک اسفنسبت به ویرانی مرکز تجارت جهانی 

همین دلیل است که دولت یا مفسـران بـه    نظر من بهبرگرداندن توجه مردم از جنایات واقعی و تهدیدهاي واقعی است و به 
اگر بکوشید چیزي از این واقعیت بگویید کـه ایـاالت   . از آن استقبال کرد کنم کابینه فکر می. کنند نقد میندرت این نظریه را 

دست بیاورد یا هرچیز جدي دیگر، رگبار توهین و ناسزا و دروغ اسـت کـه فـوري     ش را بهمتحد، عراق را اشغال کرد تا نفت
هـا وجـود    ي یازده سپتامبر این است که نقد خیلی کمـی از آن  طئههاي تو ي نظریه گیر درباره چشمواقعیت . گیرد باریدن می

ش ایـن  گمـان مـن دلـیل    باشد اما نقد جدي کم است و به شان ساخته شده است جوك یا چنین چیزهایی دربارهممکن . دارد
  .عنوان انحراف از موضوع از آن استقبال کردند است که به

هـا بـراي    بنـدي نوشـته   ي طبقه این سند، پیشنهادهایی درباره. وارد استهمین م ام که مربوط به تازگی سندي پیدا کرده
گاهی اطالعات قتلِ کنـدي را بـراي    که مقامات وزارت دفاع گاه استدهد ـ یکی از این پیشنهادها این   دست می پنتاگون به

هاي قتـل او باشـد    توطئهکندي عرضه کنند و تمرکزشان کوشش براي سر درآوردن از . داشتنِ صنعت قتل جان اف نگهزنده 
  .جا هم اعتبار داردنظرم این مسأله این به]. 18[هاي جدي مواجه نخواهند شد  که این تالشِ عبث را بکنند با سؤال و مادام

ي دولـت هـم    نسخهاما ارزد،  است و مفت هم نمی» ي توطئه نظریه«د که این یگوی شما می: گویند ها هم می بعضی :اشقر
عیـار اصـولی    هـم کامالً وهمی را  اصولیکه این یعنی این. ي سازمان القاعده و نوزده هواپیماربا ـ توطئه تي توطئه اس نظریه

  .احمقانه است. ها استوار است ها بر آن تحقیقِ بسیاري از کشورها و آژانسبدانیم که 
ریـزي نکـرده و    سپتامبر را برنامـه ي بوش یازده  گوید گرچه کابینه که می ي ضعیفی وجود دارد اما از طرف دیگر فرضیه
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  .بهشان توجهی کند ه استکه نخواست ههایی داشت براي جلوگیري از آن جدیت به خرج نداده، سرِنخ
طورکـه   تري از عملیات تروریستی دیگر داشتند مثالً همانهاي بیش نخسر. ترش را هم داریم مورد خیلی قوي :چامسکی

کـاري کردنـد؟ فقـط    . اسـت جـدي  . بودند یی گزارش داده ي تروریستی هسته قوي حملهقبالً گفتم منابع موثقی از احتمالِ 
  .را افزایش دادنداحتمال آن 

  .ي بیان مطالب به نظرم درست است این شیوه. دقیقاً :اشقر
  .استبندي   اولویت .ي توطئه نیست این نظریه :چامسکی

سـود  کننـده بـه    روشی تعیـین  ها به منافع ایاالت متحد به کند حمله دو مورد خیلی روشن وجود دارد که اثبات می :اشقر
از  ي نظم جهـانی پـس   گیري دوباره که به شکل 1990ي عراق به کویت در سال  حمله: هاي امپریالیستی امریکا رخ داد طرح

ایاالت متحد بر  ترکردنِ کنترلِها در جهت بیش ي کاملی از سیاست کاربرد مجموعه  جنگ سرد انجامید و یازده سپتامبر که به
بـه مرکـز تجـارت جهـانی، در مـورد دوم خیلـی       حملـه  . بـردي انجامیـد  نواحی تولید نفت خاورمیانـه و دیگـر نقـاط راه   

خاصی بودند و واقعـاً کـار    دآگاهانه محتاج رویدا گذاران امریکا، خواه آگاهانه، ناآگاهانه، یا نیمه سیاست. ساز بود سرنوشت
قدر مشـروعیت دارنـد کـه در ذهـن مـردم       نظر من آنتفسیرهایی وجود دارند که به . ن نکردندیی براي جلوگیري از آ جدي

  .تري دارندي بوش یازدهم سپتامبر را ترتیب داده، مشروعیت بیش یی که مدعی است کابینه ي توطئه بمانند و نسبت به نظریه
داننـد   ام اغلـب نمـی   که شاهد بوده در مواردي .ریزان به این باهوشی باشند کنم که برنامه فکر نمی. شک دارم :چامسکی

ایـن  . گذرد دانند در دنیا چه می فهمید که نمی کنید، می ریزان نگاه می به جزییات کارِ برنامهوقتی . دهد چیزي دارد رخ می چه
  ...هاي دقیق توانند برنامه نظر که می
بودن از ایـن واقعیـت کـه انجـام      ریزي دقیق و آگاه برنامهتفاوت خیلی زیادي وجود دارد بین . من این را نگفتم: ...اشقر

  .ندهید
  .توانید انجام دهید کاري را که می آن... :چامسکی

اصـالً  ایـن  . ش عمالً در خدمت منافع شماسـت افتادن کنید چون اتفاق گیري نمی افتادنِ حادثه پیشاز اتفاق . دقیقاً :اشقر
  .ریزي دقیق نیست برنامه

ویلیـام  . ي روابط خارجی به سرپرستی ج هاي سنا؛ کمیته بار در یکی از کمیتهمن یک : یی افتادم طرهیاد خابه  :چامسکی
پنداشـت کـه ایـاالت     کار، خیلی از جنگ ویتنام عصبی بود و می شدت محافظه فولبرایت، سناتورِ به. حاضر بودم 1فولبرایت

ي جنـگ   نوعی همـایش دانشـگاهی دربـاره    ش را بهخارجی ي روابط متحد باید از آن کشور بیرون بیاید و استماعات کمیته
در کـاخ سـفید کـار     1960ي  بود که اوایل دهههم  2نگر جونیورزیآرتور شل .بودم رانی دعوت شدهسخن من براي. تبدیل کرد

ی نظرم مجـرم اصـل   تر راجع به دولت کندي صحبت کردم چون بهمن بیش. بود 1970حدود سال . بودیمدو آنجا  هر. کرد می
دانـی، مشـکل تحلیـلِ تـو ایـن       می«: ن چیزي گفتیچرأي شد و هم هم  او با من مخالفت کرد اما بعد در یک نکته با من. بود

نظر من ایـن   اما به. »تو هم یکیشان«: خواست به او جواب بدهم دلم می. »يا کم گرفته را دست هاریز است که حماقت برنامه

                                                                                                                                                                             
1- J. William Fulbright  
2- Arthur Schlesinger Junior 
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ها باورنکردنی  آننادان بودن خوانیم،  وقتی اسناد و مدارك داخلی را می. کنند می دانند چه ترشان نمیبیش .حرف غلط نیست
  .ها نسبت داده شود به آنهاي پیچیده  ریزي خواهم توانایی برنامه من فقط نمی) البته :اشقر. (است

ه به رویدادي که دارد یی است ک گونه ، رفتار بهکه جاي خود داردهاي پیچیده  يریز برنامه. درست است. ماموافق  :اشقر
  .کردن براي آن نیست ریزي نکردن از آن، برنامه جلوگیري. دهد دادن می ي رخ گیرد اجازه شکل می

ویرانی کـاخ سـفید    توانست به معنی جلوگیري نکردن از یازده سپتامبر می. کنند هاي واقعاً بزرگی می ریسک :چامسکی
  .این مرحله نزدیک بودخیلی به . باشد

  .دانستند داد، می چه داشت رخ میآن کنم چیزي از جزییات ب البته فکر نمیخُ :اشقر
آمـدها خیلـی    کوشـیدند جلـویش را بگیرنـد چـون کـه پـی       افتد باید مـی  کردند که اتفاق می اما اگر فکر می :چامسکی

  .ناپذیر خواهندبود بینی پیش
گویی که اگـر   جنگ جدي با تروریسم ندارند و حاال میها  چند بار گفتی که آن: اما بگذار به یک تناقض اشاره کنم :اشقر

ي تـو بـا    اما عمالً ریسک بزرگی کردند به این معنی که طبـق گفتـه   .اند سرنخی داشتند و کاري نکردند، ریسک بزرگی کرده
ي زیسـتی   یـا یـک توطئـه   پرتـوزا  یـی یـا یـک بمـب      ي دستیابی به سالح هسـته  جدیت با تروریسم نجنگیدند، چون نقشه

  .تر باشد مراتب از یازده سپتامبر خطرناك توانست به می
ند اما بـراي حمایـت از نظـام    حمایت از شهروندان تالش جدي نکردبراي . ها توجه کن به تفاوت در هدف :چامسکی

. توانست بـه نظـام قـدرت حملـه ببـرد      ي یازده سپتامبر می حمله. این تفاوت، حیاتی استخُب ). قطعاً :رقشا. (قدرت چرا
این . خواستند چنین اتفاقی بیفتد کنم می فکر نمی. پنتاگون و مرکز تجارت جهانی: و به یک معنا همین هم شد) حتماً :شقرا(

  .حمله به مرکز جهان بود
تمام اقـدامات ممکـن را بـراي    البته . شد آگاه نبودند چه تدارك دیده میها قطعاً از جزییات آن نکته این است که آن :اشقر

طورکه خودت گفتی، اساساً اهمیت خیلی کمی بـه   است، انجام دادند اما همان» نظام قدرت«ي تو  گفته چه بهآنمحافظت از 
  .دادند مردم می

ي ورود  کـنم اجـازه   شـود فکـر نمـی    دارد قاچاقی وارد ایاالت متحد می 1اگر مدرکی داشتند که بمبی پرتوزا :چامسکی
یـی بـه اجـرا     هـا سیاسـت جهـانی    آن. تر است د بمب خیلی فراگیرتر و جهانیندادن در مور خرجمعنی احتیاط به . دادند می

ـ دا ام که اگـر مـی   اما متقاعد شده. خُب این چیز کمی نیست. ، جلوگیري کندیسم تا این حدکه از رشد ترور ندنگذاشت تند نس
این خیلـی  . گرفتند جلویش را میقاچاقی وارد نیویورك شده، پرتوزایی هواپیماها به مراکز عمده حمله خواهندکرد یا بمب 

  .خطرناك است
یـی داشـته    خواستند عملیات تروریستی انجام شود تا بهانه یکنند که م بله، اما مالحظات زیادي از این تز دفاع می: اشقر

ـ . هنگفـت منـافعِ  . توان فهرست کاملی از منافع یازده سپتامبر براي دولت بـوش نوشـت   می: باشند و از آن سود بجویند ن ای
سوي ریاست جمهوري نـوعی نامشـروعیت داشـت و سـپس ناگهـان بعـد از یـازده         خاطر راه بوش بهبه  از آندولت قبل 

                                                                                                                                                                             
1 .dirty bombم .هاي ژنتیک حاد یی و آسیب ي هسته یی پرتوزا با مواد منفجره هاي هسته ، بمب.  
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کار گرفته شـد کـه   هایی به  دست آمد و ناگهان سیاستالمللی در پشتیبانی از آن به  ي ملی و بین سپتامبر توافق آراي گسترده
ي جنگ افغانسـتان،   ضور نظامی در قلب شوروي سابق، آسیاي مرکزي، بهانهاز یازده سپتامبر ناممکن بود مثل تثبیت ح قبل

ي  وپـنج مؤسـس پـروژه    طرف دیگر کسانی را در نظر بگیر که در کابینه حضور دارند و جزو بیسـت از . اشغالِ عراق و غیره
، 3، دانلد رامسـفلد 2دیک چنیهستند که بعد از یازده سپتامبر، دستور کارشان اجرایی شد ـ کسانی مثل   1امریکا ي جدید سده

هـا   را بـه آن  4تر دولت فعلی بوش که باید برادر جرج بـوش، جِـب بـوش    اهمیت اعضاي کم زاد و پل ولفوویتز، زلمی خلیل
  .افزود

  .هاي کلینتون فرق ندارد کنند خیلی با سیاست هایی که دنبال می سیاست :چامسکی
این ایده که محتاج چیـزي    ي جدید امریکا به ي سده ه پروژهبي مربوط ها در نوشته. تفاوت در یازده سپتامبر است :اشقر

  ].19[ اند خیلی ارجاع شده استهایی را پی بگیرند که براي این پروژه الزم  تا سیاست ندشبیه به پرل هاربر جدید هست
  

    

                                                                                                                                                                             
1- PNAC 
2- Dick Cheney 
3- D. Rumsfeld 
4- Jeb Bush 
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  ي صدام حسین به کویت حمله
  

نظر تو نقش ایاالت متحد در آن حمله چه  به. اي را مطالعه کرده 1990در ي عراق به کویت  ي حمله ه جلبیر، تو پروند :شالوم
 بود؟

هـاي   زمینـه . نکـرد  1990ي صدام حسین بـه کویـت در    براي جلوگیري از حمله یی ایاالت متحد هیچ کارِ جدي :اشقر
. را اثبـات کـرد   شود آن نمیحمله کند اما خواست صدام به کویت  مهمی براي این باور وجود دارد که ایاالت متحد عمالً می

ـ  ش بنویسد که میکه بوشِ پدر در خاطراتشود، مگر آن می هاي درونی چون بحث انگیزه مـن  بـراي  . دخواسته این اتفاق بیفت
ایـن فرصـت   . موقـع صـدام بـه کویـت حملـه کنـد      واضح است که به سود سیاست امپریالیستی ایاالت متحد بـود کـه آن   

ترتیـب   ایـن  بـه . جـور برکـت بـود    طور که یازده سپتامبر براي بوشِ پسر یـک  بوش اول بود هماني  یی براي کابینه بادآورده
دهد ـ یا   رخ می یدانستند اتفاق میکه جدیتی براي جلوگیري از آن نداشتند گرچه توان از این واقعیت به این نتیجه رسید  می

  .خواستند چنین چیزي پیش بیاید این بدگمانی که عمالً می
من خـودم مطالعـات نسـبتاً عمیقـی در ایـن زمینـه       . باید به این مسایل واقعاً با دقت نگاه کرد. من شک دارم :چامسکی

 1990تا  1989، سفیر امریکا در عراق از 1ردن با اَپریل گلسپیعمالً زمان مناسبی را صرف صحبت ک. هستاسنادي . ام کرده
من هم پیش او رفتم . جایی فرستادند ها هم او را به ت امریکا داشت؛ آنبعد از حمله به کویت نوعی ناراحتی از دولاو . کردم

نظر من این است ـ این فقط یک حدس است ـ که واقعـاً    . بعد سندها را خواندم. گو کردمو   با او گفت 2گو دیه و مدتی در سن
کنم صدام را  طور؛ فکر می انیا هم همینکرد و بریت مثال ایاالت متحد عمالً تا روز حمله به صدام کمک میبراي . دانستند نمی

ش رونوشـت . فرسـتاد ي بوش هیأتی از سناتورها به آنجـا   آید که کابینه از حمله یادتان می دو ماه قبل. دانستند دوست خود می
ـ   شان را به صدام ابراز کردند و خواستار کمـک سناتورها عمالً ستایش و عشقاین ]. 20[ استمضحک  تري بـه او  هـاي بیش

است کـه  درست . طور بود تا حدود روز حمله به کویت و همین. داري به صدام را رد کرد تر خزانهبیش بوش کمک هک شدند
کردند که اگر او از مرزها بگذرد ایـاالت   جور بگویم ـ دستوراتی داد که مبهم بودند و اشاره می  گلسپی به صدام حسین ـ این 

چنـین چیـزي بـود یـا     یـا  رسی به دریـا  ي کویت و شاید دست هاي نفتی رمیله متحد اعتراضی ندارد که به معنی گرفتن میدان

                                                                                                                                                                             
1- April Glaspie 
2- San Diego 
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ایاالت متحد به افزایش قیمت نفت اعتراض نداشت و حدس من ایـن اسـت کـه صـدام قضـیه را بـد        .افزایش قیمت نفت
کنـد،   بت نمـی هـا صـح   کـس بـا آن   هـیچ : دیکتاتورها در مقام داوري در موضع خیلی بدي قرار دارند. بوددیکتاتور . فهمید

برداشت او از دیدگاه یا دستورات کاخ سفید ایـن بـود    .دانند یز میچ کنند همه گوید و فکر می ها نمی چیز به آن کس هیچ هیچ
که عراق دید که آن واکنش عظیم  در واقع همین. که پیش خود گفت باشد پس اگر به کویت حمله کنم، کاري به کارم ندارند

هایی وجـود داشـت کـه     مذاکرات و طرح 1990اوت  9یا  8از . آمدن از کویت را داد وجود آمده، چندروزه پیشنهاد بیرون به
و مـن فکـر   . رو شـدند  هـا روبـه   ها با این واکـنش  عرض چند روز و از زمانی آغاز شد که عراقیدر ي اینها  همه. افتندیادامه 

  .سند و مدرکش هم وجود داردحتا . ها دست نگه دارند خواست آن تحد میتر گفت که ایاالت م شود مستدل کنم می می
خواسـت صـدام    گویم تناقضی ندارد چون اگر دولت امریکا واقعاً می چه من میگویی با آن تو می نوآم چهبله اما آن :اشقر

بـه سـود او رفتـار     ي آخـر  لحظهتوانست خیلی طبیعی تا  ش کرد ـ البته که می شود اثبات کنم نمی کارش را بکند ـ و تکرار می 
لحظـه بـه ایـن فکـر       بـراي یـک  ) ممکن است :چامسکی. (منظور من این است. اند قدر نگران هیچ به او نگفتند که چه. کند

ش را توانسـت جلـوی   می :چامسکی(کرد؟  خواست واقعاً جلوي این دوست را بگیرد چه می کردي که اگر ایاالت متحد می
و همـین  . کنیم مان قلمداد میراحت به او بگوید اگر به کویت حمله کنی، ما آن را جنگ علیه خودتوانست خیلی  می) بگیرد

  .کرد ش فکر میباره به این عملویی مثل صدام د بعد حتا دیکتاتور دیوانه. بس
را  امـا ایـن سـؤالی   . باشـد  کنم صدام از واکنش ایاالت متحد تعجب کـرده  که فکر می ، منطور که گفتم همان :چامسکی

رسـی حاصـل   موقع هم که دست ماند و حتا شاید آن پاسخ می باشیم بی رسی نداشتهکشد که تا ما به اسناد داخلی دست پیش می
ـ گلسپی به . هایی براي این باور وجود دارد که سوءتفاهمی مضاعف وجود داشته زمینه. پاسخ بماند شود بی م خیلـی در  رنظ

چیـزي مجـاز   خواستند به صدام بگویند دقیقاً چه  بگویم او اشاره کرد که عمالً می توانم جا که میتوصیف آن صادق بود تا آن
و تفسیر صدام ایـن بـود کـه    . توانی بکنی تري نمینفت را باال ببري اما کار بیش  توانی از مرزها عبور کنی، قیمت میو ت :تسا

  .شود حمله کرد می
  .دیوانه که به ایران حمله کرد قدر آنت، دانست صدام کیس خُب اما دولت امریکا دقیقاً می :اشقر

تا مـدارك  . دانم نمی. حاال دوست امریکا بود. تر شده بود موقع ضعیفاما آن ماجرا ده سال قبل بود و او از آن  :چامسکی
 ش را داریم ـ این است که درسـت بعـد از حملـه مـثالً     مدرکو دانیم ـ   آنچه می. ماند پاسخ می دست نیاید سؤال بی ي بهبهتر

گوینـد توصـیف کـرده کـه      طور که مـی  هاي داخلی آن در جلسه) جمهور رییس بعدي مشاوران نظامی رییس( 1کالین پاول
شود از این جلـوگیري   می. جاي خود بگذاردنشانده به  دستدولتی بدترین نتیجه این خواهدبود که صدام از کویت برود و 

  .توافقی را بپذیریمتوانیم هیچ مذاکره یا هیچ  خاطر نمی به این. کرد
ي رهبري عراق فقـط تغییـر مرزهـا بـوده امـا صـدام در        گفته که برنامه ،ي عراق طارق عزیز، وزیر امور خارجه :شالوم

  ].21[است ر تصمیم به حمله گرفته آخي  لحظه
هـا تنهـا عمـل     گـویم کـه ایـن آدم    من می. خواند تر میاین با منظور من از رفتار دیکتاتوري دیوانه بیش. شاید :چامکسی

او . ي آلمان به اتحاد شـوروري نگـاه کنیـد    به استالین و حمله. آور است هاي دیکتاتورها شگفتی دانیم که اشتباه می. کنند می
                                                                                                                                                                             
1- Colin Powell  
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  .و کاري نکرد بسي خود اطمینان کرد و  خواهد حمله کند اما فقط به غریزه جا داشت که هیتلر می مدارك مستندي از همه
مانـد، بـاز امریکـا     دارم که فکر کنم حتا اگر ارتش عراق در آن تغییر کذایی مرزهـا متوقـف مـی    من گرایش به این :اشقر

یی حسـاس   کنم چون در تاریخ جهان عمالً لحظه طور فکر می این) کنی؟ طور فکر می این :چامسکی]. (22[کرد  دخالت می
ـ راي ایاالت متحد بود تا سندروم ویتنـام را   ي حیاتی قاطعی ب خلیج فارس حادثهجنگ . از جنگ سرد بود ي پس براي دوره

 اش در زمان ریگان را بـه رخ بکشـد و نشـان    شده خاك بسپارد و توانایی تسلیحاتی انباشته ـ بهبوشِ پدر  آن موقعِ ي  به گفته
ربـی و ژاپـن،   موقع که شرکا، اروپاي غ ویژه آن دهد که گرچه شوروي فروپاشیده اما جهان هنوز نیاز مبرمی به امریکا دارد به

طلبـی صـدام و ارتـش او     توانستند خودشان از پسِ جـاه  واپس بودند و نمیاند، دل تر از امریکا محتاجِ نفت خاورمیانهکه بیش
عـالوه ایـن فرصـتی     بـه . کـار  کار به ایاالت متحد نیاز داشتند؛ تنها کشور غربی توانا بـه انجـام ایـن   ها براي این  آن. یندبیابر

خواسـت تغییـر    ـ سالِ خروج نیروهاي امریکایی از عربسـتان ـ مـی     1962یکا بود که چیزي را که از سالِ استثنایی براي امر
بعـد ایـاالت متحـد     خارج شـوند و از آن بـه  گرایی عرب از آنجا  ر فشار ملییها مجبور شدند ز آن موقع آن. دهد ییرغدهد، ت

  .ا تثبیت کندش رجهان حضور مستقیم نظامیباشد و در آن بخش از  داشتهخواست حضور نظامی در آنجا  می
موقـع نبـود،   صـدام آن  اگـر  . کردنـد  یی مناسـب پیـدا مـی    که چرا باید بهانهشویم  ها متوجه می ي این بندي همه با جمع

ت و من با حماق. پیاده کنندشان را هایی که ایجادشان کردند، نیاز داشتند تا طرح یی مثل همان ها ها به بهانه آن. آفریدندش می
باشیم که ایاالت متحد بعد از پایان جنگ سـرد، بـا کسـانی     خاطر داشته م اما باید بها  ها در مورد صدام موافق تمام این حرف

جویی دفاعی معـروف زمـانِ    هاي نظامی رخ دهد، همان صرفه یی در هزینه فتند باید کاهش قابل مالحظهگ مواجه بود که می
ي ایـاالت   هـاي عمـده   شد، یکی از مزیت گزین جنگ میشدیم که رقابت اقتصادي جای و مییی ن اگر واقعاً وارد دوره. صلح

  .داد ش را از دست میتر ارزشش است ـ بیشمندي نظامیمتحد در سیستم جهانی ـ که توان
ها هـیچ هـدف    آن). درست است :رقشا. (بود کیل شدهشکاران سنتی ت وبیش از محافظه ي بوشِ پدر کم کابینه :چامسکی

کـه  نشـان دادنِ این . ترسـیدند  جورهـایی از آن مـی   واقـع یـک  در. المللی عمـده نداشـتند   ي بین یی از ایجاد منازعه جتماعیا
ش با صدام گوهای در گفتگلسپی . گفتند چون همین را هم می. خواستند عراق مرزها را تغییر بدهد، خیلی سخت نیست می

توانسـتند   داد، هرگـز نمـی   و اگر فقط چنین چیـزي رخ مـی  . دگز هم نمی مانکک تغییر بدهیداگر مرزها را که کرات گفت  به
رانان سعودي را موافـق  حکم. ي حضور در خاك کشورش را بدهد که به نیروهاي امریکایی اجازه. عربستان را ترغیب کنند

ش ر عراق نزدیـک مـرز  اگ. کند خود کردند چون متقاعدشان کردند که عراق مرزها را گرفته و دارد به عربستان هم حمله می
ـ   توانم این  نمی. توانستند چنین بکنند شد، دیگر نمی به کویت متوقف می م ایـن اسـت کـه مقامـات     را اثبات کـنم امـا حدس

  .گیر شدندامریکایی غافل
. تناقضات عرب ـ عرب نظـري نـداریم    ي  ما درباره«: گوید ي گلسپی با صدام، گلسپی می در رونوشت مصاحبه :شالوم
درسـت   :چامسکی. (آمیز باشـد  گوید که منازعه باید صلح را هم می اما این» ي مرزي توافق شما با کویت در مسألهمثالً عدم 

و گلسـپی  » عـراق مـرگ را نخواهدپـذیرفت   «حلـی بیابـد    دهد که امیدوار است اما اگر نتوانـد راه  و صدام پاسخ می) است
که پیش آمده به تعویـق بینـدازم، امـا حـاال روز دوشـنبه پـرواز        خاطر مشکالتی توي این فکر بودم که سفرم را به« گوید می

  ].23[رود  کند و می و عراق را ترك می» کرد خواهم
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تـوانی بـه    را به این معنی گرفت کـه مـی   کنم صدام آن من فکر میو . تغییر بدهیرا  هامرز نیتوا این یعنی می :چامسکی
  .ر بدهی ما کاري به کارت نداریممتحد گفت اگر مرز را تغییایاالت . کویت حمله کنی

 :چامسـکی (ذ کرد اش اتخبعداز پایان جنگ با ایران، صدام موضع تهاجمی رو به رشدي نسبت به همسایگان عرب :اشقر
برخالف تو مـن معتقـدم حاکمـان سـعودي از     . و عربستان سعودي خیلی نگران بود) خصوص براي افزایش قیمت نفت به

ي خاصـی در قلمـرو کشـور کویـت متوقـف       کردند حتا اگر ارتش عراق در محدوده استقبال میدخالت ایاالت متحد قطعاً 
درازي کند تا ارتش عظیم و پرافتخـاري را کـه در    تري دستمنابعِ درآمدي بیشبه خواهد  دانستند صدام می چون می. شد می

کـه بـراي    ییکی رکود عظیم کل دسـتگاه : بودرو  بعد از آن جنگ با دو مسأله روبهاو . جنگ با ایران ساخته استمرار ببخشد
ـ     مشغولی و دل بازسازي ربود و تمرکز ب مقاصد جنگی ساخته شده ش و بـه دنبـالِ منـابعِ    هاي مـردم و دیگـري ابقـاي ارتش

هـا قـرض    کـه بـه آن   داشـت چـون   مندش را به سکوت وامیاو با تهدید، همسایگانِ ثروت. تري براي آن گشتندرآمدي بیش
  .داشت

افـزایش قیمـت    :ف نبودلکار وجود داشت و ایاالت متحد با آن مخانکته این است که راه مستقیمی براي این  :چامسکی
استدالل این بود که ببینید ما براي دفاع از شما با ایران جنگیـدیم و  . شانهای نفت و واداشتن کشورهاي عرب به بخشودن وام

در واقع صدام دولت کویـت را بـه   . قیمت نفت را باال ببریدباید . کنیدتان را فراموش شما به ما پول پرداخت کردید پس وام
  .است کردن عراق پایین نگه داشته این متهم کرد که قیمت نفت را براي خفه

  .راه نبودخواست و با آن هم اما واشنگتن این را نمی :اشقر
. باشـد  ش مهـم بـوده  یاالت متحـد بـرای  کنم ا درواقع فکر نمی. به او گفتند برایشان مهم نیست. درست نیست :چامسکی

کـه خیلـی پـایین باشـد بـراي        قیمـت . یی باشد خواهد در یک محدوده می. یین باشداخواهد قیمت نفت پ امریکا الزاماً نمی
  .امریکا خیلی خوب نیست

نظرم اما به . این معروف است. گویند باشد که بهش حد بهینه می حديخواهند در نه خیلی پایین، نه خیلی باال، می :اشقر
  .خواستند که صدام حسین سطح بازار نفت را دیکته کند در آن مقطع نمی

دادنِ صدام براي افزایش قیمت نفـت   نشانیی به مخالفت امریکا با مشت  وگو با گلسپی اشاره خُب در گفت :چامسکی
  .طلب قابل تحمل است هاي منفعت نشده ـ که کامالً براي امریکا و تمام شرکت

رفـتن قیمـت نفـت را     خواهند باال که می) جمهور مثل رییس(هاي زیادي هستند  گوید امریکایی گلسپی حتا می :شالوم
  ].24[آیند  ي نفت می هاي تولیدکننده ببینند چون از ایالت

مـان مهـم   گویـد کـه برای   گوید و می ي امریکا می این درست چیزي است که او از طرف وزارت امور خارجه :چامسکی
. رود هـاي انـرژي بـاال مـی     ها باال برود، سـود شـرکت   وقتی قیمت. گزید شان هم نمیکک: که احتماالً درست استنیست ـ  

شان را از دریاي شمال و آالسکا به بازار بریزند و پولی کـه بـه   توانند نفت قیمت دارند، می متحد و بریتانیا که نفت گرانایاالت 
داري،  ي خزانـه  گردد؛ اوراق قرضه هایی به خود ایاالت متحد برمی به روش ریزد تا حد زیادي صندوق عربستان سعودي می

  .و غیره 1قراردادهاي ساختمانی بکتل
                                                                                                                                                                             
1- Bechtel 
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هـاي عربـی    ـ دولـت    السکوت نظامی باشد که صدام ـ از راه حق  حال بودهتوانست خوش بله، بله اما واشنگتن نمی :اشقر
این واقعیـت را  . بکشاندقدرت نظامی خود  پذیرشِ تقویتها و  بدهیبهاي نفت و بخشودن   دیگر را به توافق بر سر افزایش

ـ   مـادام  : ي اساسی بود، باید به این افـزود  از جنگ با ایران یک دغدغه که براي اسراییل، عراق پس دیگر را کـه دو کشـور یک
ي  وزیـر امـور خارجـه    و مـثالً . حال بودحال بود، ایاالت متحد خوشحال بودند ـ اسراییل خوش کردند، همه خوش ویران می

تـرین زمـان ممکـن     دیگر تا طـوالنی کردن یکها به ویران  منفعت ما این است که آن: وقیحانه گفت 1پیشین، هنري کیسینجر
مسـلماً  . بعد از جنگ، اسراییل و ایاالت متحد دلیل واقعی داشتند که نگران قدرت نظامی عظیم صدام باشـند اما . ادامه دهند

شـان  طورکـه خود  ایـن جنـگ آن  . توجیه جنگ سـود جسـتند   یی تبلیغاتی براي عنوان وسیله نظامی عراق بهها از تهدید  آن
ـ ها را زیاد ن طبق معمول که اهمیت ارتش دانیم که البته میبود، » چهارمین ارتش بزرگ جهان«گفتند علیه  می دهنـد   ان مـی ش

ام کـه قـدرت نظـامی عـراق      مـن متقاعـد شـده   اما . زمانژي آن ویژه با توجه به تکنولو یی بیش نبود به دروغ صرفاً تبلیغاتی
  .کندبکار را  موقع این یی بود تا آن ي بوشِ پدر محتاج بهانه یی واقعی براي ایاالت متحد بود و کابینه حال دغدغه بااین

مایـت او رو  به کویت از صدام حمایت کردنـد و درواقـع بعـد از جنـگ از ح      ها تقریباً تا خود روز حمله آن :چامسکی
به او اجازه دادند تا آن شورش را شکست بدهـد  شد اما  سرنگون می 1991او احتماالً با شورش شیعیان در مارس . گرداندند

  .دانستند چون او را تهدیدي جدي نمی) دقیقاً :اشقر(
  .دادند سوم کاهش قدرت نظامی عراق را به یک. موقع برسند، رسیدند چه قرار بود تا آناما به آن :اشقر

هـاي کشـتار جمعـی حمایـت      ببین، صدام را تا درست روز حمله، با سالح باشد؟ شاندفههم چرا باید این  :چامسکی
کـنم او   نمـی فکر . بود کار را کردند؟ از جنگ با ایران خیلی گذشتهش را تضعیف کنند چرا این خواستند ارتش میاگر . کردند

پـس  .) قبول ندارم :اشقر. (شود وارد سیستم امریکایی کردش دانستند که می میاو را کسی . دانستند را خطري براي خود می
  چرا با تسلیحات گسترده به حمایت از او ادامه دادند؟

  چه کسی بعد از جنگ ایران ـ عراق با تسلحیات گسترده از صدام حمایت کرد؟ :اشقر
ـ   ایاالت متحد و بریتانیا ـ شاید روسیه و آلمان و فرانسه و  :چامسکی او ادامـه   رفته بـه حمایـت از  بقیه ـ با تسلیحات پیش

بعد از کارزار سرکوب کُردها توسط صـدام در  . امداد کشاورزي حیاتی بود. درواقع حتا به کشاورزي او کمک کردند. دادند
کـار کشـور را تقویـت      این. شدت ضربه دید، درنتیجه به او کمک کشاورزي کردند کل نواحی کشاورزي به 1989تا  1986

  .کرد می
کـه مشـکل    1988هاي واقعی قدرت نظامی عراق بعد از  ها هیچ تغییري در مؤلفه طور بگویی اما این توانی این می :اشقر

عراق را ارتشِ  داشتند کهي کلی  نقشه کاران اخیرِ ایاالت متحد، نومحافظه ي از حمله قبل . واقعی براي ایاالت متحد بود نداد
کنند که ایاالت متحد کوشید به آن تحقق ببخشد و بعد در جریان این اشغال ارتش عراق را بـه حـال خـود      ت کوچکشد به

اعتمـاد   منـد غیرقابـل  هـا یـک دولـت عـربِ قدرت     دهـد کـه آن   بله اما این نشـان مـی  ). بود 2003سال  :چامسکی( رها کرد
که در آغاز جنگ ایران ـ عـراق    با تمام کسانیمن . دانستند میوقت صدام را متحد مطمئنی ن ام هیچخواهند و من مطمئن  نمی

                                                                                                                                                                             
1- Henry Kissinger 
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وقت نپذیرفتم که ایاالت متحد او را متحد استراتژیک مـثالً   هیچ. امدانستند، مخالف  صدام را نوعی کارگزار ایاالت متحد می
  .باشد مثل اسراییل در نظر گرفته

دشمن اصلی ایـاالت متحـد را بـه    ایران . گري وجود داردعنصر دی. نشانده نیست دولت دست. نه، البته که نه :چامسکی
  .هم عراق است  خواهند که آن ها یک مخالف با ایران در منطقه می آن. یاد بیاور
سیاسـت  . دیگر استفاده کردندجان یک انداختن دو دشمن به جنگ به السیک ماکیاولیستیِکجا از سیاست خیلی این :اشقر

  .یی است تیزهوشانه
هنوز کشـور  . نشدهویران . جاستایران هنوز آن. ادامه یافت 1988ما بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال ا :چامسکی

کـه چـرا کمـک    نظر من این دلیل کافی است براي توضیح اینو به . ها به مخالف محلی با آن نیاز دارند مندي است و آنقدرت
  .محدود اما واقعی به صدام کردند

ي  نامـه کـه ایـران مجبـور شـد قطع    ین شـاهدش هـم این  بود و بهتر خیلی ضعیف شده ایرانارتش کنم که  فکر می :اشقر
گفـت ایـن کـار مثـل      1988اهللا خمینی خودش در  طورکه رهبر ایران آیت همان. ي پایان جنگ بپذیرد سازمان ملل را درباره
  .نوشیدن جام زهر بود

وقتـی واشـنگتن   . ر وقتی انجام شد که امریکا مستقیم وارد جنـگ شـد  این کا. اما به زمان این عمل توجه کن :چامسکی
نشان داد که با برافراشتن پرچم بر فراز ناوگان کویت و سرنگون کردن هواپیماي مسافربري ایران وارد جنگ خواهدشد، آن 

مند باقی مانـده  زرگ و قدرتعنوان کشوري مهم، ب بهاما هنوز آنجا . توانیم با ایاالت متحد بجنگیم موقع ایران گفت خُب نمی
یـا بـوشِ    1ریزان به سـبک اسـکوکرافت   در دست نیست، اما موضعِ منطقی برنامهاسنادي . و هیچ مخالفی مگر عراق نداشته

کشوري کـه بتوانـد جـایی را     نه. دارندیی نظامی و کارآ در مقیاسی منطقی نگه  توانست این باشد که عراق را جامعه پدر، می
کارانه دلیل کـافی اسـت بـراي     ر من که این تفسیر محافظهظنبه . ران باشدکه بتواند سدي جلوي ای کشوريتهدید کند بلکه 

هاي اگر نه عظـیم،   که چرا مقامات ایاالت متحد درست تا روز حمله به کویت از صدام حمایت نظامی و حمایتتوضیح این
  .گیر دیگري کردندکم چشم دست

براي حضور مستقیم خـودش  ي عراق با ایران نکرد بلکه  کار را براي مواجهه کا اینجاست که امریمخالفت من این :اشقر
ـ  دیگرهاي  ها و پادشاهی خواست سعودي می. کار زد این  در منطقه دست به تر از گذشـته محتـاج   نفتی احساس کنند که بیش

که در ظهـران بعـد از جنـگ دوم     خواست به منطقه، به عربستان برگردد، جایی میبدجوري . حمایت مستقیم امریکا هستند
شدت از این واقعیـت   و امریکا به. بود هاي نظامی جهان بیرون از خاك ایاالت متحد را ساخته پایگاه نتری جهانی یکی از مهم

چیـزي اسـت کـه اهمیـت       درواقع آناین . خاطر بود بود آزرده عنوان مشکل واقعی و شکست ـ که پایگاه را تخلیه کرده  ـ به
کند اما واشنگتن حتا وقتی از پایگاه سـعودي بیـرون آمـد     کرد زیاد می اش بحث خواهیم اسراییل را که بعداً درباره برديراه

  .ها بخشید این آرزو را برآورده کرد را داشت و صدام با فرصت طالیی که به آنآرزوي بازگشت به آن 
دانستند کـه ایـن دوسـت عزیـز      ها می آن. گیري م میاعتمادي کاملِ ایاالت متحد به صدام را دست ک کنم بی من فکر می

بود و مدام ضداسـراییلی حـرف    ي ضدامریکایی استفاده کرده بار از زبان آزاردهنده او چندین. بینی است کامالً غیرقابل پیش

                                                                                                                                                                             
1- Scowcroft 
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  .ش مثل عربستان سعودي موضع داشتگان عربزد و علیه همسای می
 5000ایاالت متحد با داشـتن  . راي کنترل اتفاقات در تولید نفت استحضور نظامی امریکا در منطقه اساساً ب :چامسکی
بینـیم ضـربه هـم زده و بـه      طورکه می همین. ش ضربه هم بزنددرواقع شاید به منافع. آورد دست نمی چیزي بهنیرو در آنجا 

  .رشد جنبش جهادي که اکنون ایاالت متحد با آن در جنگ است کمک کرده
هـا   آندیـدگاه   .کنند طور به مسایل نگاه نمی گذاران امریکا این اما سیاست. درست هم هست این برآورد توست و :اشقر

دوباره تثبیـت کننـد کـه از زمـان ریاسـت جمهـوري        بخش از جهان آن براي دخالت مستقیم در را شاناین است که توانایی
  .هداشتیشان یی برا از اندازه ش هستند و اهمیت بیشریزی جیمی کارتر در حال برنامه

امـا بـین آن و گفـتن     رسیدندهدف  اینبه کویت به عراق  1990ي سال  ما با هم توافق داریم که آنها از حمله :چامسکی
. هـاي دیگـري وجـود داشـت     کـار راه براي انجام ایـن  . ي زیادي هست خواستند فاصله منظور می این را به که آن حمله این

کارانه که حمایت محدود اما مـؤثري   شان دادند با نوعی رویکرد محافظهکه انجام هایی بودند هاي دیگر درواقع همان راه راه
ي خیلی نزدیکی با عربسـتان و   و رابطه ها را حفظ ي از باالي آن داشت و رابطه کرد و او را مخالف ایران نگه می از صدام می

هـایی کـه از    ها و پیچیدگی ش با تمام عدم قطعیتزدنهم   رها نظم خیلی خوبی بود و ب و این براي آن. کرد امارات برقرار می
که شروع به ورود بـه آن کننـد، ممکـن اسـت      ثبات است و همین دانستند که منطقه بی می. آمد دلیل خاصی نداشت آن برمی

  .هرچیزي رخ دهد
  عراق را تحریم کردند؟ 1991پس چرا بعداز سال  :اشقر

هـا را   قـانون ) ي بدي شـد؟  هو بچهپس صدام یک :اشقر(ز پایان گرفت چی ي عراق به کویت البته همه با حمله :چامسکی
ـ د اما اگر قـوانین را نقـض کرد  ید کاري بکنیجا اجازه دار تا یک. سرپیچی موفق کوبامثل . زیر پا گذاشت د بایـد مجـازات   ی

عـراق هـم   . ت شـود قواعد را شکست و باید براي همیشه مجازا 1979کنند؟ چون در سال  ایران را مجازات میچرا . دیشو
خـوبی   جـوري نظـامِ بـه    ایـن . ش را بدهـد که دستورات را نپـذیرد بایـد تـاوان   هرکس . طور طور، صربستان هم همین همین

ان وجـود  کوبیـدنت  هـم  د دلیل خاصی بـراي در یکن وکم رعایت می بیشرا که دستورها  اما مادام. برند یی را پیش می یافته نظم
  !است این مدیریت امپریالیستی. ندارد

  .سناریو با هم تفاوت داردش ما از خوان :اشقر
  ...ادامه دارد ■
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