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پيش گفتار مترجم
اين کتاب که در حال حاضر پيش روي شماست يکی از صدها کتابی است که به
حادثه يازده سپتامبر و تاثير آن بر جهانيان و امريکايیها پرداخته است اما اين کتاب بر
آن نيست تا تنها اين حادثه را از زاويه ديد امريکا ببيند و همين نکته آن را متمايز می
کند و براي خواننده ايرانی قابل تحمل می سازد .اين کتاب به دنبال يافتن پاسخ براي
سئوال هاي امريکاييان در مورد يازده سپتامبر اما از منظرگاه خليج فارس است .اين نکته
قابل احترام و توجه اين کتاب است .همان گونه که مطلعيد به کارگيري الفاظ و معانی در
ميا ن مردمان سرزمين هاي مختلف متفاوت است و نگارنده اين کتاب نيز از اين قاعده
مستثنی نيست .او نيز بسياري از الفاظی را براي مسلمانان مجاهد و يا شهدا بکار می برد
که در زبان شناسی امريکاييان مصطلح است و مترجم هر چند که در متن کتاب نيز ناچار
از تذکر اين نکته شده اس ت اما با توجه به تغيير محتواي کالم از ترجمه دقيق اين کلمات
استفاده کرده است که در اين زمينه چاره ديگري به نظرش نرسيده است.
هرچند که با توجه به بحثهاي برآمده از تئوري هاي وابستگی بايد اذعان کرد که
بیشك در ايجاد اين همه شکاف هاي رنگارنگ ،استعمار موثر بوده است اما مسئوليت
خودمان نيز در اين ميان نبايد فراموش شود .سراغ ندارم نوشته اي از يك نويسنده فاضل
ايرانی که به همين جامعی به مسائل خاورميانه حتی در چند صفحه مانند نگارنده اين
کتاب پرداخته باشد .حال آن که نگارنده يك امريکايی است که سفرهايی به اين منطقه
داشته است اما ما در اين منطقه زندگی میکنيم .شايد سئوالی که ما به عنوان ساکنان
اين منطقه پس از پايان اين کتاب بايد از خود بپرسيم اين است که " :با توجه به اين
فرضيات چه بايد کرد؟" هر چند که نگارنده تالشی در اين زمينه کرده است اما ما نيز بايد
اين تالش را چند باره و از سر نو و با حوصله تکرار کنيم .اين کتاب که به نثري روان
نگاشته شده است با ارائه فرضيات و مدارکی سعی می کند تا بدون جانبداري به تشريح
وضعيت خاورميانه و حوادث پس از يازده سپتامبر بپردازد .قابل تقدير در مورد نگارنده
آن است که خود را فراتر از تعصبهاي رايج سياسيون و تحليل گران نگه داشته است و
نگاهی بی طرفانه به عنوان يك امريکايی به قضيه انداخته است .شايد در بعضی تحليل ها

www.nikaeen.net

شيبلی تلهامی ،مترجم احسان اله نيک آيين

7

اين ادعا درست بنظر نرسد اما اگر در همان دم تصور کنيد که نگارنده يك تحليل گر
امريکايی است در خواهيد يافت که او تمام تالش خود را کرده است.
کتاب قمار ،امريکا در خاورميانه با عنوان اصلی The Stakes, America in the
 Middle Eastنوشته آقاي شيبلی تلهامی نويسنده توانايی است که جيمی کارتر در
مورد او گفته است که " شيبلی تلهامی به صداي خرد در سياست امريکا تبديل شده
است .که کمتر کسی مانند او امکان فهم همسان اعراب و اسراييل را داشته است".
اين کتاب پس از واقعه يازده سپتامبر و با رويکردي کامال انتقادي نسبت به عملکرد
امريکا و سياست خارجی امريکا در منطقه خليج فارس و خاورميانه نوشته شده است .اين
کتاب براي اولين بار سال  2002به چاپ رسيده است اما ترجمه حاضر از ويرايش دوم
کتاب که در سال  2002چاپ شده است صورت گرفته که اضافاتی به چاپ اول را نيز در بر
می گيرد.
شيبلی تلهامی ،پرفسور در دانشگاه مريلند امريکا است که تخصصش در توسعه و
صلح است .او عضو هيات مديره سازمان ديدبان حقوق بشر و عضو کميته روابط خارجی
امريکا است.
او د ر اين کتاب با نگاهی نقادانه و منصفانه که از يك محقق کهنه کار بعيد نيست به
روشن کردن نقاط کور مشکالت در خاورميانه می پردازد و بارها سياست امريکا در
خاورميانه و به خصوص در مورد مبارزه با تروريسم و سال هاي جنگ سرد و اثرات روانی
مخرب آن بر مردم منطقه را به چالش می کشد و به عريان کردن واقعيت هايی می پردازد
که با استدالل هاي محکم او جنبههاي مختلف سياست هاي نادرست امريکا در منطقه را
مشخص می کند .او سعی می کند تا به تعريف درستی از تروريسم برسد که به اين ترتيب
امکان اجماع جهانيان به خصوص ملت ها و دولت هاي منطقه حول محور اين تعاريف
امکان پذير باشد.
اما شايد يکی از جدي ترين انتقاد هايی که به اين کتاب می توان وارد کرد در نظر
نگرفتن بحث هاي پايه اي به خصوص جنبه هاي اقتصادي در زندگی مردم خاورميانه و
تحليل عملکرد امريکا در اين زمينه است .هر چند که نگارنده جسته و گريخته به بحث
هاي اقتصادي اشاراتی داشته است اما به اين مبحث به طور اختصاصی نپرداخته است .در
بحث پيرامون سرخوردگی و نااميدي مردم مسلمان و عرب در بحث هاي گذرايی به حوزه
توسعه و اقتصاد اشاره شده است که جا داشت به اين مسائل بيشتر پراداخته می شد.
بايد گفت که فقر بيش از حد در منطقه بخش اعظمی از مشکالت منطقه است و شايد از
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همين جهت باشد که در کشور هاي فقير تر منطقه مثل اردن القائده پايگاه مستحکم تري
دارد.
اما با اين وصف هر چه زمان به جلو می رود پيش بينی هاي تلهامی حقيقت خود را
بيشتر نمايان می کند .با توجه به در ذهن داشتن اين کتاب ،مسائل خاورميانه و جنگ
عراق اين روز ها به همان سرنوشتی دچار می شود که نگارنده کتاب سه سال قبل آن را
پيش بينی کرده است .در هر صورت مطالعه اين کتاب را به عالقه مندان اين حوزه توصيه
می کنم .البته ذکر اين نکته درباره ترجمه را ضروري میدانم که وفاداري به متن را در
بعضی از سطور به روان بودن جمالت ترجيح دادهام و بايد خاطر نشان کنم که زبان
فارسی براي ترجمه بخش هاي فنی از توانايی کمی برخوردار است و در هر صورت در اين
باره پوزش میخواهم.
جا دارد از همسرم ،دکتر شهره گلرنگی و دوست فاضلم آقاي سعيد پورعلی براي
بازخوانی متن کتاب و ارائه پيشنهادات راه گشا تشکر کنم.
احسان اله نيك آيين
تابستان 31

پيش گفتار نگارنده
بحران ها و تراژدي هاي سهمناک افراد و گروه ها را به چالش می کشند .وحشتی که
در اثر يازده سپتامبر در ميان مردم امريکا ايجاد شد ،نشان دهنده چالشی جدي بود که
هر امريکايی به خصوص کسانی که در مورد صلح خاورميانه حساس بودند به آن گرفتار
شدند .اين تنها احساس ضربه پذيري و هراس از غافل گيري از ميزان سبوعيت که
تروريسم بخرج دادند نبود؛ حتا فراتر از آن ،سئواالتی را مطرح کرد که اين افراد چه
کسانی بودند و در چه دنيايی زندگی می کنند .همه ما در يافتيم که چگونگی پاسخ به اين
حادثه نه تنها ميزان احتمال خطر در آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد بلکه حتا در
چگونه شدن آينده ما نيز تاثير خواهد داشت.
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اين حمله همچنين يادآور تحمل و صبر براي جلوگيري از غلبه خشم بر رفتار ما
ست .من اهميت قدرت و نياز به استفاده از آن را در مقابل خطرات می فهمم اما به
استفاده کارآ و صحيح از قدرت و محدود کردن قدرت معتقدم .در نهايت من يك واقعگرا
هستم :بازيگران قدرتمند می توانند از شر بی دقتی و بی توجهی هاي خود خالص شوند
اما در پايان هيچ کس به آن اندازه قدرتمند نيست که بر همه بی دقتی هاي خود فائق آيد
و قدرت در نهايت به وسيله ميزان انگيزههايی که در دشمنان ايجاد کرده است متوازن
خواهد شد .در همين زمان ،در جايی که مقدار نا متناهی قدرت وجود دارد می بايست به
ارزش ها نيز احترام گذاشته شود .اگر قدرتمندان نتوانند تالش کنند که اخالقی رفتار
کنند پس چه کسی می تواند؟
تراژدي يازده سپتامبر براي همه امريکايی ها درد آور بود به خصوص براي آن ها که
به احساس مرگ و نابودي در نيويورک و واشينگتون نزديك بودند .حتا قبل از آن که
بتوانم از شوک خارج شوم ،از من خواسته شد تا تحليل خود را در اين زمينه ارائه دهم و
در رسانه ها حاضر شوم .زمانی که به شبکه خبري براي شرکت در يك برنامه خبري در
همين زمينه می رفتم از کنار پنتاگون رد شدم که هنوز از آن دود بر می خاست.
زمانی که شروع به نوشتن در واکنش به حمالت کردم اغلب می گريستم و ناراحت
بودم .من در آن وا حد از دو چيز در هراس بودم .اول ،خطر تروريسم در عصر جهانی شدن
که باعث شده بود تا عميقا براي کودکان مان نگران باشم .هراس دوم به همان اندازه
ناراحت کننده و اسرار آميز است :اين خشم و غضب از ما در اثر چه چيزي به وجود آمده
است؟ به داليلی واکنش من درباره "اهداف و وسايل" يك عمل سياسی بود .من ترسيدم
که عمق اين فاجعه ما را وادارد که فراموش کنيم به عنوان قدرت مند ترين ملت جهان که
نمی توانيم با وارونه کردن ارزش هاي مان به اين حمالت واکنش نشان دهيم.
در طی سال بعد من در حدود سه جين مقاله نوشتم و سه جين سخنرانی کردم و
تعد اد زيادي مصاحبه تلويزيونی انجام دادم و تالش کردم تا بفهمم که چگونه اين فاجعه
رخ داده است .از بسياري افراد سراسر کشور جواب هاي دلگرم کننده اي دريافت کردم.
اين کتاب بر اساس همين نوشته ها و واکنش ها بنا شده است و بيش از همه در اين
راه از ديگران نکته ها فرا گرفته ام تا ايده هاي خود را درباره يازده سپتامبر و نقد انگاره
هايی که سراسر امريکا را فرا گرفته است منتشر کنم .ماهيت خطر تروريسم چيست؟
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نقش اسالم در خاورميانه تا چه اندازه است؟ "چرا آن ها تا اين حد از ما متنفرند؟" نقش
افکار عمومی در خاورميانه چگونه است؟ نقش درگيري اعراب و اسراييل چيست؟
خطرات پيش روي ملت ما چيست؟
اين کتاب اساسا در مورد روابط جهان عرب و امريکا به خصوص در خليج فارس و
درگيري اعراب و اسراييل است .در اين کتاب اغلب من در مورد " اعراب و مسلمانان" و "
عرب و جهان اسالم" حرف می زنم .در اين موارد من از همان رويه اي استفاده می کنم که
در منطقه نيز معمول است و مشتمل بر کشور هايی نيز می شود که مسلمان هستند اما
عرب نيستند 11 .ملت عضو شازمان کنفرانس اسالمی هستند و  22کشور عضو اتحاديه
عرب می باشند .اعراب مسلمان يك چهارم جمعيت جهان هستند و اقليتی از اعراب نيز
م سلمان نيستند .بسياري از ديدگاه ها و انگاره ها در کشور هاي مسلمان عرب و غير
عرب رايج است به خصوص در مورد سياست خارجی که اين مسئله تشابه هاي زيادي در
اين مورد وجود دارد .در اين راستا از کمك همه کسانی که بدون کمك آنها نوشتن اين
کتاب غير ممکن مینمود تشکر و قدردانی میکنم.

شيبلی تلهامی

www.nikaeen.net

شيبلی تلهامی ،مترجم احسان اله نيک آيين

00

فصل اول

در فاصله کوتاهی پس از وحشتی که در اثر يازده سپتامبر بوجود آمده بود ،منن بنه
نهار با يکی از نمايندگان پيشرو کنگره دعوت شده بودم .هدف آن بود که در مورد خطري
که ملت ما با آن روبرو است بحث کنيم و به بررسی نتنايجی کنه حادثنه بنر روي روابنط
امريکا و خاورميانه گذاشته است ،بپردازيم .ميزبان من جدي و متفکر بود ولی حنالتش در
اولين جمله اي که در آغاز جلسه گفت خالصه می شد " :ما ملت قدرتمندي هستيم ،امنا
اين شکل از تروريسم می تواند به ما آسيب بزند ".در هفته هاي بعد با سقوط طالبنان در
افغانستان ،تغيير حالت مردان کنگره قابل توجه بود.اين يك عکس العمل واقعی به تغيينر
احساسی امريکا بود.
به واقع ،تغيير در حالت امريکا در ماههاي پس از آن روز وحشتناک در ماه سنپتامبر
هم در اندازه و هم در سرعت بی سابقه تغيير ،نفس گينر بنود .بنين بيشنترين مينزان از
احساس ضربه پذيري در اين داستان تا زمان بيشترين خودباوري در اثر مشاهده پيروزي
ساده بر طالبان تنها چند ماه طول کشيد.
در بعضی سطوح اين تغيير ناگهانی احيا کننده اطمينان کسانی بنود کنه اطميننان
شان را به شدت از دست داده بودند اما اين اطمينان در بقيه سنطوح مشنکل سناز شند.
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امريکا داراي گروه هايی با تجارب بسيار راديکال در سياست خارجی بنوده اسنت کنه از
انزواطلبی در جنگ جهانی اول به پيگيري مجدانه براي مداخله اسفناک در ويتنام تغيينر
رويه داده اند ،البته اين دسته ها تغييرات نسلی را پشت سر گذارده اند اما هيچ گاه اينن
چنين تغيير شديدي پيش از سال  2005نداشته اند.
اياالت متحده امريکا هنوز هم قدرتمند ترين دولت جهان است اما آنچننان قندرت
مند نيست که با چالشهاي جديد به تنهايی و يا با تکيه به اطمينان بيش از انندازه کنه در
اثر سرنگون کردن طالبان بوجود آمده است مقابله کند .بخشی از اين سرعت تغيينرات ،
می تواند با توجه به نبود ابرقدرت ديگري و همچننين سنرعت بناالي تغيينرات جهنانی
توضيح داده شود .انقالب اطالعاتی ،وحشت را در عرض چند ساعت به همه خانه ها برد و
انقالب فن آوري باعث يك پيروزي عالی با کمترين تلفات و در چند هزار کيلومتر دورتنر
از سواحل امريکا شد.
اما همه اين فاکتور ها که به تقويت تمايالت يکجانبه گراياننه در سياسنت خنارجی
امر يکا منتهی می شود ،ترديد هايی را نيز در مورد نقش امريکنا در جهنان بوجنود آورد.
جهانيان از هم دردي با آالم امريکايی ها همراه با احساس ضنربه پنذيري جهنانی بعند از
حمالت سپتامبر  2005به فاصله در حال افزايش بين امريکا و دولتهاي ديگر جهان تغيينر
رويه دادند .تنفر از قدرت امريکا در بسياري از نقاط جهان به خصوص خاورميانه افنزايش
يافته است.
به طور قابل توجهی ،بيشتر توجه امريکاييان به نظرات مردم خاورميانه و کشور هناي
اسالمی به خصوص در مورد اين سئوال که به طور غريزي از خود می پرسند متمرکنز شنده
است " :چرا آنها تا به اين حد از ما متنفرند؟" اما قبل از اينکه به اين سئوال پاسخ دهم و ينا
اينکه اساسا بپذيريم که جمله  ":آنها بسيار از ما متنفرند" درست اسنت ،منا منی بايسنت
خاورميانه را در يك نظرگاه (دورنماي) جهانی قرار دهيم .هر چند که ديدگاههاي يگاننه اي
در خاورميانه در مورد امريکا وجود ندارد اما بايد خاطر نشنان کنرد کنه بسنياري از منردم
خاورميانه نسبت به جنگ امريکا با تروريسم همان نظراتی را دارند که ساير مردم جهان نيز
دارند که البته اين جمله را نبايد به معنی وجود تفاوتهاي موجود دانست.
اگر فرض کنيم که واکنش جهانی به آغاز جنگ با تروريسم توسط امريکا کار بيهوده
اي است کمکی به ما نمی کند و بسيار خطرناک است اگر گمان کنيم که اراده جهانيان در
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سايه قدرت بيش از اندازه امريکاييان قرار می گيرد .در کنار افزايش انگينزه هناي ديگنر
دولتها براي رشد هماهنگ در جهت به چالش کشيدن قدرت امريکا که به نظر منی رسند
بصورت يکجانبه اي شروع به رشد کرده است ،طبيعت خطري کنه بنا حملنه دهشنتناک
يازده سپتامبر آشکار شد را نمی توان به تنهايی به زورگويی يك قدرت ربط داد .تعرينف
ماهي ت خطر تروريسم که سراسر جهان با آن روبرو است در مرکز تضارب آرا ميان امريکا
و بسياري از دولتهاي ديگر قرار دارد .افزايش همراهی با اياالت متحده امريکا در ماههناي
پس از يازده سپتامبر در مقياسی چنان وسيع ،تنها واکنشی بنه واضنح سنازي ديندگاه
امريکا درباره جنگ عليه تروريسم بود.

تضارب ديدگاه ها درباره تروريسم
پنج تفاوت فاحش بين نظرات امريکا و ديگر کشور ها درباره تعريف تروريسم وجود
دارد .در ادامه اين بخش ،اين تفاوت ها که ابزار هاي مهمنی در تعينين خطنرات حمنالت
تروريستی هستند را بررسی می کنم.
 -5اکثر مردم جهان با آالم امريکا همدردي کردند و از حنق او در دفناع از خنود در
مقابل حمالت تروريستی پشتيبانی کردند اما اين حق را به او ندانند کنه در پشنت ينك
تهاجم سريع به خاکش ،تروريسم جهانی را به طور يکجانبه تعيين و تعريف کند.
 -2اياالت متحده تمام توجه خود را به مبارزه با "بخش مجري" بجاي "بخش حامی"
تروريسم متمرکز کرد .حال آن که وجود "بخش حامی" در بسياري از نقاط جهان به حالت
بحرانی در آمده است.
 -8دولت بوش تروريسم را به عنوان يك ايدئولوژي سياسی واحد معرفی منی کنند
اما در واقع تروريسم وسيله اي غير اخالقی است که توسط گروههاي متعدد متخاصم بنا
هدف هاي متفاوت مورد استفاده قرار می گيرند.
 -2در اياالت متحده گمان می شود که تروريسم به صورت متمرکز در دولنت هناي
تروريستی وجود دارد و بعضی منابع رسمی در امريکا اعنالم کنرده انند کنه در صنورت
برخورد با اين دولت ها می توان با پديده ترور مبارزه کرد .حال آن کنه در عصنر جهنانی
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شدن که دولت ها ضعيف شده اند ،خطر و تهديد تروريسم به عنوان ينك پدينده علينه
دولت ها بروز کرده است.
 -1در افواه عمومی در امريکا تروريسم بيشتر بنا خاورمياننه و بنه خصنوص بمنب
گذاران انتحاري 5و ديدگاه هاي مذهب اسالم پيوند داده می شود .اينن همنان مسنئله اي
است که بوش آن را با دقت رد کرد و بايد خاطر نشان کرد که در بسياري از نقناط جهنان
تروريسمی شبيه به خاورميانه ديده می شود و اين تروريسم بيشتر سياسی اسنت تنا آن
که اسالمی باشد.

 -5دو عمليات جداگانه
در هفته هاي پس از يازده سپتامبر ،ابراز همدردي با اياالت متحده همه گير شد بنه
طوري که خاورميانه را نيز در بر گرفت .حتا کشور هايی که در روابط با امريکا دچار تننش
بودند و يا حتا با امريکا درگير بودند مانند ايران که هننوز هنم در ليسنت "دولنت هناي
تروريستی" قرار دارد به ابراز همدردي غير معمول با آالم امريکايی ها پرداختند .محمند
خاتمی رييس جمهور ايران ،بالفاصله "حمالت تروريستی" را محکوم کنرد و بنا قربانينان
"همدردي و اظهار تاسف شديد" کرد .بشار اسد رييس جمهور جوان سوريه در يك اظهار
نظر همدالنه حمالت را محکوم کرد .در کل بيشتر رهبران جهان و دولتها به امريکا بنراي
پاسخ به حمالت تروريستی که به خاکش شده بود حق دادند.
بدون شك بيشتر واکنش هاي همدالنه طبيعی بود ،اما عده اي هم به ينك احسناس
رضايت ناخوشايند از حمالت تروريستی رسيدند که امريکا نينز آن چنه را کنه ديگنران
مدتها است تحمل می کنند باالخره چشيد .هر چند که وسعت فاجعه انسانی اينن حادثنه

 -0عمليات استشهادي اصطالحي است كه ما در اين زمينه به كار مي گيريم اما متاسفانه در ادبيات نگارنده اين عملياات باه صا رت
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غير قابل انکار بود اما عالوه بر آن نمايش اين مصيبت بر صنفحه تمنام تلويزينون هنا در
سراسر جهان نيز به تاثير آن افزود .در نتيجه واکنش ها بسيار بيشتر از تنها واکننش بنه
فاجعه انسانی اين حادثه بود .ضربه پذيري امريکا به طرقی ضربه پذيري بقيه جهانيان نيز
بود .اگر تنها ابرقدرت باقی مانده می تواند در اثر چنين حادثه اي فرو بريزد ،پنس کسنی
ايمن نيست .اگر دکل و نقطه اتکا نظام بين المللی بلرزد بنابراين بقيه هم خواهند لرزيند.
حتا در خاورميانه ،جايی که از امريکا مايوس شده اند و حتنا بعضنا خواهنان آالم امريکنا
هستند ،بسياري حمله به امريکا را حمله به خودشان تلقی کردند نه تنها به اين دليل کنه
امريکا را ستون مرکزي نظام جهانی می بينند بلکه بسياري از آنان آرزو می کنند کنه بنه
آنچه که امريکا ارائه می کند برسند .هر چند که از سياست هاي اياالت متحده در بسياري
از روزنامه هاي خاورميانه انتقاد می شود بنا اينن حنال در روز ينازده سنپتامبر روزنامنه
تاثيرگذار الحيات احساسات خود را اين گونه بيان کرده است" :ننابودي امريکنا ،ننابودي
آرزوي انسان در تمام جهان است ".در خاورميانه هم مثل تمام جهان حداقل لحظنه اي از
يك حس همه را فراگرفت که به وسيله يك زن فرانسوي بخوبی بيان شده است " :امروز،
همه ما امريکايی هستيم".
با توجه به اين نکات ،روشن بود که اکثر دولت هاي جهان بنه امريکنا بنراي پاسنخ
نظامی حق می دادند .هيچ دولتی ،به خصوص يك ابرقدرت ،اجازه نمی دهد اينن چننين
حمله اي بی پاسخ بماند .با وجود اختالف هايی که بين امريکاييان و جهانيان در چگونگی
تعريف تروريسم وجود دارد ،هيچ کس نمی توانست حق طبيعی و ابتندايی امريکنا بنراي
دفاع از خود را ناديده گيرد.
البته قائل بودن به اين حق طبيعی بدان معنی نيست که اکثريت جهان احساس منی
کنند که می بايست دست امريکا را براي پرچم داري مبارزه با تروريسم بناز گذاشنت .در
واقع ،همان واکنشهاي ابتدايی در خاورميانه ،که دولت امريکا از آنها براي آمناده سنازي
براي حمله به رژيم طالبان در افغانستان استفاده کرد ،تاکيد می کردند که دولنت امريکنا
مدارک کافی براي اثبات مسئوليت طالبان در اين حوادث ارائه نکرده است البته بايد اين
نکته را نيز در نظر گرفت که رژيم طالبان هم در بين مسلمانان و اعراب بشدت منفور بود.
هرچند که بس ياري از دولتها در خاورميانه از امريکا حمايت کردنند ولنی ملنت هايشنان
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متقاعد نشدند (بی اعتمادي ملت هاي اين منطقه به مدارک ارائه شده از طرف امريکا بنه
توضيح احتياج دارد که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد).
در پايان ،بر خالف بی اعتمادي ملت ها در خاورميانه به عاليق امريکا ،حنق امريکنا
براي پاسخ به آن حادثه آن چنان قوي بود که بتواند پشتيبانی کنافی را از طنرف دولتهنا
براي نابودي طالبان و اسامه بن الدن جلب کند .حتا دولتهايی مانند ايران هم به همراه ده
ها دولت د يگر در سطح جهان به خصوص در خاورميانه از اين عمليات ها حمايت کردنند.
آنها در جمع آوري اطالعات ،کمك مالی يا مشارکت مستقيم در عمليات شنرکت نمودنند
وبه امربکا در اين مسير ياري رساندند .البته کمك بسياري از اين دولتها براي اجتنناب از
مورد حمله واقع شدن توسط امريکاي زخمی و عصبانی بود .اما با اين وصف دولتهايی نيز
در سرتاسر جهان وجاهت عمليات را براي از بين بردن القائده به چالش کشيدند.
کاخ سفيد عمليات ديگري را به عنوان بخش الحناقی بنه جننگ علينه تروريسنم
مشخص کرد .در ابتدا ،اين عمليات هم پشتيبانی بين المللی را کسب کرد که بنه وسنيله
قطعنامه  5838که در شوراي امنيت سازمان ملل در  23سپتامبر  2005تصويب شده بنود
حمايت می شد و دولت ها را مکلف به جنگ با تروريسم می کرد .اما تصويب اينن گوننه
قطعنامه ها هنوز به دليل آن که دولت ها با تعريف تروريسم مواجه نشنده بودنند ممکنن
بود .يك چيز روشن بود :بسياري از دولت ها در ميان راي دهندگان به قطعنامه با امريکنا
در مورد تعاريف و مصاديق توافنق نداشنتند .بسنياري از آنهنا وحشنت داشنتند اينن
"تروريسم" به شکل يك عرف و ميانبري در دست امريکا و متحدانش در خواهد آمد کنه
دشمنان شان را تروريست قلمداد کنند.
اياالت متحده امريکا نيروي اخالق را براي مشخص کردن مفاهيم تروريسم بنه کنار
گرفته بود با وجود آن که در جهان توافقی براي شناسايی "گروههاي تروريسنتی" وجنود
نداشت ،اما دولت امريکا احتياج داشت تا از بين چند هزار گنروه تروريسنتی در جهنان،
دشمنان را مشخص کند .بوش اين عمليات دوم را با تمرکز بر روي گروههاي تروريستی با
"گستردگی جهانی" به انجام رساند .اما مسئله هنوز باقی است :سازمانی که بايند هندف
قرار گيرد .دولتها به طور عميقی در باره اين که يك گروه را تروريسنتی بداننند اخنتالف
دارند .بعضی از دول تنها گروه هاي مخالف خود را تروريست میدانند .ديگران هم طبقنه
بندي امريکا را در اين مورد قبول ندارند و دولت امريکا هم براي طبقهبندي بعضی از گروه
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ها مثل گروه هاي مخالف عراقی که از آنها حمايت می کرد و گروه جنگجوي لبنانی ،حزب
اهلل ،مشکل داشت زيرا بسياري از کشور ها در خاورميانه اين گروه را يك گروه تروريستی
به حساب نمی آورند زيرا که او سرباز اسرائيلی را در خاک لبنان منورد حملنه قنرار داده
است .امريکا می تواند از نظرات ديگر کشور ها صرف نظر کند و هر گروهی را مايل اسنت
مورد ح مله قرار دهد اما به طور فزاينده اي خود رادر تعقيب تروريسم تنها خواهد يافت و
اين مسئله شروع پيروزي اين گروه ها خواهد بود.
امريکا با تمرکز بر رويکردهايش در مورد گروه هاي تروريستی فرصت همراه کنردن
اعضاي شوراي امنيت با يك تعريف واضح از تروريسم به عنوان ينك وسنيله را از دسنت
داد.بهترين مثال حزب اهلل در لبنان است .اگر امريکا بدنبال بحرکت در آوردن دولتها بود
و اگر خواهان قطع رابطه آن ها با حزب اهلل بود ،شناسنايی حنزب اهلل بنه عننوان گنروه
تروريستی استراتژي کارآيی نبود .بدون توجه به روش هايی که حنزب اهلل بنه کنار منی
گيرد ،دولتی مثل ايران ارتباط هايش را با آن قطع نخواهند کنرد و ينا بندنبال ننابوديش
نخواهد بود .در لبنان ،حزب اهلل حزبی با تعداد بی شماري طرفندار و اعضناي زينادي در
پارلمان است .اين يك جنبش اسالمی است که بنا اينران نينز ارتبناط هناي قنوي دارد.
سخنانشان در مورد بيرون راندن اسرائيل از سرزمين هاي اعراب توسط بسياري از دولتها
منطقه حمايت می شود و بسياري از کشور هاي منطقه روش عملش را بنه رسنميت منی
شناسند که بر روي حمله به سربازان اسرائيلی در سرزمين هاي لبنان تمرکز کرده اسنت.
بنابراين اگر غير ممکن نباشد بسيار مشکل است کنه حماينت منطقنه را بنراي مقابلنه و
انهدام اين گروه و حاميانش توسط امريکا جلب کرد .در مقابل ،اگر توجهات امريکا بر روي
مقابله با "ابزارهاي تروريسم" که بصورت هدفدار شهروندان را مورد هدف قرار می دهند
متمرکز شده بود ،امريکا شانس بهتري براي موفقيت در اين راه داشت .اگر امريکا اجمناع
بين المللی را براي ايجاد اصول جهانی با خود همراه می کرد شانس خوبی ايجاد می کنرد
تا دولت ها به حزب اهلل در بکارنگرفتن وسايل تروريستی فشار وارد آورند و حتنا از اينن
اجماع جهانی براي مشروعيت زدايی از حزب اهلل در داخل لبنان استفاده کند.
اياالت متحده چند گزينه داشت :اوال ،همراهی و همکاري با شوراي امنيت و سازمان
هاي منطقه اي براي تصويب قطعنامه ها و موافقت نامه هايی براي جلوگيري از مورد هدف
قرار گرفتن شهروندانشان و تقويت قواعدي که دولت ها را براي مقابله بنا فعالينت هناي
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جنايتکارانه که با گروه هاي تروريستی مرتبط است ملتزم می کند .ثانيا ،می توانست يك
اتحاد ضد تروريستی ايجاد کند که در کنار يکديگر يك نظام جديد متشکل را بسازند که
در حمايت مجموعه اي از موافقت نامه هاي موجود قرارمی گيرد و احتياج است دولتهناي
مجزا به وسيله پاسخ هاي محکم و حساب شده به حمله به شهروندان ،تروريسنت هنا را
نفی بلد و مجازات کنند .اين گونه واکنش ها بايد هم مسببان و هم دولت هايی که آنهنا را
حمايت می کنند را در بر گيرد .اين واکنش ها می تواند شکل هاي متفاوتی داشته باشند،
تحريم اقتصادي ،ضبط دارايی ها ،اخراج از سازمان هاي بين المللی و تعقيب قضايی شکل
هاي متفاوت آن هستند.
به اين ترتيب حمله به شهروندان يك کشور حملنه بنه همنه کشنور هناي متحند
محسوب میگردد .دولت هاي خارج از اتحاد نيز می توانند به اتحاد بپيوندند.
اين گونه اتحادها حق يك کشور براي دفاع از خود در زمان حمله را از بين نخواهند
برد اما اجباري براي عمل جمعی خواهد بود .تفاوت آن است که :زمانی که شما به کشوري
حمله می کنيد شما تنها با آن کشور روبرو نيستيد بلکه با آن کشور و متحدانش در جنگ
خواهيد بود ،زمانی که به شهروندان حمله می کنيد با تمام سازمان هاي بنين المللنی در
جنگ هستيد و يك پاسخ بين المللی را به همراه خواهد داشت .هر چند که ابهنام هنايی
وجود خواهد داشت اما بايد قدرت پاسخ گروهی بسيار بيشتر از قندرت پاسنخ کشنوري
باشد که مورد حمله قرار گرفته است .مهم آن است که در اينن راه سنازمان هناي بنين
المللی به سمت مشروعيت زدايی از حمله به شهروندان به وسيله تروريست هنا حرکنت
خواهند کرد و به وسيله تمرکز بر روي مورد حمله قرار گرفتن شهروندان ،بجاي توجه بنه
انگيزه ها و مشخصه هاي حمله کنندگان می توانند از بحث هاي تفرقه افکن در مورد اين
که کدام گروه تروريستی است و کدام يك " گروه آزاديبخش" اجتناب کنند.
البته واضح است که ضررهاي يك نگاه چند وجهی می تواند بنه تواننايی امريکنا در
شناساندن و تعريف گروه هاي تروريستی و اولويت بندي در برخنورد فشنار وارد کنند و
حرکت اش را کند نمايد .تعريف يکجانبه تروريسم از طرف امريکا بخشی از منبهم کنردن
مرز بين دشمن و تروريسم بود .اين زمانی بود که اگنر گروهنی ينا کشنوري بنه عننوان
تروريست شناخته نمی شدند ،امريکا حقش را براي حمله به اين کشور به عنوان دشنمن
متخاصم از دست می داد .به طور واقعی يا غينر واقعنی اينران بنه عننوان ينك کشنور
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تروريستی شناخته شده است .اياالت متحده حق دارد به عنوان يك دشمن بنا او روبنرو
شود و سياستهاي ايران را مطابق ميلش تحت فشار قرار دهد .ايناالت متحنده همچننين
حق دارد که به حزب اهلل به دليل کشتن شهروندانش علی رغم ديدگاههاي ديگر سازمان
ها حمله کند.
روش يکجانبه امريکا براي تعيين گروه هاي تروريسنتی بنه وسنيله منوفقيتش در
نابودي گروه طالبان در افغانستان تقويت شد .غافلگيري در اثر موفقيت زودهنگام و غينر
منتظره امريکا اين احساس را ايجاد کرد که امريکا به عنوان يك ابرقدرت منی توانند بنه
تنهايی به پيش برود .بهره گيري از تجهيزات جنگنی بسنيار پيشنرفته امريکنا را قنادر
ساخت تا در يك سرزمين دور و سخت به لحاظ موقعيت به يك پيروزي سريع برسد کنه
حتا شوروي با همه قدرت و نزديکيش نتوانسته بنود از پنس آن برآيند .آگناهی از اينن
موضوع که شکست شوروي تنها از فاصله فن آوري که بين اين کشنور و امريکنا بوجنود
آمده است ناشی می شود ،اين احساس را تقويت کرد که امريکا می تواند از پس کنار بنه
تنهايی بر آيد .در هيچ کجاي دنيا اين عقيده مانند داخل امريکا و در بحث هاي پيرامنون
صدام حسين در عراق شفاف نبود ،جايی که با توجه بنه مخالفنت بسنياري از دولتهناي
جهان ،کاخ سفيد و پنتاگون درگير آمادگی براي ساقط کردن دولت صندام شنده بودنند.
يکجانبه گرايان يك حرف داشتند :به دليل آن که امريکا قدرت مند است کسنان زينادي
مخالفت نخواهند کرد هر چند که اين کار را دوست نداشته باشنند .امريکنا بنه تنهنايی
تضمين برد است و کسی تحمل قرار گرفتن در طرف بازنده را ندارد .بدون در نظر گنرفتن
صحت و سقم اين بحث ،دشوار نيست دريابيم که اين روش هنر چينزي جنز پشنتيبانی
عظيم بين المللی را به دنبال خواهد داشت.
 -2بخشهاي مجري و حامی تروريسم
دومين دليل فاصله ميان امريکا و بسياري از کشور هاي جهان ،راهی است که امريکا
در مبارزه با تروريسم در پيش گرفت .با در نظر گرفتن تروريسم به عنوان محصول گنروه
هاي سازمان يافته که می توانند درگيري ايجاد کنند يا خرابی به بار آورند و بدون توجنه
به هدف ها يا دالي لی که آن ها را قادر می سازد تا تعداد زيادي عضنو را بنا خنود همنراه
سازند ،امريکا تمام توجه خود را به بخش مجري تروريسم معطوف داشته است.
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واضح است که نگاه امريکا به تروريسم توسط واقعه ينازده سنپتامبر شنکل گرفتنه

است .غور کردن درباره اين که می شود اين حادثه را عقالنی توضيح داد براي امريکاييان
سخت بود.
اين به طور قطع واقعيت است که القائده اسامه بن الدن ،بدون در نظر گنرفتن روش
هاي ترور خشونت آميزش و هدف هايی که دارد نه تنها توسط امريکا بلکه توسنط سناير
ملت ها و حتا دولتهايی که در حال حاضر در خاورميانه حضور دارند ،نينز تحمنل نمنی
شود .او به دنبال نا آرام کردن سيستم است تا دولت هاي منطقه را از کار بياندازد تا نظنم
سياسی اسالمی مورد دلخواه خود را بسازد .دشوار است که بشنود تنهنا خطنرات اينن
سازمان را کاهش داد بی آن که بدنبال نابوديش نبود .در اين وضعيت خناص ،اينن بخنش
مجري است که بايد مستقيما با آن برخورد شود.
اما فارغ از مقاصد بن الدن و ديگر رهبران القائده ،يك بخش حامی براي تروريسنم نينز
وجود دارد .يك سازمان تروريستی بدون در نظر گرفتن اهدافش بنراي ايجناد و تحقنق ،بنه
جذب اعضا داوطلب ،افزايش منابع و پشتيبانی عمومی احتياج دارد تا بتواند اهداف سياسيش
را دنبال کند .نا اميدي و سرخوردگی عمومی براي سازمان دهندگان ترور زمينه هاي مناسنبی
براي استفاده هستند .اگر بخش حامی وجود داشته باشد ،خواه نا خواه پديده تروريسنم را در
خود خواهد داشت .هر سازمان تروريستی که از بين برود براي پاسخگويی به خواهش موجنود
گروه هاي جديد بوجود خواهند آمد.
توجه به اين نکته مهم است که براي رشد بخش حامی ،به همگونی بين اهداف سران
گروه تروريستی و آنچه که باعث سرخوردگی و نا اميدي منردم شنده اسنت ،احتيناجی
نيست .اهداف اسامه بن الدن ،اصوال بر روي بيرون کردن نيرو هاي خارجی از عربسنتان و
ايجاد يك نظم سياسی اسالمی متمرکز شده است .اما او ناگهان بعد از يازده سنپتامبر بنه
همراه کردن افکار عمومی در منطقه احتياج يافت ،ولی از اهداف عاليه اش به عنوان ابنزار
هاي اوليه براي به حرکت درآوردن پشتيبانی از خود استفاده نکرد .در عوض او نکناتی را
برجسته کرد که در عموم طنين انداز بود .او مفهوم سرخوردگی و نااميدي در بين اعنراب
و کشور هاي اسالمی را به طور کامل می شناخت :تحريم عليه عراق و درگيري بين اعراب
و اسرائيل .بيشتر دنيا مالحظه کردند که جنگ اياالت متحده تنها بر نابودي گنروه هناي
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مجري تروريسم در دنيا متمرکز شده است بجاي آن که به سرمايه گنذاري بنراي از بنين
بردن بخش حامی تروريسم بپردازد.
 -8تروريسم به عنوان يك وسيله در مقابل تروريسم به عنوان يك ايدئولوژي
سخنرانی بوش براي مردم امريکا پس از حادثه يازده سپتامبر پر انرژي و الهام بخش
بود .به امريکايی ها کمك کرد تا با آالم و ترس شان روبرو شوند .بوش براي همراه کنردن
عموم براي اعالن جنگ عليه تروريسم و آمادسازي آن ها براي هزينه هاي الزم اين کنار،
در آن سخنرانی به وضوح تروريسم را به عنوان يك "ايسم" و تروريسم را به عنوان ينك
ايدئولوژي مطرح کرد" :آن ها از تمام ايدئولوژي هاي جنايتکار قرن بيستم فراتنر انند. . .
آن ها دنباله رو فاشيسم ،نازيسم و تماميت خواهی (توتاليتاريسم) هستند .اين راه را تنا
به انتها ادامه می دهند :تا قبر بی نشانی از دروغ هاي متروک در تاريخ  ".با اين حال اينن
نگاه به ماجرا توانست که حمايت عوام را جلب کند ،اما به سرعت مشخص شد که ديگران
در گرداگرد جهان پديده تروريسم را به گونه اي متفاوت می بينند .اين تفاوت ها خصوصا
به دليل تفاوت در سياست ها بود.
در ماه هاي بعد دولت بوش مبارزه جهانی با تروريسم چه به عنوان يك جنبش ،يك
ايدئولوژي ،يا يك اتحاد سياسی را آغاز کرده بود .اينن شنيوه عمنل باعنث تحرينف در
تعاريف اخالقی شد و حتا اسلبودان ميلوشويچ ، 5ريس جمهور سابق يوگوسالوي را قنادر
ساخت تا جنايات خود عليه بشريت و نسل کشی هناي صنورت گرفتنه را جننگ علينه
تروريسم بنامد.
بسياري از جهانيان تروريسم را به گونه اي متفاوت می ديدند :به عنوان يك ابزار نه
به عنوان يك جنبش؛ بلکه به عنوان ابزاري غير اخالقی که توسط گروه ها با دليل يا بدون
دليل مورد استفاده قرار می گيرند.
طبق اين روش براي کاهش وقوع حمالت ،تروريسم می بايست بصورت بين المللنی
مشروعيت زدايی می شد و شرايط رشد آن به کمترين حد ممکن می رسنيد .مشنروعيت
زايی يا مشروعيت زدايی نمی تواند به طور يکجانبه صورت گيرد .زمانی که امريکا تصميم
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می گيرد يك تنه در مقابل تمام دنيا بايستد ،اين حرکتش است که نامشروع به نظنر منی
رسد.
اين ابزار بر عليه تروريسم اخالقی است :تشويق ديگران براي عدم اسنتفاده از اينن
روش ها توسط کسانی که داراي وجاهت و مرجعيت اخالقی الزم باشند .آنهنا کنه دلينل
مشروع دارند از تروريسم به عنوان روشی براي دستيابی به اهدافشان دليل تراشنی منی
کنند و تروريسم را روشی براي رويارويی بی پناهان و ضعفا در برابر يك قندرت قنوي در
دور دست می بينند .در حال حاضر کسانی که از عمليات فلسطينی ها بر علينه اسنراييل
مشتمل بر حمله به شهروندان حمايت می کنند ،اين عمليات ها را نه به عنوان تروريسنم
بلکه به عنوان حرکت هاي آزاديبخش معرفی می کنند .اين ديندگاه محنل افتنراق بنين
بسياري از افراد و گروه ها حتا در ميان دولت هاي منطقه و امريکا است .بسياري در خليج
فارس مانند بسياري ديگر در سراسر دنيا به اين نکته اشناره منی کننند کنه در تعرينف
تروريسم نمی توان کامال بين گروهی که هدفی مشروع دارد و گروهی کنه تنهنا بنا ينك
دشمن پر قدرت مواجه شده است افتراق ايجاد کند .تروريسم به عنوان سالح نا اميدان و
ضعفا در نظر گرفته می شود.
همانگونه که اياالت متحده تالش کرد :استفاده از تروريسم بايد بدون در نظر گرفتن
اهداف رد شود .اما هر تالش سازنده اي براي کاهش ميل به تروريسم بايد با تشويق مردم
و گروه ها همراه باشد نه به وسيله مشروعيت زدايی از داليلشان بلکه بايند از ابزارشنان
مشروعيت زدايی صورت گيرد .اين کالم کامال اخالقی است :هدف وسيله را توجينه نمنی
کند .به خصوص اگر اين صحبت درباره حمله به شهروندان بی دفاع باشد که تحنت هنيچ
شرايطی پذيرفته نيست.
براي ترغيب ديگران به اين کالم پسنديده ،بايد اين سخن با مراجع روحانی در ميان
گذاشته شود و براي آن که بيش از پيش مشوق راه شود مراجع روحنانی نينز بايند از آن
استفاده کنند .اين ترفند نيازمند کمك همه ملت ها است و به تنالش همنه جانبنه بنراي
ايجاد گفتمانی براي مشروعيت زدايی از تروريسم احتياج است .امنا تمرکنز بنر ننابودي
القائده و تمرکز بر تروريست هايی که می توان از اجتماع جدايشان کرد ،قدرت امريکنا را
در مشروعيت زدايی از تروريسم مشخص کرد .اما آن چه که متاسفانه در ماه هاي بعند از
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سپتامبر اتفاق افتاد گروه هاي تروريستی به خصوص القائده را در انظار منردم خاورمياننه
بيش از هر وقت ديگري مشروع جلوه داد.
نشانه خوبی براي اثبات اين بحث ،تشويق دولت هاي عربی توسط اياالت متحده بنه
محکوم کردن عمليات انتحاري گروه هاي فلسطينی در اسراييل (در سال  )2002بود کنه
تعداد زيادي کشته برجاي گذاشت .اين تالش مهم و پسنديده اي از طرف امريکنايی هنا
بود که از گفتمان " هدف وسيله را توجيه نمی کند" برگرفته شده بنود .امنا اينن تنالش
امريکا با حمله اسراييل به کرانه باختري نوار غزه همراه شد که به کشته و مجروح شندن
تعدادي زيادي از فلسطينيان و خرابی هاي زيادي منجر شد .هر دو عمل که باعث کشته و
زخمی شدن تعداد زيادي از شهروندان شده بود توسط سازمان هاي طرفدار حقوق بشنر
که شاهد نقض جدي قوانين بين المللی بودند ،محکوم گرديد .دولت بنوش فقنط بنر روي
پاسخ به حمالت تروريستی متمرکز بود و در اين ميان ابراز همدري امريکا با مصدومان بی
گناه فلسطينی فراموش شد .نتيجه آن که توانايی امريکا براي ترغيب ملنت هنا و دولنت
هاي خاورميانه بر عليه تروريسم به طور قابل مالحضه اي کاهش يافت .در قضاوت دربناره
خواسته امريکايی ها مبنی بر خروج سريع اسراييل از مناطق فلسنطينی ،بنوش تنهنا از
"مراحل" ممکن خروج اسراييل سخن گفت اما در مورد غير عادالنه بودن ابزار غلطی کنه
اسراييل استفاده می کند ،سخن نگفت .در درخواست از اسراييل براي خروج نظامينانش
از کرانه باختري ،بوش پس از يك هفته در اشاره به ياسر عرفات رييس تشنکيالت خنود
گردان فلسطين اين عمل را "خود کرده " خواند و در خواست خود از اسرييل را اين گونه
مطرح کرد":اسراييل با يك چالش جدي و وحشتناک روبرو شده است و هفت روز ،تنالش
کرد تا ريشه تروريسم را بخشکاند .امريکا حق اسنراييل بنراي دفناع از خنود در مقابنل
تروريسم را به رسميت می شناسد .براي پايه ريزي صلح آينده ،من از اسراييل می خواهم
تا حمله به مناطق تحت کنترل فلسطين را متوقف کند و اقدام به خنروج نينرو هنايش از
شهر هاي اشغال شده نمايد".
در نحوه مواجهه با درگيري بين اسراييلها و فلسطينيان ،بايد يك موقعيت شنفاف را
در باره تروريسم اتخاذ کنيم :مردم فلسطين می بايست بر پاسخ به وضعيت سختی که هر
روز پس از  81سال اشغال براي آن ها بوجود آمده است و سرخوردگيی که همه نسل هنا
تا به امروز تجربه کرده اند ،ايستادگی کنند و با وجود اين که آن هنا حنق دسنتيابی بنه
آزادي را دارند اما مجوز استفاده از روش هاي تروريستی که وحشنت بنراي بنی گناهنان
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زيادي ايجاد می کند براي دستيابی به اهدافشان را ندارند .اهداف وسايل را توجينه نمنی
کنند .اين بهترين وضعيت است.
سپس رويمان را به سمت اسراييل بر می گردانيم که هنر روز بنا وحشنت عملينات
انتحاري مواجه است .ما می فهميم که آن ها بايد به طريقی واکنش نشان دهند ،اما ما بنه
گونه اي عمل کرده ايم که انگار آن ها می توانند به هر طريقی واکنش نشنان دهنند .منا
تاکيد نکرده ايم که محدوديت هاي اخالق اين عمليات ها نبايد حنذف شنود ينا نادينده
انگاشته شوند ،اين واکنش ها بايد براي صد ها هزار سکنه بی گناه منطقه که از اين رونند
رنج می برند ،کمتر آزار دهنده باشد .در واقع ما هيج موقعيت اخالقی اتخاذ نکرده اينم و
به نظر می رسد يك چك سفيد امضا به آن ها داده ايم .در نتيجه مرجعيت اخالقی جهانی
ما محل ترديد است.
همچنين توانايی دولت هاي محلی نيز براي مشنروعيت زداينی از تروريسنم محنل
ترديد است .در زمان رخ دادن اتفاقات خونين آوريل  ،2002بوش از رهبران عرب خواست
تا تروريسم را محکوم کنند .او وزير امور خارجه خود ،کالين پاول ،5را به ديندار دوسنتانه
دولت هاي عرب منطقه ( مصر و اردن) فرستاد به اين اميند کنه در حضنور او آننان اينن
سخنان را اظهار کنند .اما مشکل ايستگاه هاي تلويزيونی در منطقه است که اينن دولنت
ها کنترلی کمی بر آن ها دارند و به صورت زنده خرابیهاي ايجاد شده در کرانه باختري و
تانك ها که خانه ها را خراب می کردند و مجروح شدن صد هنا شنهروند را بنه گوننه اي
ناراحت کننده به نمايش می کشيدند .اين در حالی است که تلويزيون هاي اسراييل هم بر
قربانيان بی گناه عمليات انتحاري تمرکز کرده اند .صدها هزار نفر از مردم در کشور هناي
عربی شامل يك ميليون نفر در مراکش به راهپيمايی پرداختنند .سنخنرانان و واعظنان،
امريکا را بخاطر ناتوانی اش در توقف نا آرامی ها و عدم همدري بنا آالم اعنراب شنماتت
کردند .آنها رهبران عرب دوست با امريکا از جمله مبارک رينيس جمهنور مصنر و ملنك
عبداهلل پادشاه اردن را خدمتکاران امريکا می دانند .بدون توجه به صنحت و سنقم اينن
احساسات و اظهارات ،زمانی که رهبران عرب اقدام به محکوميت تروريسنم فلسنطينيان
در اين شرايط و در پاسخ به فشار امريکا می کنند بيش از آن که از تروريسم مشنروعيت
زدايی کنند ،از خودشان مشروعيت زدايی می کرده اند.
0- Colin Powell
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اگر جنبه غير اخالقی عمل اسراييل را در نظر نگيريم ،اما تنها رفتار فلسنطينيان را
از همين جنبه بررسی کنيم ،آن گاه اين تعصب توانايی منا را بنراي درک نيازبنه ايجناد
جايگزين هايی براي خشونت مختل می کند حتا اگر خواسته ما مبنی بر توقف تروريسنم
کامال صحيح باشد .تروريسم تحت هيچ شرايطی نمی تواند مقبول باشد امنا در شنرايطی
که هيچ جايگزين صلح طلبانه اي براي تخفيف شرايط سنخت نباشند ،در جامعنه ريشنه
خواهد دوانيد .هر استراتژي موفقی براي کاهش تروريسم بايد شامل تعيين يك جايگزين
مثبت براي آن باشد .وانمود کردن آن که تروريسم يك انتخاب بنين خينر و شنر اسنت
نشانگر آن است که ما از روانشناسی انسان هيچ نمی دانيم .در سنال  ،2002نزدينك بنه
نيمی از مردم اسراييل از عمليات غير اخالقی بيرون راندن فلسطينی ها از خانههايشنان
به عنوان راهی براي پايان دادن به وحشت غير قابل تحمنل عملينات انتحناري حماينت
می کردند زيرا هيچ راه حنل صنلح آمينزي پنيش روي خنود نمنی ديدنند ،بسنياري از
فلسطينيان نيز از ترور به عنوان راهی براي خالصی از درد اشغال حمايت می کردند .حال
آن که اين حالت در قبل از ناکام ماندن گفتگو هاي بين اسراييل و فلسنطين در تابسنتان
سال  2000وجود نداشت .مدارک نشان می دهند فراهم شدن اميد بنراي ينك جنايگزين
مناسب براي تروريسم ،عاملی براي کاهش آن است :علی رغم احتياط هنايی کنه هنر دو
طرف در باره مراحل صلح داشتند و ادامنه خشنونت حتنا در آن زمنان ،تعنداد حمنالت
تروريستی هر ساله در نيمه دوم دهه نود ميالدي کاهش يافت به طوريکه در سنال 5111
به پايين ترين ميزان خود رسيد.
 -2نقش دولت ها در برابر نقش بازيگران غير دولتی
زمانی که خطر از طرف بن الدن ايجاد شد بخشی ازتشکيالت او تحت لنواي دولنت
طالبان در افغانستان قرار داشتند ،اما اين نيز واضح است که القائنده ينك سنازمان غينر
دولتی است که در ميان ملت هاي بسياري حضور دارد بدون آن کنه از پشنتيبانی دولنت
هايشان بر خوردار باشد .وزارت امورخارجه امريکا ليستی شامل گروه هاي تروريسنتی و
همچنين دولت هاي حامی تروريسم منتشر کرد اما امريکايی ها بيش از تمرکز روي گنروه
ها بر روي نقش دولت ها متمرکز گرديدند .اين جابجنايی در سنخنرانی سناالنه بنوش در
تاريخ  21ژانويه  2002اتفاق افتاد که او دولت هاي ايران ،کره شمالی و عراق را به عننوان
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"محور شرارت" معرفی کرد و بر لزوم سرنگونی دولت صدام به عنوان سنگ بناي سياست
مبارزه با تروريسم پا فشرد.
تمرکز بر روي مقابله با دولت هاي متخاصم به عنوان اولويت جنگ عليه تروريسم به
طور همزمان با جامعه بين المللی تسهيم نشده بود چرا که حمله ينازده سنپتامبر ضنربه
پذيري دولت ها را نسبت به تروريسم غير دولتی در عصر جهانی شدن به نمايش گذاشت.
البته مراد آن نيست که گفته شود که دولت ها در اکثر نقاط بازيگران اصنلی و قدرتمنند
سياست جهانی نيستند بلکه انقالب فن آوري ،به خصوص در حوزه اطالعات،کنه افنراد و
گروه را در عرصه هاي جديد قدرتمند ساخته است ،گروه هاي تروريسنتی را نينز بسنيار
قدرتمند ساخته و توانايی بالقوه آن ها را در کشتار افزون نموده است .بازداشتن دولت ها
حتا بلند پرواز ترينشان مثل دولت عراق بسيار ساده تر از بازداشتن افراد يا گروه هاي در
سايه است .به طوريکه حتا دولت استالينيستی شوروي هم توسط امريکا بازداشنته شند
زيرا که دولت ها به تنبيه بسيار حساس ترند و تنبيه نيز وقتی که خاطی مشنخص اسنت
بسيار سهل تر است.
تروريسم در بی نظمی شکوفا می شود :هر چه قدرت مرکزي ضعيف تر ،تعنداد گنروه
هاي نظامی بيشترو بازداشتن اين گروه ها سخت تر می شود چون تشخيص کسی کنه بايند
مجازات شود دشوارتر می شود .براي مثال ،در اين موضوع مشنخص تفناوت بنين لبننان و
سوريه :سوريه کشوري است به لحاظ نظامی و دولت مرکزي قدرتمند که اين دولت کشور را
بشدت کنترل می کند .در مقابل لبنان کشوري است کوچك و به لحاظ نظنامی ضنعيف و از
نظر قومی متفرق و داراي دولتی است که تنها بر بخش هايی از کشور کنتنرل شنکننده اي
دارد .با در نظر گرفتن روابط خصمانه هر دو کشور سوريه و لبنان با اسراييل ،تناکنون هنيج
حمله تروريستی عمده اي از مرز هاي سوريه عليه اسراييل صورت نگرفته است در صنورتی
که در مرز هاي لبنان و اسراييل صدها حمله تروريستی صورت گرفتنه اسنت .علنی رغنم
بکارگيري نيروهاي بسيار قدرتمند ،اسراييل نتوانست حتا با حمله به لبنان در سال  5132و
اشغال اين کشور براي نزديك به دو دهه به حمالت تروريستی پايان دهد .اما در همين زمان
نيرو هاي اسراييل موفق شدند که از حمالت تروريستی از مرز سوريه جلوگيري کنند.
اين بدان معنی نيست که دولت ها هيچ نقشی در حمايت از گروه هايی که در خنارج
ا ز مرزهايشان دست بخشونت می زنند ندارند ،اما خشنونت و از جملنه تروريسنم ،ماينل
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است تا در دولت هاي ضعيف رشد کند حتا اگر از خارج نينز حماينت نشنود .افغانسنتان
نمونه خوبی است .در روز هاي اشغال توسط شوروي و استقرار دولت کمونيسنتی در اينن
کشور احتمال صدور ترو ريسم از افغانستان بسيار کمتر از روز هايی بود که اين دولنت در
حال اضمحالل بود يا زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را بدست گرفت .جلنوگيري از
خشونت در حضور دولتی که داراي قدرت مستقر زينادي اسنت از دولتنی کنه در حنال
فروپاشی و يا ضعيف شده است ،بسيار راحت تر است.
اين تضاد جنبه هاي مهمی از يك استراتژيی براي کاهش تروريسم را پيشنهاد منی
کند .اول ،زمانی که با دولت متخاصمی چون عراق مواجه می شنويم ،هنر اسنتراتژي کنه
داريم بايد اين نتيجه را در بر داشته باشد که باعث ايجاد بی ثباتی و درنتيجه آن پذيرش
ترو ريسم در اين کشور نخواهد شد .دوم ،تنها کافی نيست که به محدود سازي گروه هاي
تروريستی بپردازيم بايد به انگيزه ها نيز به عنوان يك امر مهنم توجنه شنود .حتنا اگنر
فرصت هاي تروريسم به وسيله بکارگيري موثر ابزار نظامی محدود شود ،احتمنال آن کنه
مردم باز هم به سمت احساسات افراطی رانده شوند وجود دارد .تا زمانی خواسته ها وجود
دارد راه هم پيدا می شود.
 -1تفاوت در فهم ترور خاورميانه اي
نقش دين
حمالت يازده سپتامبر تعداد زيادي سئوال در باره انگيزه انجام چنين قساوتی عليه
امريکا بوجود آورد .به طور طبيعی ،يك بحث ،رابطه بين اسالم به عنوان يك دينن و ينك
فرهنگ و تمايل به ترور را دنبال کرد .بنابراين ،آن هنا کنه حمنالت را انجنام داده انند و
حاميانشان يك عمليات کامال مذهبی را به نمايش گذاشته اند.
يکی از مهمترين مواضعی که بوش چند روز پس از حمالت يازده سنپتامبر اتخناذ کنرد
تالش او در جهت تفاوت گذاري مشخص بين تعداد اندکی تروريسنت و مسنلمانان بنود .اينن
مواضع مهم نه تنها در ايجاد همکاري ميان اياالت متحده و کشور هاي مسلمان که آن هنا نينز
از القائده در هراس بودند ،کمك کرد بلکه واکنش هاي شديد امريکاييان نسبت به مسنلمانان
و اعراب امريکايی را نيز کاهش داد.
هر چند بر خالف اين تالش ها ،اين بحث در امريکا هدف را محنو کنرد .زمنانی کنه
سئوال " چرا آنها تا به اين حد از ما متنفرند" پيش آمد" ،آن ها" به طور فزايننده اي بنه
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اعراب و مسلمانان تعبير شد بجاي آن که به افرادي که حمالت را انجنام داده انند تعبينر
شود .در بعضی جاها اين حالت غم انگيز تر بود :ريك لووري ، 5سردبير مجله محافظه کنار
و تاثير گزار نشنال ريويو ،2به وضوح از گزينه "حمله اتمی به مکنه" در صنورت رخ دادن
حمله تروريستی ديگري عليه امريکا نام برد هر چند که خود او هم خاطر نشان کنرد کنه
چنين حمله اي نهايت کار به نظر می رسد .فرد ايکل 8کارمند سابق وزارت دفاع و مفسنر
پيشرو ،در مجله وال استريت ( 2ژوئن )2002در يك مقاله اين گونه نتيجه گينري کنرد":
تشويق يك جنگ بر عليه کفار ممکن است که دو حفره را بنا مکنه و مديننه در نتيجنه
بمباران جايگزين کند ".هر چند که اين گونه نوشته ها در امريکا معمول نشد ،اما در ميان
جهان اسالم و عرب به عنوان سياست هاي امريکا بر جسته شد ،بنابراين بر عليه امريکنا
انزجار بيشتري را توليد کرد .در منطق اين نويسندگان ،موضنوع آن بنود کنه چگوننه از
حمالت بعدي جلوگيري کنيم و چگونه امريکا می بايد به اين گونه حمالت واکننش نشنان
دهد .از ديدگاه مسلمانان جهان ،در اين نوشته ها ميان عده اي خشونت طلب بنه عننوان
عده اي تروريست که دشمنان امريکا هستند و مسلمانان مومن اختالط ايجاد شده بود.
در متن اين اختالط تحليلی ،ترس بحقی است که با کابوس هايی ناشی از ديندن آن
صحنه هاي دهشتناک حمالت همراه است .توضيح اين نکته که شخصی که اين حمالت
را طراحی کرده و به انجام رسانده است تا چه حد بی رحم بوده است بسيار سخت بود ،اما
افشاگري ها در مورد بانيان آن حادثه مسئله را بغرنج تر کرد :آن هنا بنراي هندف شنان
حاضر بودند که بميرند پس از مجازات نمی ترسيدند و بنه دنبنال تشنويق هنم نبودنند،
بسياري از آنان انسان هاي معمولی و تحصيل کرده بودند و از خانواده هاي طبقه متوسنط
بر خاسته بودند و از اسالم ،مذهبی که بسياري از امريکايی ها چيزي درباره آن نمی دانند
براي انجام عمليات شان استفاده کرده بودند .روبرو شدن با انسنان هناي سنفاک بسنيار
هراس انگيز است ،اما مواجه شدن با چنين انسانهاي ننامعقول و مرمنوزي هراسنناک تنر
است .اين رازآلودگی در رفتار براي روانشناسان کار را آسان کرده بود تا آن را بنه ايمنان
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مذهبی کور ارجاع دهند به خصوص زمانی که اين گونه حمالت تروريسنتی بنه کنرات در
خاورميانه و بدون دخالت القائده بار ها به نام اسالم رخ داده است.
اما در يك نگاه تحليلی به رفتار گروه هايی که ترور را بنه انجنام منی رسنانند بنه
خصوص در يك نگاه تاريخی ،اياالت متحده اين تالش ها را بنه ننام جهناد ينا مبنارزات
اسالمی براي ترغيب جنگجويان مسلمان در سرزمين هايی دور از خودش مثل عربسنتان
سعودي  ،مصر يا سودان بر عليه کفار کمونيست تشويق می کرد .درواقع ،دولت عربستان
براي کمك به متعصبان ثروتمندي چون بنن الدن تشنويق شنده بنود .بخندمت گنرفتن
طرفداران اسالم براي مبارزه کردن که آن ها آن را جنگ مقندس منی داننند ،پدينده اي
است که مشخصا چنين نتايج وحشتناک و غير عمدي داشت .اين پديده از ترجمان هناي
گوناگون از اسالم بر خاسته است .نقشی که بسياري از کشور هاي عرب براي بنه حرکنت
در آوردن اسالمگرايان ،که اکنون بشدت از آن انتقاد می کنند ،ايفا کردند در يك تنالش
همسان با اياالت متحده امريکا زاده شد .پس اين تعجب برانگيز نيسنت کنه بسنياري از
کسانی که در اين حمالت شرکت داشتند شهروندان کشورهاي دوست امريکا در منطقنه
مانند عربستان  ،اردن و مصر هستند بجاي آن که شهروندان دولت هاي متخاصمی چنون
عراق و ايران باشند .
بدون در نظر گرفتن پديده القائده ،مهم است که بدانيد که اگر از ديدگاه جهانيان به
تروريست خاورميانه اي و انزجار از امريکا (که به طور غير قابل قبولی هنوز بناقی ماننده
است) نگريسته شود يك پديده واحد به نظر نمی آيند .اگر کسی القائده را به عنوان ينك
وضعيت خاص کنار بگذارد ،در مورد روند جهانی تروريسم به نتايج غير منتظنره اي منی
رسد .بر طبق گزارش هاي وزارت امور خارجه و بر خالف تصور همگان خاورمياننه منطقنه
اي عمده در ميزان عمليات هاي تروريستی نيست .بر طبق اين گزارش در خالل سال هاي
دهه نود نه تنها به عنوان منطقه عمده حمالت بر عليه امريکا نبوده اسنت بلکنه در پننچ
سال منتهی به يازده سپتامبر ميزان وقوع عمليات هاي تروريستی در خاورميانه هر ساله
کاهش يافته است و در سال  2000خاورميانه بعد از امريکاي جنوبی کمترين ميزان حملنه
تروريستی را به نسبت بقيه جهان داشته است .در مواجه با تمايل به ايجناد ارتبناط بنين
اسالم و تروريسم بايد اين روند را در ذهن داشته باشيد.
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دين و عمليات انتحاري
راز حمالت انتحاري زمانی پيچيده تر شند کنه مکشنوف گرديند بسنياري از حملنه
کنندگان تحصيل کرده بوده اند و از خانواده هاي طبقه متوسط بر خاسته اند .اين اطالعنات
بر خالف انتظار عموم بود که گمان می کردند که شرکت کنندگان در خشونت هاي سياسنی
از مردمان طبقات پايين و از ميان کسانی با سطح تحصيالت پايين هسنتند .عمنال مندارک
بسيار کمی وجود دارد که ثابت کند که فقر يا کمبود تحصيالت عناصنر اصنلی در خشنونت
هاي سياسی هستند ،هر چند که می توانند عوامل موثري در زمان وضعيت هاي حاد باشند.
اما مهمترين داليلی که افراد را براي عمل بر می انگيزاند تا به همکاري با گروه هاي خشونت
طلب بپردازند ،نا اميدي و سر خوردگی از انتظارات شان در حوزه سياست و جامعنه اسنت.
اين عوامل در بررسی "بخش حامی" تروريسم ضروري هستند.
به طور تاريخی ،کسانی که خشونت را براي اهداف سياسی به کار می گيرند از طبقه
متوسط جامعه می آيند خواه در خاورميانه خواه در هر کجاي دنيا که باشند .اغلب خود را
در هيات يك انقالبی به شيوه مارکسيست هايی مانند چه گووارا انقالبی امريکاي التين يا
جورج حبش که براي آزادي فلسطين مبارزه می کرد ،می بينند .اليه هايی از اجتماع کنه
تحصيالت بيشتري دارند عموما موانع موجود درسياست و اجتماع را کمتر می پذيرند و از
قابليت هايشان براي ايجاد تغيير بيشتر مطلع اند .بنابراين آن ها بيشنتر مايلنند تنا بنر
اساس باور هايشان عمل کنند ،با اين حال اکثر شان ابزار هاي مسالمت آميز را براي اينن
کار بر می گزينند.
يکی از رازآلوده ترين جنبه هاي عمليات هاي تروريسنتی در ايناالت متحنده جنبنه
انتحاري(خودکشی) بودن آن است .ساده ترين راه براي گريز از توضيح اين چنين رفتار غير
عقالنيی ،تمرکز بر خداشناسی اسالمی است اما توضنيحات عقالننی هنم وجنود دارد .اوال،
خداشناسی نمی تواند خود کشی را بعنوان راهی براي تروريسنم توضنيح دهند ،بننابراين
مرتکبان و حاميانشان ،دين را براي خدمت به اهدافشان و شستن گنناه غينر قابنل قبنول
خودکشی ،تحريف کرده اند .هر کسی می تواند نسخه تحريف شده از انجيل بسنازد کنه در
آن داستان خلقت مسيح را به گونه ديگري نشان دهد.
ثانيا ،اگر فرض شده است که مسلمانان از مرگ نمی هراسند و اين موضوع بنه اينن
دليل است که معتقدند پس از مرگ در بهشت پاداشی در انتظارشان اسنت و از ديگنران
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بسيار راحتتر مرگ را می پذيرند ،الزم نيست بيش از نگاه به تلويزيون هايمنان بنه چينز
ديگري نگاه کنيم که عمليات هاي نظامی امريکا در افغانستان را نشان می دهند :صندها
هزار نفر از مسلمانان مومن می کوشند تا از ترس جانشان از افغانستان بگريزند .نوار هاي
ويديويی بدست آمده ازاستخدام افراد توسط بن الدن که در جهان عرب پخش شده است
نشان می دهد که او براي تحريك عواطف افراد و واداشتن شان به عمنل از عکنس هناي
مسلمانانی که در فلسطين کشته شده اند استفاده می کند.
ثالثا ،نه به طور تاريخی و نه اخيرا عمليات انتحاري تنهنا بنه گنروه هناي اسنالمی
منحصر نيست .البته به قطع  ،عمليات کنندگان انتحاري در سال هاي اخير در خاورمياننه
در ميان گروه هاي اسالم گرا رواج يافته است و آن ها به يقين مفهنوم شنهادت را بنراي
توضيح و تنقيح اعمال شان بکار گرفته اند .اما اغلب فراموش می شود که گروه هاي مبارز
سکوالر فلسطينی که در ميان آن ها مسيحيان نيز وجود داشتند و در دهه هناي  10و 00
مبارزه می کردندو خود را فداييان می ناميدند يعنی کسانی که زندگی شنان را فندا منی
کننننند نينننز بنننه همنننين ترتينننب دسنننت بنننه عملينننات هننناي انتحننناري
می زدند .به طور تاريخی بقيه گروه ها و مردمان هم از عمليات هاي انتحاري استفاده منی
کردند همانگونه که ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم اين کار را می کردنند .بنا وجنود اينن
شواهد ،تمرکز بر خاورميانه قابل فهم نيست.در اين ميان به طور مثال از گروهی مانند ببر
هاي تاميل در سريالنکا چشم پوشی می شود که نه در خاورميانه هستند و نه مسلمانند و
خود را به عنوان " سازمان آزادي بخش ملی که ديوانه هايی نيستند که اقدامات خشونت
آميز کور را به تحريك احساسات نژادي يا تعصبات مذهبی انجنام دهنند" توصنيف منی
کنند اما از عمليات هاي انتحاري به عنوان وسيله اي خشونت آمينز بنيش از هنر گنروه
ديگردر جهان حتا در خاورميانه استفاده کرده اند.
در نهايت ،عمليات انتحاري توسط گروه هاي خشونت
طلننننننب بنننننننا دو هننننننندف منننننننورد اسنننننننتفاده قنننننننرار
می گيرد :موثرند و قدرت ايجاد می کنند .از ديدگاه مردم عادي اين کار فنوق العناده غينر
عقالنی است اما از ديدگاه يك گروه سفاک به طرز غير قابل باوري موثر اسنت .امنا در اينن
مينننننننننننننننننان سنننننننننننننننننازمان بنننننننننننننننننن الدن
می بايد به صورت يك فرقه بحساب آيد زيرا افراد را شستشوي مغزي منی دهند ،در اينن

32

قمار آمريكا در خاورميانه

حالت هر کسی آرزوي مردن دارد .بر اساس مدارک ،بعضی افراد شامل سکوالرهايی کنه در
فلسطين عمليات انتحاري انجام داده اند به دنبال کسانی می گشتند که بتوانند براي انجنام
عمليات انتحاري از آن ها استفاده کنند .زمانی که يك گروه مايل اسنت از روش هناي بنی
رحمانه اي براي کشتن افراد زينادي اسنتفاده کنند ،اسنتفاده از انتحنار جوينان بنه طنرز
دهشتناکی شيوه جنگی موثري است زيرا که بازداشتن يا تنبيه اين افراد کنه آرزوي منردن
دارند بسيار دشوار است و اگر که اين افراد بخواهند که از بدن هايشان بنه عننوان اسنلحه
استفاده کنند تقريبا جلوگيري از مراحل عمليات غير ممکن است .در اين حالت ،فايده ينك
خودکشی غير عاقالنه به يك استراتژي عقالنی در نظر گاه آن ها که آرزوي انجام عملينات
هاي بيرحمانه را دارند تبديل می شود .حتا از نظر تعداد تلفات هنم اينن گنروه هنا تعنداد
کمتري جنگجو رابه نسبت دشمن از دست می دهند تا زمانی که در يك جنگ منظم درگير
شوند.
تاثير دهشتناک عمليات هاي انتحاري  ،به خصوص عليه دشمنان قدرتمند تنر ،بنه
عنوان يکی از جذابيت هاي اين کار براي نيرو هاي جديد در می آيند .در سنرزمين هناي
فلسطينی ،نوار غزه و کرانه باختري،عمليات هاي انتحاري به وسيله گنروه هناي اسنالمی
حماس و جهاد اسالمی آغاز گرديد .در بهار  ،2002و در نبود اميندي بنراي دسنتيابی بنه
صلح ،گروه هاي سکوالر براي جذب نيرو هاي جديد نسبت به گروه هناي اسنالم گنرا بنا
مشکالت بسيار بيشتري روبرو بودند .بنابراين ،آن ها نيز شروع به انجنام عملينات هناي
انتحاري کردند حتا گروهايی مثل شهداي االقصی و پی اف ال پی که گروه هاي سنکوالر
حاضر در فلسطين هستند نيزاز اين روش استفاده کردند و حتی زنان بمب گذار را به کنار
گرفتند ،تجربه اي که گروه هاي اسالم گرا مخالف آن بودنند .بننابراين پدينده عملينات
انتحاري هم سکوالريزه شد.
درک اين موضوع که عمليات هاي انتحاري براي بسياري الهام بخش است از اهميت
خاصی برخوردار است .حقيقت وحشتناک عمليات انتحاري آن است که بطرز غير عنادي
به کسانی که معتقدند که دولت هايشان براي کاهش سرخوردگی شنان و بهبنود شنرايط
شان کاري نمی تواند انجام دهد،قدرت می دهد .اين حقيقت که اکنون گروه هاي بيشتري
حتا گروه هاي سکوالر از عمليات انتحاري استفاده می کنند ،نتيجه و ننه دلينل ،حماينت
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عمومی از اين روش است که ابتدا توسط گروه هاي اسالمی منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه
است.
اين نشانه هاي قدرت توسط سازمانهايی که از عمليات انتحاري استفاده می کنند بخوبی
درک شد .زمانی که يك دختر نوجوان انتحار کننده فلسطينی ،نواري ضبط منی کنند و در آن
از "خوابيدن ارتش هاي عربی" صحبت می کند و دولت هاي درگير هم هيچ کاري نمی تواننند
بکنند ،سازمان دهندگان اين عمل می دانند که آنچه که ضبط شده است چگونه در ميان ملت
ها طنين انداز خواهد شد .امروزه يکی از فراگير ترين احساس هاي دروننی در جهنان عنرب
خشم شديد و احساس بی پناهی است و وجود اين احساسنات ،خنونريزي را در تننش بنين
فلسطينيان و اسراييل ادامه می دهد.
در حالی عمليات هاي انتحاري ريشه دار می شوند که آن ها نا اميدي از احتيناج بنه
دولت ها را از بين می برند .بجاي احتياج به حمايت دولت ها ،اين روش از خشونت دولنت
ها را به چالش می کشد .هدف حمالت به امريکا هر چه که بود  ،آن ها موفق شندند پينام
قدرتمند شدن خود را به کسانی که در خاورميانه نااميد شده بودند بفرستند و بگويند که
از شر سرنوشت شوم شان بخاطر قدرت برتر دشمنان شنان و بنی پناهيشنان در مقابنل
چنين قدرتی رهايی يافته اند.
هر چندکه در ميان نخبگان و دولت هاي منطقه زيادند کسانی که به وسيله بن الدن
و پديده اي که او ارائه می کند ،ترسانيده شده اند ،اما بسياري از عوام از کار هناي انجنام
شده الهام گرفته اند :مردانی بدون وسيله فقط با تيغ موفق شدند که به تنها ابنر قندرت
باقی مانده تا اين حد ضربه وارد کنند و نظم جهانی ساخته او را به لرزه در آورند .بنا اينن
عمل آن ها قادر ند که در خاورمينه تغيير ايجاد کنند حتا اگر که ماهيت تغيير غير قابنل
حدس باشد و حتا اگر القائده از بين برود بقيه با کمال ميل از روش هنايش کپنی بنرداري
خواهند کرد.
در آخر ،بايد بپذيريم که محمل خشونت سياسی و به خصوص تروريسنم ،منذهب و
دين نيست .اما اين نيز غير قابل چشم پوشی است که بسياري از عمليات هناي سياسنی
نظامی که توسط گروه هاي اسالمی انجام می شود با نام اسالم صورت منی پنذيرد و اينن
گروه ها در حال پيشرفتند  .سئوال اين است که چرا؟ جواب بشدت رازآلود است :در نبود
دمکراسی و ابزارهاي مشروع براي گروه هاي سياسی مخالف ،مردم به سمت سازمان هاي
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اجتماعی که تحت کنترل دولت نيستند روي می آورند و مسجد يکی از اندک چرخ هايی
است که براي بحرکت در آوردن توده در دسترس است .اين نکته يك وضعيت دشنوار را
براي تالش درکاهش ترور بر جسته می کند :در يك طرف ،دولت هاي ضعيف به سنازمان
هاي نظامی اجازه می دهند تا توسعه يابند که ديگر قابنل بازداشنتن نيسنتند؛ در طنرف
ديگر ،افزايش يافتن شديد سرکوب ،افراد و گروه ها را براي استفاده از خشنونت و انجنام
خطرات بزرگتر بر می انگيزاند .سرکوب به تنهايی نمی تواند تروريسم را نابود کند و حتنا
ممکن است که آن را رشد دهد .اين تجارب بسياري از دولت هاي خاورميانه به خصنوص
اسراييل در زمان اشغال نوار غنزه و کراننه بناختري اسنت .هنر اسنتراتژي موفنق ضند
ترورويستی می بايد هم به فرصت هاي ممکن براي مقابله با گروه هاي تروريستی و هم به
انگيزه هايشان بپردازد.
براي آن که فرصت را از سازمان دهندگان اين عمليات هنا بگينريم هنر اسنتراتژي
موثري بايد دو جز ضروري را داشته باشد )5( :همکاري با سازمان هناي بنين المللنی ،بنه
خصوص بر اساس معاهده هاي بين المللی به قصد مشروعيت زدايی از حمله به شهروندان
به عنوان يك ابزار سياسی و مشروعيت زدايی از عمليات هاي انتحاري به عنوان يك امنر
مقدس و ( )2توجه کافی به بخش حامی ،عصبانيت مشروع و سرخوردگی به حق سياسنی
در خاورميانه امروز زمينه مساعدي براي بروز تروريسم فراهم می سازد .همان گونه که در
دهه  5110که امريکا به مدد بازيگران منطقه اي شروع به حل مسالمت آميز درگيري ها از
طريق مذاکره کرده بود و ايده هايی نيز براي بازسازي اقتصادي منطقه و تغييرات سياسی
ارائه کرده بود( مراحلی که باعث دميدن اميد در منطقه شد) امروز نيز ايجاد اميد می بايد
بخشی از استر اتژي باشد .در صورت نپنرداختن بنه ريشنه هناي اينن عصنبانيت و سنر
خوردگی ،تروريست هاي جديدي از اين نااميدي عمومی استفاده خواهنند کنرد و يکنی
جايگزين ديگري که از بين برده شده است می شود.
داليل محکمی وجود دارد (با توجه به سياست داخلی و سياست خارجی) به خصوص
در مورد درگيري اعراب و اسراييل که بايد مردم خاورميانه براي خروج از اينن وضنع بنر
انگيخته شوند .نا اميدي و سرخوردگی در منطقه در حال گسترش است .بعضنی بصنورت
خود آگاه و بعضی بصورت غريزي به چرخ هاي سازمان هاي سياسی تبديل می شوند .اين
نااميدي بخش حامی تروريسم را تشکيل می دهد :تروريست ها که اهنداف خودشنان را
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(شامل بلند پروازي هاي شخصی يا حرص و آز) دارند می توانند از اين حالت بنراي بکنار
گيري افراد استفاده کنند يا کمك مالی بدست آورند و به ملت نشنان دهنند کنه امکنان
خالصی از اين وضعيت و ايجاد تغيير نيز هست .بنابراين فهنم و درک موضنوعاتی کنه در
مرکز احساسات فراگيري چون سرخوردگی و نااميدي در اکثر منطقه وجود دارد از اهميت
بر خوردار است و مهم است که دريابيم چرا تا به اين حد خشم از ايناالت متحنده وجنود
دارد .مهم است که از خود بپرسيم :چرا بايد مراقب باشيم؟ امريکا امروز در خاورميانه بنر
سر چه چيزي قمار می کند؟ اين موضوعاتی هستند کنه در فصنل بعند بنه آن خنواهيم
پرداخت.
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فصل دوم
"چرا آن ها تا به اين حد از ما متنفرند؟"
آن ها از آن چه که ما در اين اتاق می بينيم؛ دولتی که به صورت دمکراتينك انتخناب
شده است متنفرند  . . .آن ها از آزادي ما متنفرند ،آزادي منذهبیمنان ،آزادي بينان منان،
آزادي انتخابمان  . . .اين آدم کشها تنها براي پايان دادن به يك زنندگی آدم نمنیکشنند
بلکه براي نابودي و پايان دادن به شکلی از زندگی آدم میکشند.
جورج بوش 20 ،سپتامبر 2005

سخنرانی بوش در مورد اهداف تروريست ها قبل از سنخنرانی در گردهمنايی کنگنره
پس از حمله به خاک امريکا به خوبی توان ملت امريکا در افزايش قدرت و آمادگی اش بنراي
روبرو شدن با يك دشمن سفاک را به نمنايش گذاشنت .حمالتنی کنه باعنث غنم عمينق
امريکاييان شد به برکشيدن غريزه اي نيز کمك کرد :واکنش سريع بنه هنر صنورتی و بنه
وسيله هر ابزاري براي کاهش آالم .تروريسم با هر هدفی حتا با درخشان ترين هندفها نمنی
تواند استفاده از چنين ابزارسفاکانه اي را توجيه کند .اما علی رغم همه درد هاي و آالم کنه
امريکايی ها احساس کردند ،قلب هاي ما آن قدر سخت نشده است که از خاطر ببنريم کنه
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آن چه که ما در باره آن قمار می کنيم بسيار بزرگتراز تنها تالفی کردن آن حمنالت اسنت و
ما نمی توانيم به وسيله واژگون کردن ارزش هايمان از آن ها دفاع کنيم.
القائده و شخص بن الدن  ،امريکا را براي آنچه که بر سنر آن ايسنتاده اسنت منورد
حمله قرار داده اند .القائده از نظم جهانی متعصبانه اش چنان دفاع می کند که جايی براي
کسانی که به اين نظريات متعصبانه معتقد نيستند وجود ندارد ،بعالوه که با سياست هناي
امريکا در خاورميانه و جهان اسالم به خصوص حضور امريکنا در عربسنتان هنم مخنالف
است .در گيري بين القائده و اکثريت ملت هاي دنيا در نهايت يك درگيري بر سر ارزش ها
و نظرگاه هاي جهانی مانند سياست است .با اين حال اين نيز درست نيست کنه بگنوييم
تمام انزجار القائده از امريکا بخاطر سياست هاي امريکا در جهنان عنرب و کشنور هناي
مسلمان و انعکاسی از اختالف در ارزش ها است .اين تميز بين عمليات بنن الدن و منبنع
اصلی انزجار از امريکا در خاورميانه که رييس جمهور و بسياري از اعضاي کنگنره تنالش
کردند تا آن را عيان کنند در روز هاي پس از يازده سپتامبر در بحث هاي عمنومی کنامال
محو شد.
به طور فزاينده اي در مباحث عمومی در سطح ملی ،زمانی که پرسيده منی شنود":
چرا آن ها تا به اين حد از ما متنفرند؟" مراد از "آن ها" اعراب و مسلمانان بوده است و نه
کسانی که حمالت را در امريکا انجام دادند .با اين رويکنرد بنه راحتنی منی تنوان اينن
رويارويی را توضيح داد .در کنار ادعاي سران القائده که به عنوان نماينده جهنان اسنالم
خود را معرفی می کنند مدارک متقنی وجود دارد کنه نشنانگر وجنود انزجنار خصوصنا
درميان مردم خاورميانه و در مجموع در ميان مردم جهان اسالم از امريکا حتنا در زمنان
روي دادن آن حادثه وحشتناک است .همراهی با بنن الدن در مينان مسنلمانان بنيش از
حدي بود که امريکا اميد داشت و مسلمانان مخالف جنگ امريکنا در افغانسنتان بودنند.
بسياري از مفسران خشمگين ،حتا افرادي که در موقعيت هاي ممتاز مذهبی قرار داشتند،
کلماتی را بر زبان آوردند که بيان گر گفتمانی بود که ادعا می کرد کنه درگينري بنر سنر
ارزش ها است .بدين ترتيب تئوري مطرح شده به وسيله پرفسور هانتينگتون از دانشنگاه
هارواد مبنی بر " جنگ تمدن ها" که به جنگ و درگيري ميان جهان غرب و جهان اسالم
اشاره دارد به سرعت قراين محکمی يافت.
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درک جهانی از امريکا
هنگامی که خطر وجود دارد اين در گيري ها هم توسعه می يابند و در غيناب ينك
اجماع جهانی در رابطه با تروريسم ،امريکا تنها به تبديل تئوري جنگ تمدن هنا از ينك
پيشگويی به واقعيت ،کمك خواهد کرد .بنابراين توجه به ديدگاه هناي جهنان اسنالم و
عرب که ب ه حفظ بيشتر وجهه آمريکا در ميان جهانيان کمك می کند ،با اهميت است .آن
چه که به سرعت در حال وقوع است آن است که ديدگاه هاي منفی که در مورد امريکا در
خاورميانه ابراز می شد در حال گسترش در سراسر جهان است .موضوعاتی وجود دارد که
در بين مسلمانان و اعراب منحصر به فرد است و به توضيح بيشتر احتياج دارد ،اما سناير
موضوعات نيز که ديدگاه جهانی را در مورد امريکا شکل می دهد شامل خاورميانه هم می
شود.
وظيفه فوري "شوراي روابط خارجی" که در کنار يکديگر جمع شده بودند آن بود کنه
نياز فزون تر امريکا به فعال کردن سياست عمومی اش را مشخص کنند ،يافته هاي آننان از
ديدگاه جهان درباره امريکا به شکل زير خالصه شد:
البته ديدگاههاي خارجی در مورد امريکا واحد نيست .اما ترديد هايی نينز در منورد
آن که قالب رفتاري امريکا خودخواهانه ،بيش از حد خود محور ،متظاهر ،بی توجه و بنی
تمايل به ايجاد ارتباط بين فرهنگ ها است وجود دارد .در نگاه بعضی ملل ،امريکايی ها تا
قبل از يازده سپتامبر به طرز فاحشی از تروريسم به عنوان يك مشکل چشم پوشی منی
کردند .تا آن که تجاوز فاحش يازده سپتامبر ،ما را تکان داد.
اين حاالت در تحقيقاتی که پس از حمله به امريکا انجام شده است منعکس گرديده
است .يکی از تکاندهنده ترين يافته ها آن است که سياست خنارجی امريکنا از ديندگاه
عموم يکجانبه گرا است و جنگ امريکا بر عليه تروريسم و جننگ در عنراق تنهنا بنراي
خدمت به مصلحت و خواسته هاي امريکا رخ داده است بدون آنکه مصلحت دوستان و ينا
حتا متحدان امريکا در نظر گرفته شود .قبنل و بعند از ينازده سنپتامبر ديندگاهی کنه
امريکاييان را يکجانبه گرا معرفی می کند حتا در اروپا هم گسترده شده است .در اگوست
 ،2005يك نظر سنجی عمومی توسط هرالد تريبيون 5منتشر شد که بنه وسنيله موسسنه

1

- The Herald Tribune
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تحقيقاتی پو 5صورت گرفته بود و خاطر نشان می کرد که اکثريت اروپاييان معتقدنند کنه
سياست خارجی امريکا به مصالح آنان(اروپاييان)بی توجهی می کند .در اين نظر سننجی،
 31درصد در بريتانيا 32 ،در صد در ايتاليا 38 ،در صد در آلمان 31 ،درصند در فرانسنه
احساس می کنند که بوش تنها تصميماتش را بر اساس مصالح امريکنا بندون توجنه بنه
مصالح اروپاييان می گيرد.
2

اين يافته ها به وسيله نتايج نظر سنجی موسسه گالپ در آوريل 2002تاييد شدند.
اکثريت افراد در چهار کشور اروپايی بر اين ديدگاه که امريکا مصالح متحدان اروپايی اش
را در جنگ با تروريسم به حساب نمی آورد و بر اساس مصلحت خودش به تنهايی جننگ
عليه تروريسم را آغاز کرده است تاکيد کرده بودند ( 31درصد در آلمنان 30 ،درصند در
فرانسه 38 ،درصد دربريتانيا 03 ،درصد درايتالينا) .بنه طنور قابنل تنوجهی ،بسنيار از
امريکاييان نيز بر يکجانبه گرايانه عمل کنردن امريکنا بنا اروپايينان موافنق بودنند :در
نظرسنجی مشابهی  25در صد از امريکاييان خاطر نشان کرده بودند که امريکا بندون بنه
حساب آوردن مصالح متحدانش و به طور يکجانبه اقدام کرده است.
گسترش جهانی اين ديدگاه ها بر روي نظرات عمومی تاثير گذار بود .فرنانند هنرينك
کوردوسو 8رييس جمهور برزيل ،قبل از گردهمايی ملی فرانسنه در پناريس در اکتبنر 2005
گفت ":بربريت تنها تروريسم نيست بلکه ناشکيبايی يا فشار سياست هاي يکجانبه درينك
مقياس جهانی نيز است".
زمانی که بسيار ي از دولت ها حتا شامل دولت هاي متخاصمی چون ايران در سراسر
جهان از جنگ امريکا در افغانستان در مراحل اوليه حمايت کردند ،مخالفت بنا جننگ در
ميان ملت ها به هيچ وجه به اعراب يا مسلمانان خالصه نمی شد و در مينان کشنور هناي
درحال توسعه مانند کشور هاي امريکاي التين و افريقا کامال شايع بنود .در مينان ينازده
کشور امريکاي التين در تحقيقی توسط گالوب در نوامبر و دسامبر  2005صنورت گرفنت،
اکثريت با جنگ در افغانستان مخالف بودند که شامل  30درصد در آرژانتين 38 ،درصند
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- Pew
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3
- Fernand Henrique Cardoso
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در مکزيك 32 ،درصد در بوليوي بود .اکثريت در سه کشور از چهار کشور افريقايی نيز با
جنگ مخالف بودند.
حتی در سئواالتی که به سياست هاي امريکا در خاورميانه مربوط منی شند ،کلينت
نظرات ابراز شده به نظرات ابراز شده توسط مردم خاورميانه شبيه بنود .بنه واقنع منردم
خاورميانه سياست امريکا را در منطقه زير سئوال برده بودند و بشدت با جنگ تازه اي بنا
عراق مخالف بودند و گمان می کردند که سياست امريکا در خاورميانه در خدمت اسراييل
و با هزينه آن ها است .به هر حال ممکن است يك ارزيابی از سياست امريکا نشنان دهند
که اين نظرات در سراسر جهان تسهيم شده است.
براي مثال در اروپاي غربی ،اکثريت با ناميدن ايران ،عراق و کنره شنمالی بنه عننوان
محور شرارت توسط جرج بوش مخالفت آگاهانه کردند .مخالفت سرسختانه اي بنا عملينات
نظامی به رهبري امريکا در عراق در کشورهايی مثل آلمان و ايتاليا وجنود داشنت .حتنا در
بريتانيا که حمايت از امريکا قوي تر است ،نظر سنجی کنه توسنط مينل 5در آگوسنت 2002
انجام شد نشان داد که اکثريت مردم با جنگ در عراق مخالفند و معتقدند که تونی بلر مانند
نوکر بوش عمل می کند .انتقادات از سياست امريکا در خاورميانه به تمام نقاط جهان حتا بنه
اروپاي غربی گسترش يافته است.
در باره موضوع اعراب و اسراييل نظر سنجی ها نشان دهنده انزجار منردم سراسنر
جهان نسبت به سياست هاي امريکا دراين زمينه است .به طنور مثنال در اروپناي غربنی
احساس فراگيري وجود دارد که سياسنت امريکنا در درگينري بنين اعنراب و اسنرييل
جانبدارانه است و مردم همدلی بيشتري با فلسطينيان دارند .در مجموع ،اکثرينت منردم
اروپا با هيچ يك از دو طرف همراهی چندانی ندارند ،اما آن ها که نسبت بنه اينن مسنئله
حساسيت نشان می دهند بيشتر طرفدار فلسطينيان هسنتند .در ينك نظنر سننجی در
فرانسه که به وسيله موسسه زاگبی 2در بهار 2002انجام گرفته است  30درصد از شنرکت
کنندگان مايلند از امريکا حمايت کنند اگر که امريکا براي ايجاد ينك دولنت فلسنطينی
مستقل در منطقه فشار وارد کند.
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جالب است بدانيد که نظرات اروپاييان در باره درگيري اسراييل و اعراب به شنکلی بنا
نظرات مردم امريکا نيز شباهت هاي فراوانی دارد .تقريبا تمام نظرسنجی ها در امريکا نشان
می دهد که مردم نه طرفدار اسراييل و نه طرفدار فلسطين هستند .اقليتی که از يك طنرف
اين درگيري حمايت می کنند بيشتر طرفدار اسراييل هستند .اما درباره موضوعات سياسی،
بين تصميمات دولت مردان امريکا و نظرات مردم در رابطه با خاورميانه تفاوت هنايی وجنود
دارد .براي مثال ،کنگره به اتفاق آرا در می  2002قطعنامه اي را به تصويب رساند کنه در آن
بر حمايت بی قيد و شرط از ارتش اسراييل تاکيد شده بود و در آن قطعنامه آمده بود کنه "
اياالت متحده و اسراييل اکنون در گير جنگ عليه تروريسم هستند ".در همان زمان ،ينك
نظر سنجی که توسط يك موسسه تحقيقاتی 5در دانشگاه مريلندانجام شده بود نشنان داده
بود که تنها  53درصد از پاسخگويان معتقد بودند کنه جننگ اسنراييل بنا فلسنطينيان در
خاورميانه جنگ عليه تروريسم است .نطرسنجی مشابهی نشان داده بود که اکثريت بزرگنی
از مردم امريکا از سياست خارجی امريکا انتظار دارند که در اين مناقشه واقعا بنه مسناوات
رفتار کند و نه تنها آن که فکر کند که به مساوات رفتار کرده است.
از اين رو مهم است که بر روي ظن و گمان اعراب و مسلمانان در باره امريکا مطالعنه
صورت گيرد البته با در نظر گرفتن بسياري از موضوعات به خصوص آن ها کنه در ارتبناط
مستقيم با سياست خارجی امريکا است و در نظر گرفتن آن که اينن گمنان هنا و البتنه
داليل پشت آن ها در سطح جهانی نيز بروز می يابند.
عقايد اعراب و مسلمانان در باره اياالت متحده
يك ديدگاه رايج در مورد عقايد اعراب و مسلمانان در باره امريکا به خنوبی توسنط
يك تحليل گر در کميته سياست خارجی مجلس نمايندگان امريکا در پايان جنگ خلنيج
[فارس] در سال  5115بدين گونه بيان شده است " :من فکر می کنم اين عصبانيتی که در
خيابان هاي کشور هاي عربی شاهد آن هستيم واقعيتی است که به وسيله فناکتور هناي
متعددي توليد شده اند .اما در پايان ،مسئله اين نيست که آنها ما را دوست دارند يا از منا
متنفرند که البته بيشتر آن ها از ما متنفرند و قبال هم متنفر بودند .بلکه مسئله اين اسنت
که آيا آن ها به قدرت ما احترام می گذارند يا خير ".اين ديدگاه پيشننهاد منی کنند کنه
1
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هميشه انزجار اصولگرايانه اي از امريکا وجود داشته است و اين انزجار نمنی خواهند کنه
تغيير کند و بنابراين سياست امريکا بجاي پرداختن به اصل اين انزجار بايد بر دستيابی به
اهدافش متمرکز شود .در هر صورت توجه به عقايد عمنومی در خاورمياننه اختصاصنا و
عقايد مردم در سراسر جهان به طور کلی ،بايد توسط سياست گنذاران امريکنايی ينك
موضوع مهم تلقی گردد ،که البته به اين موضوع در فصل بعدي خواهم پرداخت .براي اين
بخش ،بهتر است که به اصل موضوع بپردازيم و در اين راستا يافته هاي علمنی حاصنل از
تحقيقات صورت گرفته پس از يازده سپتامبر را بررسی کنيم.
به هر حال بايد بپذيريم که عوام گرايی در نظرات اعراب و مسنلمانان وجنود دارد هنر
چند که اين نظرات يك پارچه نيسنتند و تفناوت هناي فاحشنی در بنين اعنراب و سناير
مسلمانان از نظر سياسی ،فرهنگی ،جغرافيايی و حتی مذهبی وجود دارد .بخاطر داشتن اين
نکته نيز مهم است که در سال هاي اخير بسياري از دولت هاي منطقنه بنيش از آن کنه بنا
يکديگر رابطه داشته باشند با امريکا ارتباط داشتهاند .آشکارا جنگ خليج [فارس] در سنال
 5115يك نمونه از درگيري امريکا و متحدان مسلمانش در منطقه بنا ينك کشنور مسنلمان
ديگر(عراق) بود .از اين فراتر دولت هاي عربستان سعودي و ايران دو دولت هستند که هنر
دو با نام اسالم در کشورشان حکومت می کنند اما بيش از هر زمان ديگري سياست خارجی
متفاوتی دارند ،يکی از همپيمانان امريکا در منطقه و ديگري از دشمنان سر سنخت امريکنا
ست.
بخاطر داشتن اين نکته نيز مهم است که در غرب نيز عقايد و نظرات يکپارچه اي در باره
اعراب و مسمانان وجود ندارد .با اين حال کماکان بسياري در سخنرانی هناي عمنومی ريشنه
انزجار اعراب و مسلمانان از امريکا را به عنوان مخالفت با ارزش هاي غربی معرفی منی کننند،
که مردم خاورميانه به خصوص در اين مورد نظري متفاوت از کشور هاي غربی دارند .يك نظنر
سنجی موسسه گالوب در فوريه  2002نشان داد که براي مثال ديدگاه هنا در منورد امريکنا در
همه نه کشور مورد مطالعه از سطح متوسط مطلوبيت پايين تر بوده است امنا در همنين حنال
ديدگاههاي اين کشور ها بجز دو کشور در باره فرانسه از سطح متوسط مطلوبيت بناالتر بنوده
است .بنابراين بسيار دشوار است که موضوع را اين گونه جلوه دهيم که مخالفت هنا بنر علينه
ارزش هاي غربی است بجاي آن که بر عليه سياستهاي غرب باشد.
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سياست در مقابل ارزش ها
به يقين بخش اعظم انزجار از امريکا در خاورميانه معلول سياست هاي امريکا در برابنر
منطقه و درک اهداف امريکا است .بعضی از گروه هاي مذهبی به صنورت تناريخی بنا ورود
ارزش هاي غربی به خاورميانه مخالفند و با مواجهه با روند سکوالريزاسيون که تحنت تناثير
غرب در حال روي دادن است به هراس افتاده اند .اما نظرسنجی ها هم همان چيزي را نشان
می دهند که تاريخ روابط امريکا با خاورميانه نشان می دهد :ريشه انزجار از ايناالت متحنده
بيشتر از سياست امريکا در منطقه متاثر است.
در دو تحقيق که من مامور انجام آن ها بودم در عربستان سعودي در مارس  2002اينن
سئوال پرسيده شده بود ":آيا دلزدگی شما از اياالت متحده امريکا بيشتر بخناطر سياسنت
هايش است يا بيشتر بخاطر ارزش هايش است؟" در تحقيق از نخبگان عربستان 31 ،درصد
منشا دلزدگی شان را سياست هاي امريکا اعنالم کردنند و در تحقينق از منردم عنامی 11
درصد سياست را به عنوان دليل معرفی کردند و در مقابل تنها  51درصد ارزش هناي غربنی
را به عنوان منشا معرفی کردند .اين نتيجه به وسنيله جنواب بنه سنئوال ديگنري دربناره
رهبرانی که آن ها در خارج از عربستان می ستودند تاييد شد .در مينان نخبگنان بناالترين
رتبه به مبارک رييس جمهور مصر (52درصد) رسيد و پس از او ژاک شيراک رييس جمهنور
فرانسه ( 55درصد) ،مهاتير محمد رييس جمهور مالزي ( 50درصد) قرار گرفتند که همگنی از
رهبران غربی يا بسيار نزديك به غرب هستند .در ميان عموم نيز باالترين رتبه را بشار اسد
رييس جمهور سوريه (55درصد) داشنت و پنس از او مبنارک ( 50درصند) و معمنر قنذافی
(1درصد) باالترين رتبه ها راداشتند که همگی رهبران ناسيوناليست و سکوالر کشور هناي
عربی هستند .در ميان نخبگان از هيچ يك از رهبران اسالمگرا نامی برده نشده است و تنها
اسالمگرايی که در ميان عموم به هشت درصد آرا دست يافت اسامه بن الدن بنود .در واقنع
جرج بوش تنها  2درصد آرا را بدست آورد اما از مجموع آرا رهبر طالبان منال عمنر و رهبنر
حماس احمد ياسين و يوسف الکرداوي بيشتر بود .از سوي ديگر ،رهبرانی کنه هنم توسنط
نخبگان و هم توسط عموم مردم مورد توجه قرار گرفتند همگی از ميان سنکوالرها بودنند و
هيچ يك از ميان اسالمگرايان نبودند.
با اين حال عده زيادي در منطقه به ارزش هاي امريکايی و غربی به طنور وسنيع تنري
اهميت می دهند و فهم ناخرسندي آنان از اهميت برخوردار است .تحقيقات نشان می دهند
که ترجيحات غالب در ميان مسلمانان و اعراب ،خانواده و منذهب اسنت در حنالی کنه در
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امريکا اين دو مورد از اهميت چندانی برخوردار نيست و به واقع اين ارزش ها در مرکز توجه
کشور هاي مسلمان و عرب قرار دارد .در يك تحقيق توسط موسسه گالپ در فورينه 2002
در نه کشور مسلمان در مورد اهميت پنچ نهاد از جمله مذهب ،خانواده ،قبيله ،کشور و خود
فرد از شرکت کنندگان سئوال شده بود که با اختالف فاحشنی منذهب و خنانواده از بقينه
داراي اهميت بيشتري بوده اند .در مينان ترجيهنات ،در هفنت کشنور اسنالمی ( ترکينه،
اندونزي ،کويت ،اردن ،عربستان سعودي ،مراکش و لبنان) داشنتن ينك زنندگی اقتصنادي
راحت با داشتن يك زندگی غنی مذهبی يا روحانی با هم مساوي اند .به نظر می رسند کنه
رفاه اقتصادي با معيار هاي مادي عقايد مذهبی را از ميدان بدر کرده است.
با اين که مردم کشور هاي مسلمان خانواده و منذهب را در مينان امريکايينان بنی
اهميت فرض می کنند اما خود امريکاييان اين مقوله ها را در نظرسنجی ها با اهميت منی
شمرند .اما اين درک مسلمانان ناشی از انوار ضعيفی است که از امريکا ساطع منی شنود:
برنامه هاي تلويزيونی و فيلمها که به بينندگان می قبوالنند که ارزش هاي هاليوود همنان
ارزش هاي امريکايی ست .بيشتر افراد چيز هاي بسيار کمی از فرهننگ امريکنا و مراکنز
بزرگ آموزشی و دانشگاههاي امريکا می دانند به خصوص در جهان عرب که تعداد کمنی
از برنامه هاي آموزشی امريکا وجود دارد.
علی رغم تاکيد بر بدفهمی ارزش هاي امريکايی ،اما بسياري از اينن منتقندين منی
کوشند تا در امريکا زندگی کنند و فيلم هاي امريکايی را می بينند که از آنها انتقاد دارند
و محصوالت امريکايی را مصرف می کنند .به خصوص در جهان عرب ،بسيارند کسانی کنه
مشتاق ارزش هاي امريکايی هستند .در يك تحقيق بين المللی در ميان ده مليت نشنان
داده است که که اکثريت مردم در  1کشور عرب که در اين تحقيق شنرکت کنرده بودنند
نسبت به "آزادي و دمکراسی" در امريکا ديدگاه مساعدي دارند .درهمه اينن کشنور هنا
نسبت به فيلم هاي امريکايی محصوالت امريکايی و تحصيالت امريکايی نظنر مسناعدي
ابراز شده است.
بر خالف ديدگاه هاي عموم در مورد فرهنگ و ارزش هاي امريکايی ،اکثر افنرادي کنه
در نطر سنجی ها شرکت می کنند نسبت به سياست امريکنا واکننش هناي منفنی دارنند.
مشخصا تنها يك سوم کشور هاي عربی و مسلمان از جنگ عليه تروريسم حمايت کردنند و
تنها  52درصد از مردم اين کشور ها سياست هاي امريکا را در فلسطين مساعد منی داننند.
البته کسانی در دنياي اسالم وجود دارند همانگوننه کنه در ديگنر نقناط هنم هسنتند کنه
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ديدگاههاي ناروادارانهاي در اين مورد دارند و از ارزش هاي امريکايی بشدت متنفرنند .حتنا
امريکايی ها هم در مقابل اين که ارزش هاي ملی شان چگونه بايد باشد يا نقنش منذهب در
جامعه ،داراي نظرات يکسان نيستند .اما مدارک واضح است :اصل موضوع در مورد انزجاري
که اکثريت در مقابل امريکا دارند ارزش هاي امريکايی نيست بلکه سياسنت امريکنا سنت.
بنابراين شروع در تصحيح روابط امريکا با خاورميانه از اهميت خاصی برخوردار است.
يك جمع بندي تاريخی
عقايد مردمان منطقه در زمان معاصربه نسبت نيمه اول قرن بيستم دربناره ايناالت
متحده و فرانسه به وضوح تغيير کرده است .نظر به اين که امريکا از نظر جغرافيايی از اين
منطقه دور بوده است ،اروپاييان ارتباطات مستحکمی با خاورميانه داشتند .هنگامی کنه
اروپاييان خاورميانه را به عنوان غنايم جنگ جهانی اول در ميان خود تقسيم می کردنند،
وودرو ويلسون 5رييس جمهور وقت امريکا در راستاي دفاع از حق خودمختاري ،هياتی را
براي مطالعه در باره آرزو ها و خواسته هاي مردم خاورميانه به اين منطقه ارسنال داشنت.
به اعضا هيات گفته شده بود که مردم کشور هناي لبننان ،سنوريه و فلسنطين در مينان
متفقين اولين انتخاب شان براي تحت الحمايگی امريکا ست و احساس فزايننده مخالفنت
با فرانسه در همه جا وجود داشت.
در پايان قدرت هاي اروپايی چيره شدند .زمانی که جهان عرب مجبنور شند تنا بنه
خواسته هاي دولت هاي استعمارگري چون فرانسه و بريتانيا تن در دهد اميد و آرزو هناي
منطقه براي خود مختاري و استقالل به سرعت از بين رفت .تقسيم بنندي اسنتعماري آن
روز شکل فعلی دولت هاي منطقه را بوجود آورد .آن ها همچنين زخمی بنر روان منطقنه
باقی گذاشتند که اغلب به وسيله جنبش هاي سياسی اعراب براي دست يابی به مرز هاي
گذشته طلب می شد چرا که آن ها اين مرز هنا را تضنعيف کنننده مردمنی بنزرگ منی
دانستند .ملی گرا يان عرب به خصوص آن ها به وسيله جمال عبند الناصنر رهبنري منی
شدند ،جنبش هاي سياسی اسالمی منطقه را به شکل متحد به نام عربگراينی ينا اسنالم
گرايی می ناميدند .حتا صدام حسين در عراق ،که رهبر يك حزب سکوالر به نام بعث بود
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سعی می کرد تا خود را به شکل بيسمارک (کسی که احساس ضنعف را از طرينق اتحناد
التيام می بخشد) در جهان عرب نشان دهد.
نقش سياسی و نظامی امريکا در خاورميانه بعد از سال  5103در اثناي جنگ اعنراب
و اسراييل به طور آشکاري افزايش يافت .امريکا با منطقه پيوند هاي وسيعی در نيمنه اول
قرن بيستم از طريق تجارت به خصوص تجارت نفت و تبادل فرهنگی که شامل بنر پنايی
مراکز آمو زشی چون دانشگاه بيروت بود ،بر قرار کرد .عقيده عمنومی دربناره امريکنا در
خاورميانه بسيار مثبت بود بر خالف آن که بين منطقه و قدرت هاي اروپايی ،بنه خصنوص
فرانسه و بريتانيا ،تنش ادامه داشت ،هر چند که اين سلطه در اثنا جنگ جهانی دوم پايان
يافت اما پس از پايان حکومت اجباري نيز اين تنش وجود داشت.
پس از جنگ جهانی دوم ،نقش امريکا در خاورميانه با ارايه دکترين تنرمن در سنال
5123که قصد داشت تا ترکيه و يونان را از حمله شوروي حفظ کند ،افنزايش يافنت .امنا
مشخص کننده جهت جنبش ملی گرايانه اعراب ،حرکت هاي ضد اسنتعماري بنود کنه در
اين برهه از زمان استعمار به معنی استعمار انگليس و فرانسه بود .انگلنيس و فرانسنه بنه
حضورشان در شمال افريقا و خليج فارس بنراي دو دهنه ادامنه داده بودنند .هنر دو بنه
اسراييل در سال  5110در جنگ کانال سوئز بر عليه مصر بعد از آن که جمال عبد الناصنر
اين کانال را ملی اعالم کرد کمك کرده بودند .اما در مورد امريکا مسئله بر عکس بود چرا
که امريکا در زمان رياست جمهوري آيزن هاور به بريتانيا و فرانسه فشار آورد تا سرزمين
هاي اشغالی مصر را آزاد کنند.
تنش بين امريکا و دولت هاي ملی گراي عربی به خصوص با مصر و سوريه پس از آن
که اين دولت ها به جنبش عدم تعهد پيوستند و با شوروي روابط دوستانه بر قرار کردنند
شدت گرفت .دکترين آيزن هاور در سال  5113بنا هندف جلنوگيري از گسنترش نفنوذ
شوروي در منطقه به اجرا در آمد و امريکا در لبنان نيروهايش را مستقر کرد .اما اروپنايی
ها به حضور شان در منطقه ادامه دادند و اولين هدف براي عصبانيت منطقه باقی ماندنند.
خليج فارس جايی که غرب منافع سرشاري از منابع انرژي داشت به وسيله نيروي نظنامی
بريتانيا و نه امريکا محافظت می شد .اسراييل نيز با اين که از امريکنا کمنك اقتصنادي و
سياسی می گرفت اما توسط ارتش فرانسه به طور مستقيم محافظنت منی شند .نينروي
هوايی اسراييل که باعث برد اين کشور در جنگ با مصر شده بود به طور قابل مالحظنه اي
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توسط فرانسه مجهز شده بود .در دهه بين جنگ سوئز و  5103اعراب درگير جنگ سنرد
مابين خود بودند که از يك طرف دولت هاي ملی گرا به رهبري مصنر قنرار داشنتند و از
طرف ديگر دولت هاي محافظه کار سنتی تحت حمايت امريکا مثل عربسنتان سنعودي و
اردن قرار داشتند .اما در سال هاي پس از  5103تصوير به ناگهنان تغيينر کنرد .بريتانينا
خروج خود را از خليج فارس آغاز کرد و فرانسه نيز به حمايت نظنامی خنود از اسنراييل
پايان داد .هم زمان نفوذ شوروي نيز افزايش می يافت .شوروي پايه هاي روابط خود را بنا
مصر ،عراق و خليج فارس محکم کرده بود.در اين شرايط و در حالی که دولت نيکسون در
راس کار قرار گرفته بود امريکا را به سمت يك نقش جديند رهنمنون کنرد :جنايگزينی
امريکا بجاي قدرت هاي اروپايی براي حفظ منافع غرب در مقابل نفوذ روزافزون شنوروي
در منطقه .استراتژي به ظاهر ساده به نظر می رسيد .حمايت نظامی و سياسی از اسرييل و
ايران و قدرتمند ساختن آن ها براي ايجاد تعادل در منطقه در مقابل کشور هنايی ماننند
مصر ،سوريه و فلسطينی ها استراتژي امريکا بود .در اين راستا امريکا اميندوار بنود کنه
بتواند نفوذ شوروري را محدود سازد ،ثبات را در خليج فارس برقنرار کنند و از اسنراييل
حمايت نمايد.
اين اهداف براي کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود .اما در روان شناسی منطقنه کنم
کم ديدگاه هاي جديد در باره امريکا جاي ديدگاه ههاي قديمی را گرفتند .امريکا به طنرز
فزاينده اي با ايفاي نقش هاي جديد جاي خالی دولت هاي استعمارگري که منطقه را ترک
گفته بودند می گرفت که اين نقش ها بر عليه آمال منطقه بودند :اول ،در دهنه هناي  10و
 00از دولت هاي محافظه کار در برابر نيرو هاي ملی گراي سکوالر محافظت و حمايت کرد،
بعد دولت هايی را ک ه اعراب به عنوان دشمنان خود می شنناختند بنه عننوان متحندان
قدرتمند امريکا در آورد .اين متحدان يکی اسراييل بود که کشور هاي عربی آرزو داشتند
تا به ملت فلسطين کمك کنند و ديگري ايران بود که يك دولت غير عربی بود که طوالنی
مدت با عراق و کشور هاي کوچك حاشيه خليج فارس در نزاع بود .با اين احوال سياسنت
امريکا در منطقه بر خالف آمال و ارزو هاي اعراب غير متحد و قدرتمند بود که عندالت را
براي مردم فلسطين و کاهش نفوذ خارجی در منطقه را منی خواسنتند .ايناالت متحنده
امريکا به طور روز افزونی به عنوان مرکزيت يك نظم سياسی ناخوشايند ديده می شد.
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در سال  5103جنگ واقعيت هاي منطقنه را تغيينر داد .شکسنت مصنر در جننگ

آرزوهاي جنبش پان عربيسم را به سرعت از بين برد .جنگ سرد ميان دولت هاي عربنی
از ميان رفت و آن ها را به فکر روبرو شدن با جنبه هاي روانی اين شکست انداخت که در
طی آن سرزمين هايی از مصر ،سوريه و اردن و نوار غزه کراننه بناختري و بلنندي هناي
جوالن به تصرف اسراييل در آمده بود .همزمان که امريکا از اسراييل حمايت کرد و سنالح
هاي بسيار پيشرفته ساخت امريکا باعث هزيمت سالح هاي اعراب ساخت شنوروي شند
اميد براي بازپس گيري سرزمين هاي اشغالی کاهش يافت حتا زمانی کنه مصنر و سنوريه
براي ادامه جنگ برنامه ريزي می کردند .اياالت متحده هيچ اضنطراري ننه در پاسنخ بنه
خواسته هاي اعراب ديد و نه هيچ رابطه مستقيمی بين آنچه که در درگيري بين اعراب و
اسراييل رخ می داد و ادامه قيمت هاي کم نفت که از خليج فارس سراريز می شند ،ديند.
قطعا در بين سال هاي  5103و  5138که جنگ هاي بين اعراب و اسراييل باال گرفت تمنام
انزجار منطقه به سمت نقش مرکزي امريکا در منطقه متمايل شد .در واقنع پنس از منرگ
جمال عبد الناصر رييس جمهور مصر در سال  ، 5130جانشينش انور سادات بسيار ماينل
بود که بگويد که " نود ونه درصد کارت ها در دست امريکا است" .چه اين توصيف درست
بود چه نبود اين نتيجه را حاصل می کرد که امريکا کليد يك صلح عادالننه در منطقنه را
داشت اما به دليل آن که تحت نفوذ بيش از حد اسراييل بود منطقه را به همان شکل نگنه
داشته بود.
حتا اگر سوريه و مصر آتش جنگ  5138را بر افروختند ،اين مانوري بود تا امريکنا و
شوروي را متقاعد کنن د تا اسراييل را تحت فشار بگذارند تا مناطقی را که در جنگ سنال
 5103اشغال کرده بود آزاد کند .آن جنگ يك شگفتی بزرگ بود چرا که معلوم شد ارتش
هاي کشور هاي عربی شانس بسيار کمی براي شکست اسراييل و بازپس گيري سنرزمين
هايشان دارند .با اين حال مصريان و سوري ها از آن چه که انتظار می رفنت بسنيار بهتنر
عمل کردند و مصريان توانستند که از کانال سوئز بگذرند و بخشی از سرزمين هايشنان را
باز پس گيرند اما اسراييل در پايان توانست تا جريان جنگ را به سود خود تغيير دهد.
با اين حال از نظر سياسی مصر و سوريه موفق شدند به اهدافشان دست يابند و بنه
خصوص اياالت متحده را مجبور کنند که در زمينه حل درگيري بنين اعنراب و اسنرييل
نقش سياسی فعال تري را ايفا کند .دو دليل باعث شد که امريکا نتواند ساکت بمانند :اول،
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براي جلوگيري از شکست اسراييل که احتياج مبرمی به پشتيبانی دوباره داشت درسنت
در همان زمانی که مصريان و سوري ها به تجهيزات شوروي احتياج مبنرم داشنتند .دوم،
احتمال آن می رفت که بين دو ابرقدرت رودررويی خطرناکی صورت گيرد .بنا همنه اينن
احوال مسئله نفت هم بود .براي اولين بار دولنت هناي توليند کنننده نفنت بنه رهبنري
عربستان سعودي به وسيله تحريم نفت ،دولت آمريکا را تحت فشار گذاشتند تا اسنراييل
را مجبور کند که سرزمين هاي اشغالی را ترک کند .تحريم به چهار برابنر شندن قيمنت
نفت در ماه هاي بعد منتهی شد :در واقع مسئله اعراب و اسراييل بنه مسنئله نفنت گنره
خورده بود .اين واقعيت به يك دلواپسی جدي براي سياست خنارجی امريکنا بنه مندت
دودهه تبديل شد :صلح اعراب و اسراييل در بردارنده منفعت امريکا است .چرا؟ زيرا کنه
درگيري بين اعراب و اسراييل مديريت منافع دوگانه امريکا را دشوار می کرد :مراقبنت از
ادامه جريان نفت به غرب با قيمت کم و حمايت از امنيت و کارآمد بودن دولت اسراييل.
اين دلواپسی سياست خارجی امريکا را در منطقه شکل داد که از سياسنت گفتگنو
توسط وزير امورخارجه هنري کسينجر به معاهده کمپ ديويد در دولت کارتر بين مصنر و
اسراييل منتهی شد .اين کوشش ها به اولين قرارداد صلح بين يك دولت عربی و اسراييل
منتج شد و کشور تاثير گذاري چون مصر را به يك هم پيمان امريکا تبديل کرد.
در دهه هشتاد نقش سياسی امريکا در منطقه به دليل تمرکز دولنت ريگنان بنر روي
مقابله با شوروي بجاي حل مشکالت منطقه کاهش يافت .اما دليل اوليه اين تغيينر در نقنش
اياالت متحده بخاطر تغيير در منطقه استراتژيك خاورميانه بود .زمانی که مصنر بنه دلينل
صلح با اسراييل از اتحاديه عرب اخراج شد ،جهان عرب دوباره دچار دودستگی شنده بنود.
اسراييل در سال  5132براي اخراج نيرو هاي سازمان آزادي بخش فلسطين از اين کشور بنه
لبنان حمله کرد و ناگهان خود را در يك دام وحشتناک ديد .از همه مهمتر دو دولنت قنوي
منطقه يعنی ايران و عراق در يك جنگ تمام عيارکه توليد نفت همسايگانشان را بنه خطنر
انداخته بود و هشت سال به طول انجاميد درگير شده بودند.
زمانی که دوره دولت ريگان به پايان رسيد ،صدام به نشئه اي حاصل از توهم پينروزي
سياسی در جنگ با ايران دچار شده بود که همراه با صد ها هنزار نفنر کشنته و مجنروح و
نابودي اقتصاد خود عراق همراه بود .اين هزينه ها باعث نشند تنا صندام حسنين بنه ينك
ماجراجويی جديد در کويت دست نزند .همزمان با اين اتفاقنات فلسنطينيان سناکن کراننه
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باختري و نوار غزه تصميم گرفتند تا سرنوشت خود را خود به دست بگيرند و اولنين قينام
بزرگ خود را آغاز کردند .اين قيام بزرگ فلسطينيان که انتفاضه نام گرفت بنه صندر خبنر
هاي جهان رسيد و به دخالت سياسی فعاالنه محتاج شد .خونريزي هايی کنه در اينن دوره
اتفاق افتاد به افزايش انزجار از امريکا در ميان اعراب منتهی گرديد .در گزارشنی کنه بنراي
رييس کمسيون اروپا و خاورميانه مجلس نمايندگان امريکا پنس از ديندار هناي متعندد از
منطقه در بهار  5110نوشتم ،وجود باالترين سطح از احساسات ضد امريکايی در طنی سنال
هاي مديد را توضيح دادم .انزجار حتا در کشور هاي دوست امريکا مثنل مصنر و اردن نينز
بسيار شديد بود.
اين احساسات وقتی شديد تر شد که امريکا قصعنامه اي در حمايت از فلسنطينيان
را در شوراي امنيت سازمان ملل وتو کرد و يك مصوبه مجلس نمايندگان دولت امريکنا را
موظف می کرد تا اورشليم را به عنوان پايتخت يکپارچه اسراييل بشناسد و از طرف ديگر
يهوديان زيادي از شوروي به اسراييل مهاجرت کرده بودند و اعراب مطمئن بودند کنه آن
ها را در نوار غزه که توسط اسراييل اشغال شده بود سنکنی خواهنند داد .اينن اتفاقنات
زمانی رخ داد که جنگ سرد بين امريکا و شوروي تمام شده بنود .اغلنب اعنراب معتقند
بودند که با پايان جنگ سرد آن ها حمايت شوروي را از دست خواهند داد و اين سنرآغاز
سلطه امريکا -اسراييل در منطقه خواهد بود.انزجار از سياست هاي امريکا فراگير گرديند
و حتا متحدان امريکا مانند کويت را نيز در بر گرفت به طوريکه يك روزنامه کويتی خطاب
به اعراب نوشت ":بايد عليه امريکا جدي و هدفمند بود زيرا که امريکا بر دشنمنی اش بنا
اعراب پافشاري می کند ".حسنی مبارک رييس جمهور مصر نيز در اين مورد هشندار داد
که ":مواضع متعصبانه امريکا منطقه را به سمت استفاده از گزينه نظنامی سنوق خواهند
داد".
شرايط انزجار از امريکا بهترين موقعيت را براي شاهکار صدام حسين فنراهم کنرد.
بسيار روشن بود که هدف او از حمله به کويت ربطی به مسئله فلسطين يا درگينري بنين
اعراب و اسراييل نداشت .اما او به دنبال استفاده از احساسات ضد امريکايی در منطقه بنه
نفع خود بود و بنابراين در ماههاي قبل از حمله بشدت بر درگيري بين اعراب و اسنراييل
تمرکز کرد .در واقع در سال  5110زمانی که عراق به کويت حمله کرد صدام حسين متوجه
شد که امريکا تالش خواهد کرد تا او را متوقف کند .اشتباه محاسباتی او آن بود که گمنان
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نمی کرد که دولت هاي عربی در زمانی که عموم مردم منطقه سرشار از خشنم از امريکنا
هستند بر عليه او لشکرکشی کنند .اين اشتباه او نه تنها باعث هزيمت او در جنگ و آزاد
سازي کويت شد بلکه به نمايش "قدرت امريکايی "5پس از پايان جننگ سنرد در خلنيج
فارس منتهی شد .زمانی که ديگر شوروي محلی از اعراب نداشت و بنا وجنود تسنليحات
نظامی جديد امريکا در خليج فارس و حضور دولت هاي کليدي عرب منطقه چنون مصنر،
عربستان سعودي و حتا سوريه در اتحادي به رهبري امريکا ،خاورميانه به نظنم جديندي
تحت نفوذ امريکا وارد شد .کسانی که منتظر ظهور يك رهبر عرب قوي براي تغيينر نظنم
سياسی موجود بودند از تقديرشان براي ظهور يك قهرمان دست کشيدند .اما بقيه نيروي
خود را براي دستيابی به روياي "نظم جديد جهانی" به کنار گرفتنند کنه مننافعی بنراي
خاورميانه از طريق گفتگو و از جمله پايان در گيري اعراب و اسراييل  ،منافع اقتصنادي و
آزادي هاي سياسی که امريکا پس از پايان جنگ سرد پنرچم دار آن شنده بنود ،بنه بنار
خواهد آورد.
اين اميد زمانی احيا شد که وزير امور خارجه وقت ،جيمز بيکر ،اعراب و اسنراييليان
را براي شروع دور جديد گفتگو در مادريد در سال  5115گرد هنم آورد .زمنانی کنه اينن
مذاکرات بين سازمان آزادي بخش فلسطين و دولنت اسنراييل در منورد روشنن کنردن
وضعيت نوار غزه و کرانه باختري با دخالت دولت امريکا در اسلو به توافنق نهنايی دسنت
يافت مذاکرات صلح در سال  5118در زمان دولت کلينتون پيشرفت دو چنندانی کنرد و
زمانی که در آخرين روزهاي دولت کلينتون مراحل اين صلح نهايی شد به تقوينت گنروه
هاي ميا نه رو عرب در مقابل گروه هاي تندرويی که نه تنها مذاکرات را تحمل نمی کردنند
بلکه سياست امريکا را نيز به چالش می کشيدند منتهی شد .اما زمانی کنه در سنال 2000
مذاکرات اسراييل – فلسطينيان به بن بست رسيد ،پارادايم قدرت امريکايی نيز با آن بنه
انتها رسيد .زمانی که اسراييليان و فلسطينيان دوباره به دور خشنونت در ماههناي بعند
بازگشتند ،واقعيت شوم جديد رخ داد .در پايان دهه اي که امريکا در خليج فارس غالنب
بود ،توسعه اقتصادي هيچ گاه بوقوع نپيوست اصالحات سياسی براي مدتی صورت گرفت
و سپس متوقف شد و تصورات در مورد صلح بين اسراييل و اعراب ناگهان زايل شد .اين
شرايط حاکم بود تا زمانی که جرج بوش در سال  2005به رييس جمهوري امريکا رسيد.
1
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حمالت يازده سپتامبر با عث ايجاد سئواالت زيربنايی جديدي در مورد خاورمياننه و

سياست امريکا در اين منطقه شد .اما در خود منطقه مردم کماکنان متمرکنز بنر مسنئله
اعراب و اسراييل باقی ماندند .زمانی که امريکا منطقه خليج فنارس را از خنالل حمنالت
صورت گرفته به خاکش مورد بررسی قرار می داد مردم منطقه امريکا و سياست هنايش را
از خالل مسئله اعراب و اسراييل مورد بررسی قرار می دادند و هر دو طرف ماجرا را از اين
طريق هولناک تر از واقعيت می ديدند.
در پايان مشخص بود که ديدگاههاي منطقه در باره اياالت متحده بسيار بيشتر تحت
تاثير سياست هايش در مقايسه با ارزش هايش قرار دارد .در کنل ،انزجنار اعنراب حنول
محور سياست خارجی شکل می گيرد :امريکا به عنوان مرکز و دکل نظمی قنراردارد کنه
شامل سرکوب منطقه اي و فرصت هاي اقتصادي محدود است .اما تحقيقنات نشنان منی
دهد که هيچ مسئله اي بيش از مسئله اعراب و اسراييل ديندگاه هناي منردم منطقنه را
نسبت به امريکا شکل نمی دهد .اهميت اين موضوع در نزد ساکنان اين منطقنه و بعضنی
نقاط ديگر جهان به توضيحات بيشتري احتياج دارد که به اين موضوع در فصل چهار منی
پردازم.

خصوصيات منطقه اي
ديدگاه ها و خصوصياتی در منطقه خاورمياننه وجنود دارد کنه تشنريح عصنبانيت
موجود از امريکا بدون مداقه درباره آن ها کار فهم مسئله را دشوار می کند .بنراي مثنال
عصبانيت از سياست خارجی امريکا نمی تواند توضيح دهد که چنرا اينن همنه از منردم
منطقه به سادگی از پذيرفتن مسوليت بنالدن در مقابل حمالت خودداري کردند و بر اين
اعتقاد بودند که جنگ در افغانستان ناعادالنه است در صورتی که رژيم طالبان در منطقنه
حکومتی منفور بود.
چند هفته پس از حمالت يازده سپتامبر ،من همايشی را در دانشنگاه مريلنند برنامنه
ريزي کردم که در اين همايش نزديك به بيست دانشجوي عرب از کشور هاي متفاوت که به
وسيله دريافت بورس تحصيلی در دانشگاه مريلند تحصيل می کردند گرد هم آمدنند تنا در
مورد نظراتشان و واکنش شان نسبت به حمالت به بحث بپنردازيم .دانشنجويان بنه نقناط
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مشترک زيادي رسيدند اما نقاط افتراق بسياري نيز در بحث ها مشنخص شند و در روز دوم
دانشجويان شروع به يادگيري درباره تناقض هايی که در احساسات شان بود کردنند .امنا
نقطه مشتر ک آن بود که :همه دانشجويان عرب حمالت را محکوم کردند و معتقد بودند که
مرتکبان بايد به شدت مجازات شوند ،اما معتقد بودند که بن الدن در پشت اين حمالت قرار
ندارد و همچنين معتقد بودند که مسلمانان يا اعراب اين گونه حمالت را سازمان دهی نمنی
کنند .چه چيزي چنين ديدگاه متناقضی را توجيه می کند؟
اما در واقع اين ديدگاه در بيرون از منطقه خليج فارس نينز شنايع اسنت .در ينك
سخنرانی که در سال  2005در باکو پايتخت آذربايجان انجام دادم هنيچ ينك از دويسنت
دانشجو و استاد حاضر معتقد نبودند که در اين ماجرا بنن الدن دسنت داشنته اسنت در
صورتی که به شدت حمالت را محکوم می کردند .تحقيقات انجام شده در خصوص نظرات
مردم در کشورهاي مسلمان و عرب پس از يازده سپتامبر اين نظر را تاييد می کند.
گفتگو ها در دانشگاه مريلند ،سه ديدگاه غالب رادر بنين شنرکت کننندگان عنرب
مشخص کرد:
 ايشان هر گونه امکان اين که اعراب و مسلمانان بتوانند چنان سبوعيت از خنود
نشان دهند را رد کردند .اين فکر که کسی در ميان آننان منی توانند مسنئول
چنين فاجعه باشد آن ها را متاسف کرد  ":اين چنين حمالتی بر ضند اينده آل
هاي اسالم است بنابراين مسلمانان نمی توانند چنين کاري انجام دهند".
 تمايلی جدي براي رد مدارک و شواهد موجود داشتند :آن ها به سيستم اعتقاد
نداشتند آن ها به پيامبر اعتقاد نداشتند و آن ها به اسالم اعتقاد نداشتند .بنی
اعتمادي به امريکا در همه جا گسترده است و اين مندارک سناخته و پرداختنه
قدرت امريکا است تا از سياست امريکا حمايت کند.
 آن ها پرسيدند :چه کسی از حمالت سود می برد؟ آن ها معتقد بودند که اعراب
و مسلمانان در اين ماجرا عميقا بازنده هستند و فلسطينيان از اين کنه امريکنا
مسائل را از خالل تروريسم ببيند عميقا در رنج خواهند افتاد و افکارشان به آن
جا رفت که اعراب و مسلمين خود از چنين نتيجه اي در رنج خواهند بود.
اين تمايل به اجتناب از قبول مسئوليت ،به عنوان يك جنبه از فرهنگ سياسنی در
خليج فارس درآمده است .در واقع ،اين مسئله به وسيله توجه به بنازي خنوردن اعنراب
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قابل توضيح است همان زمانی که اعراب پس از جنگ جهانی اول هميشه تحت امر قدرت
هاي خارجی بوده اند :از بين رفتن آرزوي اسنتقالل پنس از جننگ ،سنال هناي تسنلط
استعماري ،سياست هاي جنگ سرد ،زايل شدن اميد هاي ناسيوناليسم عربنی ،شکسنت
هايی که در خالل جنگ با اسراييل در نيم قرن اخير بوجود آمنده اسنت ،ينك امريکناي
قدرتمند با حضور نظامی اش در خليج فارس و حمايت بی شائبه اش از اسنراييل و نقنش
پيشرو اش در شوراي امنيت سازمان ملل متحد يك سمبل جديد از اين وابستگی اسنت.
اين انزجار همانگونه که در ملت هاي منطقه وجود دارد در دولت هاي منطقه نينز حضنور
دارد .در زمان ديدارم از خاورميانه بعد از جنگ خليج [فارس] در سنال  5115بسنياري از
مراتب باالي حکومتی اعالم ميکردند که امريکا تنها به اين دلينل صندام را در حکومنت
نگهداشته است تا حضور نظامی خود در منطقه را توجيه کند.
با اين حال شايد ميزان شدت احساس وابستگی و بی پناهی در جهان عرب نسنبت
به بقيه جهان به خصوص در امريکاي التين که سال هاي سال مرکنز روشننفکري جهنان
بوده است ،بيشتر باشد .احساس بی پناهی ديگري نيز وجود دارد که ناشی از وجود نظنم
استبدادي موجود است که پس از شکل گيري دولت هاي مدرن در منطقه ،مردم را تحنت
فشار قرار داده است .تئوري توطئه اولين و ابتدايی ترين واکنش به ناتوانی است :کسنانی
که قدرت ندارند ديگران را بخاطر داشتن قدرت سرزنش می کنند .شنهروندان عنادي در
اکثر کشور هاي منطقه در اداره مقدرات کشور خود چه در زمينه جوانب اقتصادي ،چه در
حوزه سياست يا تصميماتشان در زمينه اجتماعی کمترين تاثير را دارند بنابراين کسنانی
را که قدرتمند می بينند سرزنش می کنند.
دولت ها از اين تئوري توطئه سود می برند چرا که اين توطئه ها مسئوليت هناي آن
ها را در نزد مردم کم رنگ می کند و اين تئوري هاي به بديل هايی براي مسئولت پنذيري
آن ها تبديل می شود .اين تمايل در نهايت باعث شکست خود می شود چرا که تغيينرات
اساسی را بسيار مشکل می کند .البته بخشی از رخداد ها در خليج فارس به رويداد هناي
بيرون از منطقه مربوط است .اهميت استراتژيك منطقه بدان معنی است کنه ملنت هناي
قدرتمند از جمله امريکا بدليل وجود منافعشان هميشه بدنبال جهت دادن به روي دادهنا
در اين منطقه هستند .اسراييل به عنوان قدرتمند ترين دولت منطقه نيز نقش فعنالی در
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شکل دادن به موقعيت استراتژيك منطقه دارد .اما بسيار نادر است که نتيجه تنها حاصل
عمل يك طرف ماجرا باشد حتا اگر قدرت نيز نابرابر توزيع شده باشد.
در واقع بايد بخاطر سپرد که علت بی اعتمادي به بازيگران پرقدرت در ميان بخنش
هاي حاشيه اي و محروم شده جامعه در بيشتر نقاط جهان کامال معمنول اسنت .تئنوري
توطئه تنها به خاورميانه محدود نيست :اين احساسات در ملت هاي در حال توسعه و بقيه
نقاط معمول است .بايد به خود يادآوري کنيم که اين مسئله در بسياري از حاشنيه هناي
شهر هاي خودمان هم معمول است که مردم اين مناطق هيچ گاه به قدرت دولنت اعتمناد
ندارند .از زمان ترور جان کندي هيچ گاه تئوري توطئه متوقف نشده است .بقينه قسنمت
هاي دردناک مانند تير اندازي در دبيرستان شهر کلمبيا يا بمب گذاري در شهر اوکالهمنا
که تئوري هايی را شکل داد که نمايانگر بی اعتمادي به توضيحات مسئولين در اين زمينه
ها بود که در اکثر اين تئوري ها دولت بخشی از اين عمليات ها شنمرد شند تنا بنه طنور
مرموزي افکار عمومی را کنترل کند .امريکاي جديد( يك مجله وابسته به دسنته راسنتی
هاي افراطی) مدعی شد که بين بمب گذاري اوکالهما و خاورميانه ارتباطی وجنود داشنته
است بدون آن که هيچ مدرک مستدلی در اين ارتباط منتشر کند.
در واقع ،بسياري از تئوري هايی که در خاورميانه در مورد يازده سپتامبر شايع است
در امريکا توليد گرديده است .بسياري از مردم در کشور هاي عربی گفته هاي نامزد سابق
رياست جمهوري (ليندون لروش )5را در رابطه با عدم ارتباط بنن الدن بنا حمنالت ينازده
سپتامبر تکرار می کنند که پيشنهاد کرده بود که بدنبال مقصر در جايی مانند " حکومنت
فعلی اسراييل "  " ،تالشی براي کودتاي نظامی عليه دولت بوش " يا " جنگ تمدن هناي
ساموئل هانتينگتون و ديگران" بايد گشت .در مقايسه تئوري هناي خاورميننه از تکامنل
کمتري برخوردار است :از يك داستان واقعی مبنی بر بازداشت و اخراج تعدادي جاسنوس
اسراييلی در اياالت متحده امريکا بعد از يازده سپتامبر و از اين واقعيت که اينن حمنالت
رابطه بين اسراييل و امريکا را به قيمت ارتباط امريکا و اعراب مستحکم کرد ،بسنياري از
اعراب داستان تخيلی در مورد مسئوليت اسراييل در اين حوادث ساخته اند.
انتقادات عليه امريکا به عنوان قدرت برتر و به عنوان پشتيبان اسراييل بيشنتر بنه
وسيله اين واقعيت تغذيه می شود که بيشتر دولت هاي خاورميانه از وجود تئوري توطئنه
1
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سود می برند که در آن ديگران را بخاطر شکست ها و فرسودگی مردم شان سرزنش منی
کنند بجاي آن که مسئوليت اعمال خود را خود به عهنده بگيرنند .در پاينان ،عصنبانيت
شديد عليه سياست هاي امريکا به وسيله حمالت لفظی در رسانه ها به عننوان جانشنين
حمالت عملی نشان داده می شود که می تواند دولت هاي منطقه را نيز بترساند.

نتايج
انزجاري شديدي در کشور هاي مسلمان و عرب وجود دارد و اين انزجار بيشتر بخناطر
سياست هاي خارجی امريکاست .با اين که ميان ارزش هاي امريکنا و ارزش هناي مردمنان
مسلمان و عرب فاصله وجود دارد اما در بسياري جا ها اين ارزش ها هم پوشانی دارنند .بنه
نمايش گذاردن اين واقعيت در منظر جهانيان که اختالفات مشابهی با امريکاييان دارند منی
تواند از پيچيدگی ماجرا بکاهد .البته شدت انزجار اعراب و مسلمانان از امريکا از ديگر نقاط
جهان بيشتر است اما در پايان سئوال درباره نتايج است :آيا اين فاصله يا شدت عصنبانيت
از اياالت متحده براي منافع امريکا خطرناک است؟ آيا اين عصبانيت می توانند بنه اشنکال
مختلف بر جنگ امريکا بر عليه تروريسم تاثير بگذارد؟
درواقع اگر کسی القائده را به عنوان يك مسئله خاص در نظر گينرد کنه بنه مداقنه
مخصوص به خود احتياج دارد ،انزجار از امريکا در خاورميانه و ساير کشور هاي مسنلمان
هيچ گاه به شکل تروريسم عليه امريکا تبديل نشده است .به جز القائده ،خاورميانه هنيچ
گاه رهبري حمالت عليه امريکا را بر عهده نداشته است .معقول است اگر بپرسيم که آينا
عقيده عموم مردم در منطقه براي سياست خارجی امريکا زينان آور اسنت ينا خينر ،بنه
خصوص که بيشتر دولت هاي خاورميانه استبدادي هستند و بنابراين به نظر می رسد کنه
از بر آوردن خواسته هاي مردمشان ناتوان اند .آيا عقيده مردم خاورميانه براي امريکا مهم
است يا در شکل دهی سياست خارجی امريکا می تواند کامال ناديده گرفتنه شنود؟ اينن
سئوال مهم در فصل بعد به بحث گذاشته می شود.
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فصل سوم
عقيده مردم خاورميانه مهم است؟
زمانی که اسراييل و مصر در کمپ ديويد در سپتامبر  5133بنراي منذاکره در منورد
روند صلح گرد هم آمدند يك درگيري زود هنگام بين مناخيم بگين نخست وزير اسراييل
و انور سادات رييس جمهور مصر رخ داد که جيمی کارتر رييس جمهور وقت امريکا بنراي
ادامه مذاکرات آن ها را به سمت موضوعات ديگر فراخواند .اين درگينري در بناره مينزان
نفوذي بود که سادات بر افکار عمومی مصريان می توانست اعمال کند تا مراحل صلح بنه
وسيله مذاکرات به نتيجه برسد .بگين استدالل می گرد که " مردم مصر براحتی به وسيله
سادات به بازي گرفته می شوند و عقايد و نظرات شان می تواند بنه وسنيله رهبنر شنان
شکل داده شود ".به عنوان نمونه ،بگين توانايی سادات براي متقاعد کنردن منردمش در
باره شوروي را ذکر کرد که زمانی شوروي بهترين دوست مصر قلمداد می شد امنا پنس از
برهه ايی از زمان به بدترين دشمن مصر تبديل شد .البته واکنش خشمگينانه سنادات در
اين باره کامال قابل پيش بينی بود.
ديدگاهی که به وسيله بگين ( که دولت هاي منطقه هميشه می توانند نظراتشنان را
به مردمشان بقبوالنند و يا حداقل بدون توجه به ميزان عصابينيت آن ها در مقابل آن هنا
مقاومت کنند) اظهار شد طرفداران بسياري در امريکنا تنا سنال  5115در جننگ خلنيج
[فارس] يافت .زمانی که دولت هاي عرب به رهبري امريکا به اتحادي عليه عراق در جنگ
پيوستند اين ديدگاه که عقايد مردم منطقه براي شکل دادن به سياست هاي خارجی مهم
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است بسيار ضعيف بود .در جلسه تفحص کمسيون سياست خارجی سناي امريکا در مورد
جوانب گوناگون جنگ با عراق ،يك کارشناس خاورميانه (فواد عجمی ) پيشنهاد کرد کنه
اياالت متحده بايد موضوع مردم خاورميانه را به دولت هاي شان بسپارد و اضافه کرد ":آن
ها نمی دانند که چگونه ملت شان را توسعه ببخشند امنا منی داننند چگوننه در قندرت
بمانند".
از بسياري جهات کامال اين نظر صحيح است که دولنت هناي عربنی در بقنا بسنيار
توانمند هستند .مدارک تکاندهنده اسنت :در مصنر ،دولنت پنس از برانندازي اسنتبداد
پادشاهی در سال  5112بر سر کار باقی مانده است و حوادث بزرگی چنون جننگ ،5110
شکست در جنگ  ،5103جنگ با اسراييل در سال  5101و جنگ هاي سنال  5138را بنه
سالمت از سر گذرانده است .از نظر سياسی ،دولت مصر مردم را از يك متحد شوروي بنه
يك متحد امريکا سوق داده است و از نظر منطقه اي مصر از يك کشور قهرمان در جنبش
پان عربيسم به سمت اولين کشوري که در مورد مسئله فلسطين با اسراييل صلح کرد و از
اتحاديه عرب اخراج شد حرکت کرده است .در خالل بسياري از اين سالها اقتصاد مصر بی
رونق بوده است و همين امر باعث می شود تا ناپايداري در وضعيت سياسی کشنور ادامنه
يابد اما هيچ خطري استقرار دولت در اين کشور را تهديد نمی کند.
دولت پادشاهی خاندان هاشمی در اردن نيز از جهات بسياري شبيه به مصنر اسنت
ا ين خاندان که پس از پايان اشغال توسط انگلستان به حکنوت رسنيده انند از نزديکنان
خاندان سعودي در عربستان هستند .اردن يك کشور ضعيف و فقيراست که بنه وسنيله
همسايگان قدرتمند و ثروتمندي از جمله عراق ،سوريه ،اسنراييل و عربسنتان سنعودي
احا طه شده است اين کشور در سالهاي جنگ در فلسطين بار اعظم پناهجويان را به دوش
کشيده است .اردن کنترل خود را بر کرانه باختري در خالل جنگ از دست داد و در سنال
 5130شاهد جنگ هاي داخلی با فلسطينيان بود .پس از جنگ خلنيج [فنارس] در سنال
 5115اقتصاد اين کشور به يك رکود دچار شد ،در زمان اين جنگ هر چند که از پيوسنتن
به اتحاد به رهبري امريکا خودداري کرد اما از بهترين دوستان امريکنا در منطقنه بنوده
است اما مردم اين سرزمين بيشترين عصبانيت نسبت بنه سياسنت خنارجی امريکنا بنه
خصوص در مورد فلسطين را در منطقه دارند .با اين حال هنوز حکومت خانندان هاشنمی
باقی مانده است و روابط دوستانه با امريکا مانند هميشه ادامه دارد.
ماجراي حکومت ها در مورد دولت هايی چون مراکش ،تانزانيا و حتا ليبی نيز صنادق
است .در سوريه دولت سکوالر حزب بعث از اواسط دهه  00بر سر کنار اسنت .در خلنيج
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فارس هر حکومتی که پايه هاي آن مستحکم بوده است باقی مانده است .در عراق حنزب
بعث از اواسط دهه  00حکومت را بدست گرفت و تا زمان سرنگونی صدام حسين اتفاقنات
بسياري را از سر گذرانيد ،هشت سال جنگ خانمان سوز با ايران که صدها هزار کشته بنر
جاي گذاشت و کشور را از يك کشور ثروتمند به يك کشور ورشکسته تبديل کنرد .او در
حکومت باقی ماند تا از اتحاد به رهبري امريکادر سال  5115شکست خورد که بنه قيمنت
جان بسياري از عراقی ها و مشکالت بيشتر اقتصادي تمام شد .اما او همچنان تا يك دهه
بعد به عنوان رييس جمهور باقی ماند و در مقابل تحريم هاي شديد اقتصادي که به وسيله
مجامع بين اللملی ايجاد شده بود دوام آورد تا آن که باالخره به وسنيله حملنه امريکنا و
متحدانش سرنگون شد .اين مدارک متقن نشان دهنده آن است کنه چنرا تحلينل گنران
طرح هايی رادر باره خاورميانه پيشنهاد می دهند که انزجار عمومی را در بر نمی گينرد و
اجازه می دهند که دولت ها نگران بقا خود و تمرکز بر روي اين تنفر ها و خطرات باشند.
اين يك اشتباه است .از زمانی که دولت ها به عنوان بنازيگران اصنلی عرصنه بنين
اللملی مطرح شده اند ،بايد از پس مشکالتی که در باال گفته شد برآيند .اما داليل عمنده
اي وجود دارد که چرا نبايد نظرات مردم و عمنوم را نادينده گرفنت .اول ،حتنا در عصنر
محدوديت اطالعات هم اين چنين نبوده است که منردم خاورمياننه در شنکل دهنی بنه
سياست هاي دولت هايشان بی تاثير بوده باشند به اين دليل کنه تمنامی دولنت هنا بنه
مشروع باقی ماندن در منظر ملت شان توجه می کرده انند .دوم ،جهنانی شندن و عصنر
اطالعات در دهه گذشته انحصار دولت ها را به عنوان مهمترين ابنزار کنتنرل بنه کنناري
رانده است .سوم ،همانگونه که حمالت تروريستی عليه امريکا نشان دادند اين گروه هنا و
افراد غير دولتی هستند که اين حوادث دردناک و اسفناک را بوجنود منی آورنند و اينن
خطرات در زمانی که دولت ها توانشان را بنراي کنتنرل جرينان فنن آوري سنالح هنا و
اطالعات از دست می دهند افزايش می يابد .در حنالی کنه عصنبانيت عمنومی در حنال
افزايش است کنترل تروريسم همزمان با اين عصبانيت ها در مقايسه با گذشته دشوار تنر
می شود.
عوامل مشروعيت زايی
علی رغم وجود مدارکی دال بر پايداري دولت هاي استبدادي در منطقه ،شواهدي نينز
مبنی بر وجود برهه هايی از مخالفت مردم نيز وجود دارد .هر چنند کنه بنر اسناس منطنق
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مناخيم بگين که سادات بايد افکار عمومی را ناديده منی گرفنت امنا سنادات هزيننه اينن
جسارت را با جانش پرداخت .با اين که انقالب در تاريخ کمياب است و البتنه در خاورمياننه
نيز انقالب بسيار ناياب است اما در هر صورت و اغلب بصورت غير قابل پيش بينی اتفاق می
افتد .پادشاه طرفدار امريکا در ايران که به نظر می رسيد در استقرار ينك دولنت قنوي بنا
داشتن يك سيستم امنيتی مخوف و موثر موفق گرديده است به رهبنري ينك روحنانی در
سال  5131در طی يك انقالب سرنگون شد .اين انقالب تاثيرات شگرفی بر سياست خارجی
ايران ،سياست منطقه و مصالح امريکا گذاشت .در واقع اين که ملك حسنين پادشناه اردن
حاضر نشد تا در اتحاد امريکا براي جنگ با عراق در سال  5115شرکت کند به اين دليل بنود
که از سرنگونی توسط مردم عصبانی کشورش می ترسيد .البته دولت هنا در بقنا در قندرت
طی سال هاي اخير موفق بوده اند اما دوره اي از بی ثبناتی و ناپاينداري در منطقنه پنس از
جنگ سوئز در سال  5110به سرنگونی پادشاهی طرفدار غرب در عراق ،به قدرت رسنيدن
حزب ناسيوناليست بعث در سوريه ،و ايجاد خطرات عمده اي براي دولت هاي طرفدار غنرب
مثل اردن و لبنان منجر شد .از آن پس حکومتهاي منطقه با تکيه بر يك دولت بروکراتيك
قوي و بکارگيري سيستم هاي امنيتی قدرتمند در خط مقدم قرار گرفتند .بننابراين واضنح
است که دولتی که در مقابل خواسته هاي ملت اش میايستاد تنها تا زمانی بر قنرار خواهند
ماند که از ابزار زور استفاده کند.
توانايی دولت هاي منطقه براي غلبه بر اختالف سيلقه مردم از طريق استفاده از ابزار
هاي موثر امنيتی ،اساس منطق کسانی را تشکيل می دهد که اطمينان دارند دولت هناي
منطقه میتوانند از آرزو هاي ملت شان صرفنظر کنند .اما حتا در اين روزهنا بنا اينن کنه
دولت ها بر ارتباطات و اطالعات انحصار خود را اعمال می کنند اما پنذيرش عمنومی بنه
عنوان زمينه مشروعيت ساز به طور جدي در محاسبات سياسی لحاظ می شود .گفتمنان
مشروعيت اساسی و پايه اي است :در امريکا ما اين قضيه را بديهی فرض کرده اينم زينرا
دولت از ط ريق انتخابات بر سر کار می آيد .حتا زمانی که رييس جمهنور بنا راي پنايينی
انتخاب می گردد اغلب امريکايی ها مشروعيت او را تا پايان دوره اش زينر سنئوال نمنی
برند .محبوبيت مهم است اما مشروعيت اساس است زينرا کنه مشنروعيت انتخابناتی در
بسياري از کشور هاي خاورميانه وجود ندارد بنابراين در اين سرزمين ها سخت تنر اسنت
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که بين محبوبيت و مشروعيت تمايز قايل شد .دولت هايی مشروع اند که به نظر می رسد
که همان افعالی را انجام می دهند که مردمشان از آن پشتيبانی می کنند.
موضوع مشروعيت استفاده از ابزار زور را توسط دولت ها به دو شکل پيچينده منی
سازد .اول ،هر چه که از دولتی بيشتر مشروعيت زدايی شود به ابزار زور بيشنتري بنراي
نگه داشتن آن دولت احتياج است که اين عمل شبيه شنا کنردن بنر خنالف جرينان آب
است .اين استراتژي از منابع موجود يك دولت استفاده می کند و عدم اطميننانی نينز در
مورد اين نکته ايجاد می کند که اعضا دستگاه هناي امنيتنی بنيش از آن کنه بنا دولنت
همراهی نشان دهند با ملت همراهی خواهند کرد چرا که آن هنا نينز عضنوي از جامعنه
هستند .براي مثال در سال  5131دليل عمده پيروزي انقالب در ايران همراهی نيرو هناي
نظامی به خصوص دانشجويان دانشکده افسري هوانيروز و همافران با انقالب و روينارويی
با بخش هاي ديگر نظامی در کشور بود .مشروعيت امکان استفاده موثرتري از امکاناتی را
می دهد که توانايی يك دولت را براي حفظ قدرت بنه شندت افنزايش منی دهند .دوم،
مشروعيت براي يك دولت در زمانی که ابزار هاي زورش ناکارآمند شنده انند ينك چتنر
حمايتی براي دولت در مواقع بحران ايجاد می کند .يکی از مثال هاي خوب در اين زميننه
باقی ماندن سادات در قدرت به عنوان رييس جمهور مصر پس از شکست در جنگ 5103
با اسراييل است .زمانی که جت هاي اسراييل بر فراز قاهره به پرواز درآمده بودند سنادات
از رياست جمهوري شايد به عنوان يك تاکتيك استعفا کرد اما در طی چند ساعت چنند
ميليون از مصريان در خيابان ها جمع شدند تا از او بخواهند که استعفايش را پس بگينرد.
دولت هاي خاورميانه مانند همه جاي دنيا ،مقدم بر همه چيز براي بقا در قدرت از ابزار زور
استفاده می کنند اما هيچ يك نمی توانند مسئله مشروعيت را ناديده بگيرند.
زمانی که امريکا سياست هايی را در منطقه دنبال می کنند کنه انزجنار عمنومی را
نديده می گيرند ،ما نبايد درباره ابزار هايی که دولت ها می بايست بکار گيرند تنا خنود را
با اين س ياست ها وفق دهد ،توهم داشته باشيم :سرکوبی بيشتر .در واقع در طنی جننگ
خليج [فارس] در سال  ،5115ما دولت هايی مانند اردن را داشتيم که به خواسته پيشنين
ما مبنی بر دمکراتيزاسيون پاسخ گفته بودند بنابراين می بايست در مقابل افکار عمنومی
کشورشان پاسخگو باشند ،اما افکار عمومی کشورشان با سياست هاي امريکا مخالفت می
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ورزيد پس براي پشتيبانی از سياست هاي امريکا سرکوب بيشتري احتياج بود که شرايط
عدم محبوبيت دولت ها را بحالت سابق بازگردانند.
فشار انقالب اطالعات
ما نبايد منابعی را که در اختيار دولت هاي منطقه است تا بر ناخشنودي عمومی فائق
آيند دست کم بگيريم .يکی از اين منابع کنترل اطالعات است که به دولت ها کمنك منی
کند تا عقايد عمومی را همزمان که آن را حفظ می کنند جهت بدهنند .يکنی از راه هناي
کاهش دغدغه در مورد عقايد و نظرات عموم مردم جهت دادن به آن است و دولنت هناي
منطقه در زمينه کاهش مخالفت ها با شکل دادن بنه تصنورات و انتظنارات عمنومی يند
طواليی دارند.
حتا در ميانه قرن بيستم ،اطالعات به وسيله دولت ها براي تاثير بنر سياسنت هناي
کشور ها در فراتر از مرزها مورد استفاده قرار می گرفتنه اسنت .قبنل از آن کنه انقنالب
اطالعات در دهه  5110روي دهد ،اطالعات توسط دولت هنا و گنروه هناي وابسنته بنراي
پيشبرد اهداف شان مورد استفاده قرار می گرفت.در دهنه  5110و  ،5100مصنر از برنامنه
هاي تاثير گذار راديويی به خصوص صوت العرب براي گسترش پان عربيسم در منطقنه و
فشار بر دولت هاي محافظه کار منطقه استفاده می کرد و اين کار را ادامه داد تا زمانی کنه
مخالفان اين برنامه ها با ارسال پارازيت از انتشارش جلوگيري کردند .اسراييل نيز برنامنه
هاي راديوي پرطرفداري را به وسيله يهوديان مصري که به اسراييل مهاجرت کرده بودنند
براي تحت فشار قرار دادن دولت مصر در طی دهه  5100توليد منی کنرد .در دهنه 5130
انقالبيون ايران ی نيز از نوارهاي ضبط شده براي انتقال پيام رهبرشنان ،آينت اهلل خميننی
[ره] در ميان عموم مردم بر عليه برنامه هاي تبليغاتی رژيم شناه اسنتفاده منی کردنند.
انگلستان ،فرانسه و اياالت متحده نيز برنامه هاي راديويی به زبان عربی داشتند که اکثنر
مناطق در خاورميانه را پوشش می داد اما هيچ يك از اين برنامه ها ديگر براي تغيير و ينا
تاثير بر افکار عمومی کارساز نيست .هيچ گاه تا اين اندازه دولت هنا در کنتنرل جرينان
اطالعات به سمت افکار عمومی کشور شان ناتوان نبوده اند.
در سال  ،5115جنگ خليج [فارس] باعث شد تا  CNNبه صورت يك پديده در آيد:
رسانه اي که در سطح جهانی اخبار را لحظه به لحظه گنزارش منی کنرد .در سنال ،2005
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حمالت به امريکا باعث ظهور الجزيره ( شبکه ماهواره اي قطر که در اکثر نقاط جهان قابل
ديدن است) شد .در طی يك دهه با کاهش شديد هزينه بشقابهاي مناهواره و تجهينزات
الزم آن در منطقه و در دسترس بودن فن آوري پيشرفته چاپ که روزنامه ها را قادر منی
ساخت تا در نقاط مختلف و همزمان انتشار يابند وظهور شرکت هاي خصوصی که با ظهور
اين پديده ها به دنبال موفقيت و سود سرشار بودند باعث شد تا در زميننه خبررسنانی و
اطالعات يك انقالب واقعی رخ دهد .اين انقالب به طور چشمگيري تواننايی دولنت هنا را
براي کنترل جريان اطالعات کاهش داد حتا با اين وصنف کنه بسنياري از رسنانه هنا در
خاورميانه تحت کنترل دولت ها باقی ماندند.
فهم ماهيت اين پديده و چرايی چالشی را که به دولت ها در جهان عنرب وارد منی
کند مهم است .تحقيقات نشان می دهند که الجزيره بيش از سناير شنبکه هنا در مينان
کشور ها ي عربی ديده می شود و حتا در کشور هايی مثل عربستان شبکه الجزيره از نظر
بينندگان اخبار از شبکه سعودي نيز پيشی گرفته است ،اما به هيچ وجه تنها نيسنت .در
واقع موفقيت الجزيره محصول انتخاب هاي فوق العاده اي است که بينندگان عرب زمنانی
که تلويزيون شان را روشن می کنند دارند .اين انتخاب ها البته در نهاينت رسنانه هنا را
مجبور می کند تا مشتري مدارانه رفتار کنند.
در امريکا بحث در باره نقش الجزينره و سناير رسنانه هنا بنر روي تعصنبی کنه در
سردبيران و نويسندگان اين رسانه وجود داردکه باعث ايجاد انزجار از امريکنا منی شنود
متمرکز گرديده است .مدارکی وجود دارد که نشان می دهد کسانی که اين برنامنه هنا را
تماشا کرده اند از کسانی که اين برنامه هارا نديده اند احساس انزجار بيشتري نسنبت بنه
امريکا می کنند .واقعيت هاي غير قابل انکاري وجود دارد که نشان می دهد کنه الجزينره
شبکه ايی است که سخنان بن الدن را پخش کرده است و از موافقان او دعوت می کردنند
تا در مورد سخنان او به گفتگو بپردازند همچنين برنامه هايی را به معرفی رژينم طالبنان
اختصاص داده اند .آن ها کشتار غير نظاميان را در عراق بيش از شنبکه هناي امريکنايی
برجسته ساخته اند و بسياري از ميهمانان و يا کسانی که با اين شبکه تماس گرفته اند بنه
انتقاد جدي عليه امريکا پرداخته اند به خصوص در دوره هايی که خشنونت در سنرزمين
هاي فلسطينی باال می گيرد .اين تعصب آشکار در نتيجه شکايت دولت امريکا بنر علينه
آزادترين رسانه خاورميانه و در خواست از دولت قطر براي تغيير لحن اين رسنانه حاصنل
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شده است .اين وضعيت دشوار ( از يك سو رسانه هاي آزاد را تشويق می کنند و از سنوي
ديگر از دولت می خواهند تا آزادي رسانه را محدود کنند) بخنوبی توسنط آقناي سنفير
کريستوفر راس بيان شده است اويکی از معدود ديپلمات هايی است که بنه زبنان عربنی
مسلط است و در شبکه الجزيره حاضر شد تا از سياست هاي دولت دفاع کنند " :شنما در
الجزيره می دانيد که از زمان بنيان نهاده شدن الجزيره  ،دولت امريکا يکنی از بزرگتنرين
مشوقان شما بوده است .البته اين نيز واقعيت دارد که در يك زمان به خصوص تعندادي از
مقامات امريکايی ادعا کردند که به پخش آگهی هايی می پردازد کنه بنه وسنيله القائنده
توليد شده است .دولت امريکا فکر می کند که اين پيام ها محرک خشونت است".
الجزيره نيز مانند هر رسانه ديگري به احتمال قوي داراي يك برنامه عملياتی است و
کارمندانش مانند هر رسانه ديگري از کيفيت تخصصی متفناوتی برخوردارنند و در زمنان
تراژدي بسياري از خبرنگاران و گزارشگران بين گنزارش دهنی و تفسنير تفناوتی قائنل
نشدند .با اين حال در کل به نسبت بسياري از رسانه هاي منطقه و بعضی در سراسر جهان
کار بهتري را ارائه کرد .واقعيت آن است که در باره موضوعات وابسته به سياست خنارجی
سياست سردبيري اين رسانه انعکاس اخبار از ديدگاه مردم است .در مورد پديده الجزيره
يك برآورد غلط وجود دارد :اين شبکه بيش از آن که به جهت دادن عقايد عموم بپنردازد
به انعکاس عقايد عمومی می پردازد .دليل آن که اين شبکه در سطح وسيعی موفق اسنت
انعکاس ديدگاه هاي عمومی است .اين دوران جديد از اشاعه افکار در خليج فارس است.
در رو ز هايی که دولت ها انحصار بر رسانه ها داشتند ،مستمعين خاصی نيز داشتند.
اهداف شان بسيار روشن بود :ايجاد تصويري که به بقاي دولت کمك کنند .رسنانه ابنزار
موثرسياسی براي اعمال حاکميت بود .در اين زمان بسيار غينر معمنول بنود کنه رواينت
درستی از اخبار صورت گيرد حتا در مورد اخبار مهم نيز اين گونه رفتار می شد در عنوض
بسياري از برنامه ها به اين اختصاص می يافت که حاکم را نشان دهند کنه بنا تنك تنك
مقامات دولتی دست می دهد و همراه با آن موسيقی ماليمی نيز پخش منی شند .بندون
توجه به آن که بيننده مايل است چه برنامه اي را ببيند هيچ يك از مقامات محلنی ماينل
نبودند تا تصوير آن ها از برنامه ها حذف شود.
در حال حاضر تعدادي از اين شبکه ها باقی مانده اند اما تعنداد کمنی از منردم بنه
خصوص همين مقامات و خانواده هايشان به اين برنامه ها توجه می کنند چنرا کنه منردم
انتخاب هاي ديگري هم دارند .افزايش رسانه چه خصوصی چه دولتنی و رشند فزايننده
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ارتباط عموم با اين رسانه ها ماهيت استراتژي فعاليت هاي رسانه اي را تغيير داده اسنت.
اکنون امنيت بزرگترين سرمايه گذاري در دنياي عرب مطرح است .رسانه هناي موفنق در
خاورميانه به دليل درک درست منطق بازار مشتري مدارانه به وفنور يافنت منی شنوند.
ايستگاه هايی مانند  MBC5و الجزيره در تالش براي فهم نياز مخاطبان عرب نو آوري بنه
خرج دادند و پيشرو بودند .تلويزيون ابوظبی که تالش می کند تا با اين شبکه ها به رقابت
بپردازد پس از انجام تحقيقاتی در مورد نظرات مشتريانش به بازسازي خود پرداخنت .در
مدت کوتاهی اعراب نيز مانند هر جاي ديگري به سمت ايستگاه هايی گرايش پيدا کردند
که توليداتشان انتظارات آن هارا بيشتر پاسخ می داد و ديدگاهش به ديدگاه هاي اکثريت
نزديکتر بود و زمانی که اين ايستگاه ها از اين انتظارات فاصله می گيرند مردم به تماشاي
ايستگاه هاي ديگر می پردازند .اين منطق بازار است.
حجم بازار نيزطی دهه گذشته در جهان عرب به مقدار زيادي تغيير کرده اسنت .بنا
تغييرات فن آوري جديد به خصوص ماهواره يك ايستگاه در کشور کوچکی مانند قطر می
تواند برنامه هاي خود را به همه جاي جهان بفرستد .بسنياري از شنبکه هنا همزمنان در
شبکه اينترنت نيز قابل مشاهده هستند .اين پديده "مشتري" را بنراي اينن شنبکه هنا
بازتعريف کرده است .در حالی که در گذشته بسياري از رسانه هاي دولتی بنه دنبنال بنر
آوردن نياز هاي مخاطبان داخلی در جهت اهداف دولت و افزايش توان و قدرت دولنت در
نزد افکار عمومی بودند اما شبکه هاي جديد مخاطبانشان را در تمام جهان عرب در نظنر
می گيرند .در اين حالت مخاطب بر اساس زبان تعيين می شود :هر عرب زبانی بدون توجه
به اين که او در کجا زندگی می کند يك مخاطب بالقوه است .بنابراين مخاطبان براي ينك
رسانه در حال رقابت تنها قطري ها نيستند بلکه مصريان ،اردنی ها ينا سنعودي هنا نينز
هستند در واقع اکنون مخاطبان "اعراب" هستند .بننابراين بنراي دسنتيابی بنه بخنش
بزرگتري از بازار ،يك شبکه موفق می بايد به درخواست هاي تعداد بيشتري از اعنراب در
سراسر جهان پاسخ دهد .براي انجام اين منظور شبکه می بايد بنر موضنوعات مشنترک
ميان اعراب تمرکز کند .اين موضوعات اغلب در مورد مسائل هويت و سياست خارجی بنه
خصوص درگيري اعراب و اسراييل است.
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الزم است که اين رسانه هاي موفق و پاسخگو را از يك منظر تاريخی بررسی کننيم.

الجزيره بخاطر آن که بيش از حد نسبت به ساير شبکه ها ضد اسراييلی بود مورد انتقناد
قرار می گرفت .بعد از يازده سپتامبر بخاطر ضد امريکايی بودن هنم منورد انتقناد قنرار
گرفت .در پايان دهه  5110که مذاکرات فلسطينی ها به نظر می رسيد که پيش منی رود و
به صلح منتهی خواهد شد ،الجزيره اولين شبکه عربی زبانی بود که يك مقام اسراييلی را
براي شرکت در يك برنامه خود دعوت کرد و اولنين رسنانه اي بنود کنه اخبنار پارلمنان
اسراييل را پوشش داد تا نحوه عمکرد نظام اسراييل را به خانه هاي مردم عرب از منراکش
تا عربستان سعودي ببرد ،اين کار که تصويري واقعی از اسراييل و سياست هاي اسنراييل
به نمايش می گذاشت در ميان اعراب بسيار کمياب بود .در آن زمان انتقادات بنر آن بنود
که الجزيره سعی دارد تا اسراييل را در ذهن مردم عادي کند و به منافع اسراييل در اينن
راستا خدمت می کند.
رويه الجزيره پس از شکست مذاکرات در کمپ ديويد در جوالي  2000تغيينر کنرد و
افزايش خشونت بين اسراييل و فلسطين ،افکار عمومی را نيز تغيير داد .او در واقع تغيينر
دهنده افکار عمومی نبود اگر الجزيره به سرعت رويه خود را به شکل قبلی بازنمی گرداند
بدون شك رقبايش جاي خالی او را پر می کردند .انتقادات از اين شنبکه در امريکنا و در
ميان دولت هايی که از سياست هاي او متضرر می شدند کماکان ادامه پيدا کنرده اسنت.
اين شبکه بسياري از خط قرمز ها را در جهان عرب با دعنوت از چهنره هناي مخنالف از
کشورهاي عربی چون اردن ،مصر و حتا عربستان سعودي شکسته اسنت .الجزينره اينن
دولت ها را برانگيخته است به طوريکه در بعضی موارد روابط بين اين دولنت هنا و دولنت
قطر تيره شده است و دفتر نمايندگی اين شبکه در سرزمين هاي ديگر بسته شده اسنت.
اين واکنش ها نشان می دهد با آن که دولت ها از اين پديده جديد می ترسند اما کماکان
روش هايی براي مواجه با آن نيز دارند .اين رابطه بين جهانی شدن اطالعنات کنه قندرت
دولت ها را تحديد می کند و اهرم هايی که دولت ها هنوز براي فشار بر رسانه ها استفاده
می کنند در مرکز توجه در آينده رسانه ها در منطقه خواهند بود.
رسانه هاي جديد و نقش دولت ها
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در گذشته ،دولت هاي عربی قادر بودند تا احساسات ملنت هايشنان را بنا محندود
کردن مواجه آن ها با تصاوير دلخراش کنترل کنند .در طی جنگ خلنيج [فنارس] سنال
 ،5115دولت هاي عربی که به اتحاد به رهبري امريکا پيوسته بودند ،با امريکا به همکناري
می پرداختند تا براي جلوگيري از افزايش عصبانيت عمومی داستان هاي صدام حسين را
سانسور کند .اما اين روز ها مردم اغلب تصاوير زنده مجروح و کشته شدن شنهروندان را
در فلسطين ،ردپاي تانك هاي اسراييل را در کرانه باختري ،مصاحبه هاي احساسی را بنا
پدر و مادران داغدار مشاهده می کنند .آن ها احساس سرخوردگی و بی پناهی می کننند
اما در کنار اين احساسات نيز از ناتوانی دولت هايشنان عصنبانی انند .در بعضنی مواقنع
کسانی که با اين شبکه ها تماس می گيرند ،دولت هايشان را عامنل امريکنا ينا اسنراييل
معرفی می کنند و مردم را به در اختيار گرفتن اهرم هاي امنيتی فرا می خوانند تا به اينن
طريق با افزايش توانايی هايشان به کمك فلسطينيان بشتابند .اين شبکه ها بدون شنك
ابزاري در به حرکت درآوردن راهپيمايی عظيم مردمی در طی بحران اسراييل و فلسنطين
در بهار  2002بودند.
اين شبکه ها به خصوص در زمان هايی که طاقت مردم طاق می شنود باعنث ايجناد
احساس ناامنی در ميان دولت هاي منطقه می شوند و با توجه به مشروعيت خود آن ها را
به اخيه می کشند .در يك برنامه در شبکه الجزيره در آگوست  ،2002يك پروفسور عنرب
امريکايی ،اردن را به طرفداري از اسراييل حتا قبل از قرداد صلح بين اردن و اسنراييل در
سال  5112متهم کرد .او همچنين ادعا کرد که ملك حسين که در اثنر سنرطان در سنال
 5111مرد ،با سازمان اطالعاتی امريکا همکاري می کرده است .دولت اردن با بستن دفتنر
نمايندگی الجزيره در عمان به اين برنامه واکنش نشان داد و ادعا کرد کنه الجزينره " بنه
طور مداوم قصد دارد تا به اردن و مردم اردن به طور مستقيم و غير مستقيم صدمه بزند".
تنها چند روز قبل از آن ،روابط بين عربستان سعودي و قطر به ننازل تنرين سنطح
سقوط کرد پس از آن که الجزيره برنامه اي را پخنش کنرد کنه در آن يکنی از مخالفنان
حکومت سعودي خاندان سلطنتی و مقامات دولتی اين کشور را به مرکزي براي خدمت به
خواسته هاي صهيونيسم و کمك به ايجاد اختالف در ميان اعراب متهم کنرد .اينن فشنار
هاي سياسی شديد از گوشه گو شه جهان عرب و به همان نسبت از طرف امريکا بر شبکه
الجزيره وارد می شود ممکن است که تاثيرات مقطعی داشته باشد امنا الجزينره کماکنان
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سياست هاي باز گذشته خود را دنبال می کند .سئوال اين است که آيا قدرت دولنت هنا
خواهد توانست به رسانه هاي منطقه چنان فشاري وارد کند که آن ها را مجبور سازد تا بر
خالف خواسته بازار عمل کنند.
حتی در ميانه اين پديده جديد رسانه اي ،دولت ها بازيگران بغايت مهمی هسنتند .در
جاهايی مانند مصر که اکثر مردم هنوز به تلويزينون هناي مناهواره اي دسترسنی ندارنند،
تلويزيون دولتی کماکان پيشرو است .حتا شبکه هايی که به عنوان خصوصی شنناخته منی
شوند با دولت ارتباط دارند .صاحبان  MBCافرادي از خاندان سنلطنتی سنعودي هسنتند.
الجزيره به صورت مشخص از شبکه دولتی بريتانيا (بی بی سی ) مندل بنرداري منطقنه اي
شده است .محاسبه اوليه بر آن بوده است که در صورتی که بتواند به صنورت منطقنه اي در
جهان عرب خوب کار کند به وسيله تبليغات خواهد توانست از پس هزينه هاي خود برآيد و
پس از پنچ سال از آغاز به کار می تواند به طور کامل خصوصی شود .اين محاسبه يك اينراد
اساسی دارد :دولت ها در منطقه بر در آمد حاصل از تبليغات نفوذ عمده اي دارند .زمانی که
الجزيره به مرور نفوذ بيشتري کسب کرد و در نتيجه بنه منرور بنيش از پنيش در عرصنه
تبليغات جذابيت يافت ،بسياري از چيز هايی که او را تا به اين حد محبوب کرده بود در عين
حال براي دولت ها نيز بشدت خطر ساز شده بود .شرکت هاي بزرگ که سفارش دهنندگان
عمده تبليغات هستند از سوي ديگر با دولت هاي منطقه ارتباط هاي بسيار نزديکنی دارنند
چرا که تجارت با دولت ها عجين شده است .زمانی که يك شرکت بنزرگ در عربسنتان ينا
مصر تجارت بزرگی انجام می دهد و در عين حال شاهد تنش بنين شنبکه تلويزينونی و آن
دولت است مايل نيست تا در نظر دولت مردان به عنوان کمك کننده بنه چننين شنبکه اي
مطرح باشد .به اين داليل ،الجزيره نمی تواند از تمنام مننافع محبنوبيتش در مينان منردم
استفاده کند به طوريکه کامال مستقل گردد.
دولت قطر اين قدرت را دارد که يك شبه الجزيره را تعطيل کند .اما سئوال اين اسنت
که چرا اين کار را نمی کند؟ و چگونه است که کشور کوچکی مانند قطر می تواند در مقابنل
همسايگان پرقدرتش مقاومت کند؟ واضح است که قطري ها از الجزيره براي تغيينر جرينان
رسانه اي که عليه آنها در اوائل و نيمه دهه 5110فعال بنود اسنتفاده کردنند .دولتنی کنه
روابطش با همسايه قدرتمندش يعنی عربستان اغلب گرمی الزم را نداشته اسنت و در اکثنر
مواقع آماج انتقاد هاي رسانه هاي پان عربيست سعودي بوده است .در واقنع دهنه  5130در
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جهان عرب سرمايه گذاري عربستان سعودي در زمينه رسانه هاي پنر نفنوذ عربنی شنامل
روزنامه هاي مهمی که در تمام جهان عرب توزيع می شوند بسيار بارز و پر رنگ بوده اسنت.
اين رسانه ها به خصوص در ميانه هاي دهه  5110اغلب از قطري ها به خصوص از زمان آغناز
مذاکراتشان با اسراييل در روند صلح به انتقاد می پرداختنند .بنا راه انندازي ينك شنبکه
تلويزيونی پر نفوذ و خالق  ،قطري ها کنترل جريان اطالعات را بدست گرفتند تنا سنعودي
ها و ديگران از حجم انتقادات و فشار هاي خود در رسانه هاي خود بکاهند.
در نهايت ،با اين حال بايد به منبع قدرتی که قطريها به آن پشت گرم اند تا در مقابل
فشار از سوي ساير دولت هاي عربی مقاومت کنند توجه کرد .جواب ساده است :ميزبنانی
از نيرو هاي نظامی امريکا .گسترش رابطه استراتژيك با امريکنا بنه خصنوص زمنانی کنه
عربستان براي حمايت از امريکا کامال بی ميل بود به قطر اين فرصت را داد تا از انتقنادات
دوستان امريکا در منطقه مصون بماند .در واقع ،حتا زمانی که بسياري از الجزيره به خاطر
تعصبات ضد امريکايی و نشان دادن همدردي با عراق انتقاد منی کردنند .حاکمنان قطنر
تصميم گرفتند تا به امريکا اجازه دهند کنه تنا بخنش اعظمنی از تجهينزات خنود را از
عربستان به قطر منتقل کند.
زمانی که امريکا شروع به حمله به عراق از خاک قطر کرد ،الجزيره بنا ينك تنناقض
مواجه شد .در پاسخ به اين وضعيت سعی کرد تا نقنش امريکنا در اينن مناجرا را بسنيار
برجسته کند و در اين ميان سخن از "نيروي اشغال گر" به ميان آورد در حالی کنه نقنش
قطر را ناديده گرفت.
همه اين بحث به اين خاطر بود که خاطر نشان شود کنه کماکنان دولنت هنا نقنش
محوري را بر عهده دارند حتا در دوران انقالب اطالعات .اما اين پدينده بنراي دولنت هنا
چالش هاي جدي را ايجاد کرده است اگر ديگر دولت ها حتا دشمنان کوچك را قادر سازد
تا به افکار عمومی فرا سوي مرزها دسنت يابنند .ايسنتگاه هناي رادينويی در خنارج از
خاورميانه به خصوص از اروپا و افزايش استفاده از اينترنت انحصار اطالعاتی دولنت هنا را
محدود ساخته است .اگر الجزيره از روش آزاد خود دست بر دارد و به پاسخ بنه خواسنته
هاي مشتريانش بی اعتنايی کند ،تقاضاي بازار به وسيله يك شبکه پيشرو ديگنر اجابنت
می شود.
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در نتيجه ،دولت هاي عربی که در حال حاضر مخالفت هاي زيادي را تحمل می کنند،
به طرز فاحشی در مورد نتايح بحران هايی که صبر مردم را به انتها منی رسنانند نگنران
هستند .آن ها در حال شنا در آب هاي عميق هستند.
جهانی شدن و توانمند شدن مردم
در  50سپتامبر  2005قبل از اجالس روابط امريکا و اعراب در واشنينگتون سنخنرانی
انجام دادم و در آن بزرگترين هراسم را بيان کردم :توانمنند شندن پينام عملينات هناي
انتحاري در محيطی که سرخوردگی و نااميدي هنوز باقی مانده است به معنی آن است که
بزودي اين دستاويز توسط گروه هاي سفاکی در خارج از حوزه درگيري اعنراب اسنراييل
استفاده خواهد شد .البته من به هيچ وجه در مورد اين که حمله چقدر نزديك خواهد بود
نظري نداشتم.
فشار جريان اطالعات بدون محدوديت و مرز بر روي رسانه ها تنها يکنی از تغييراتنی
است که دولت ها را مجبور ساخته است تا اطمينانش به تواننايی بنراي مقاومنت در برابنر
نارضايتی عمومی را از دست بدهند .زمانی که دولت ها از يك خطر می آموزنند تنا چگوننه
قابليت هاي خود را در برابر خطر بعدي افزايش دهند ،افراد و گروه هناي مخنالف نينز درس
می گيرند .يکی از جنبه هاي انقالب اطالعات دسترسی آسان تر به فنن آوري و همناهنگی
ساده تر بين افراد و گروه هايی است که به صورت جغرافيايی از هم دورند .مفسر نيوينورک
تايمز ،توماس فريدمن ،5آن را اين گونه بيان کرده است:
سومين موازنه اي که در جهانی شدن بايد به آن توجه کنيند موازننه بنين افنراد و
دولت-ملت هاست .زيرا که جهانی شدن بسياري از موانعی را که از دسترسنی بنه منردم
جلوگيري می کرد خراب کرده است و زيرا که همزمان جهان را به وسيله سيم ها بنه هنم
وصل کرده است ،او به افراد قدرتی داده است تا هم بر بازار و هم دولت هنا بنيش از هنر
زمان ديگري در تاريخ نفوذ داشته باشند .بنابراين امروز شما تنها يك ابرقدرت نيستی ...
بلکه افراد توانمند شده بسياري داري .بعضی از افراد توانمند شده بسيار عصبانی هستند
بعضی بسيار شگفت زده اند اما همه آن ها اکنون قادرند تا در عرصه جهانی بدون نياز بنه
اطالع رسانی سنتی دولت ها به کنش بپردازند.
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با اين حال دولت ها به هيچ وجه مرکزيت خود را از دست نداده اند و کماکان راهنی
براي مواجه با چالش هايی که توسط جهانی شدن پيش خواهد آمد خواهند يافنت .بحنث
هايی در مورد چالش هاي پيش رو وجود دارد بنابراين در مورد کارآمد بنودن ابنزار هناي
سياسی قديمی ترديد هايی وجود دارد .زمانی که به ماهيت خطر هاي پيش رو آگاهی می
يابند اطمينانشان را در مورد توانايی هاي شان از دست می دهند .بعضی از بقينه آسنيب
پذير ترند .در خاورميانه دولت ها با دشواري هاي زير روبنرو هسنتند :بنراي وفنق دادن
شرايط خود با جهانی شدن ،آن ها بايد در هاي سيستم اقتصنادي و سياسنی را بنه روي
همگان بگشايند؛ اما براي مقاومت در برابر فشار فزاينده عمومی در کوتناه مندت ،آن هنا
تمايل دارند تا از ابزار سرکوب براي بستن سيستم استفاده کنند کنه در هنر دو صنورت
خطر زيادي پبش روي آن ها قرار دارد.
همچنين مشخص است که مردم نيز در فرصت هاي جديد پيش آمنده مننابع الهنام
بخشی را می بين ند که ارتباطی با دولت ندارد .به طور تاريخی اعنراب نااميند ،آروزهناي
شان براي تغييرات را در سيماي دولت هاي ديگر و يا بازيگران خارجی می بيند .در دهنه
 ،5110آن ها که از اعمال اسراييل و احساس ضعف ناشی از پاينان جننگ سنرد درماننده
بودند ،آرزو هاي خود را در سيماي رهبران قدرتمندي چون صدام حسين می ديدند .حتا
آن ها که او را به خاطر سبوعيت و خشونتش و بخاطر جنگ با ايران دوست نمی داشنتند
مقاومتش در برابر قدرت هاي خارجی را جذاب می دانستند .زمانی کنه صندام در جننگ
خليج [فارس] شکست خورد ،اميد هايی که به او بسته شده بود نابود شد .در دهنه ،5100
کسانی که مخالفان "امپرياليسم غرب " بودند و يا بدنبال "آزادي فلسطين"بودند و يا حتا
بدنبال تغيير حکومت هايشان ،آرزو هايشان را در سيماي جمال عبد الناصر منی ديدنند.
زمانی که او در جنگ  5103شکست خورد و بخشی از اراضی خود را به اسنراييل واگنذار
کرد ،بشدت احساس تسليم و نااميدي منطقه را فرا گرفت .از اين احساس پنس از انندک
زمانی ،گروه هاي رزمنده فلسطينی که تالش می کردند تا از خارج از دولت ها پشنتيبانی
کسب کنند درست در زمانی که همه اميدشان را از دست داده بودند استفاده کردند .براي
دميدن اميد اين گروه ها يك پيروزي تاکتيکی را به يك موفقيت استراتژيك و اسطوره اي
بدل کردند.
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آن پيروزي تاکتيکی نبرد کريمه در اردن در مارس  5103بود .پس از شکست اعراب

در سال  5103که به کنترل اسراييل بر ساير نواحی فلسطين و منوج جديند پناهنندگان
فلسطينی منجر شد ،نبرد کريمه به عنوان افسانه اي در جنبش فلسطين تبديل شند .بنا
اين که جزييات محل بحث است اما در اين نبرد درحدود  5100سنرباز اسنراييلی حضنور
داشتند که مورد حمله رزمندگان فلسطينی در شهر کريمه قرار گرفتند که در اينن شنهر
در حدود  800رزمنده فلسطينی موضع گرفتند .فلسطينيان با سربازان اسراييلی وارد يك
نبرد خونين شدند که به کشته شدن  23سرباز اسراييلی و مجروح شدن  10نفر انجاميند.
اما خبر عمليات بی باکانه فلسطينيان با تعداد بسيار بيشتري از تلفات اسنراييلی هنا در
ميان دولت هاي عربی پيچيد که در حد جبران شکست جنگ  5103مقايسه شد .کريمنه
که در عربی به معنی " بزرگی" است ،به شکل تشبيه اي از خود کفايی فلسطينی ها و بنه
عنوان منبعی از آمال منطقه در آمد .در طول  22ساعت 1000 ،نفر براي پيوستن بنه نينرو
هاي فلسطينی الفتح داوطلب شدند.
با اين همه اين شکل جديد آمال به بازيگران غير دولتی و گروههايی کنه خودشنان
منبع آرزو هاي منطقه بودند گره خورده است؛ آرزوي منطقه بر حمايت از آن ها به جناي
رقابت متمرکز شده بود .امروز تعداد کمی معتقدند که دولت ها و رهبرانشنان در منطقنه
قادر خواهند بود که از پس مشنکالت برآينند .زمنانی کنه رسنانه هنا افنزايش تلفنات
فلسطينيان ،محدوديت هاي آنان در زمينه اقتصادي و سياسی را که هننوز بناقی ماننده
است به تصوير می کشند ،انتظاراتشان از دولت هايشان تغيير می کند .خنوش بيننی اش
در مورد خشو نت که خواهد توانست همه چيز را تغيير دهد نموننه اي از قندرت افنراد و
گروه هاي غير دولتی است و قهرمانان جديدشان رزمندگان لبنانی و فلسنطينی هسنتند
که نام انتفاضه به خود گرفته است .عمليات هاي انتحاري براي بسياري بنه عننوان ينك
روش توانمند سازي در آمده است که می توانند بر نابرابري ها فائق آيند و توزيع قدرت را
از نو تعريف کنند .مهمتر آن که اين روش ها می توانند به سادگی به رقابت کشيده شنوند
چرا که حداقل منابع و سازمان که براي اين کار احتياج است .اگر به اين ماجرا دسترسنی
آسان به سالح و اطالعات در مورد ساخت آن ها و همچنين افزايش چشمگير همناهنگی
امکانات را در فراسوي مرزها به آن بيافزاييم ،خطر بسيار جدي بنه نظنر خواهند رسنيد.
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خيلی دشوار نخواهد بود که چگونگی به چنالش کشنيده شندن دولنت هنا را از خنالل
بلندپروازي و سبوعيت اين گونه افراد و گروه ها تصور کنيم.
در مرحله بعدي ،پديده عمليات انتحاري ممکن است که بنر موسسنات کشنورهاي
عربی تمرکز کند هماگونه که عمليات عليه هدف هاي خارجی افزايش می يابد .کشنندگی
چنين عمليات هايی آن چنان است که دولت ها مجبورند منابع خود را براي مقابله بنا آن
ها افزايش دهند .اندکی از دولت ها مايلند که به استقبال خطر بروند ،آن ها در مهار اينن
چالش هاي فزاينده موفق نخواهند شد مگر به وسيله ابزار هاي سرکوب که تنها در کوتاه
مدت جوابگو خواهد بود.
علی رغم چالش هاي فزاينده داخلی ،دولت هاي عرب در داخنل از قندرت بيشنتري
نسبت به خارج از کشور برخوردار هستند .هر چند که مردم خواهان مواضع هجنومی تنري
نسبت به امريکا يا مواضع خصمانه تري نسبت به اسراييل هستند امنا دولنت هنا هننوز از
ظرفيت بااليی براي مقاومت در برابر خواسته هاي مردمشان برخوردارند .بنه لحناظ نظنامی
دولت هاي عربی به نسبت اسراييل از توانايی بااليی برخوردار نيستند .يکی از نتايج قرارداد
صلح بين مصر و اسراييل آن است که ديگر دولت هاي عربی ظرفيت نظامی چنندانی بنراي
جنگ بر عليه اسراييل ندارند .وانگهی بسياري از اين دولنت هنا عالقنه دارنند کنه روابنط
استراتژيك خود را با امريکا حفظ کنند .به طور مثال ،مصر دو ميليارد دالر از امريکنا کمنك
دريافت می کند و اسراييل تنها سه ميليارد دالر دريافت می کند و ارتشش از کمنك هناي
امريکا استفاده می کند و با ارتش امريکا در هم تنيده شده است .اردن که يکنی از آسنيب
پذير ترين کشورهادر زمينه امکانات نظامی است به پشتيبانی منداوم واشنينگتون محتناج
است.
اما فشار هاي فزاينده بر سياست هاي خارجی اين کشور ها تاثيراتی داشنته اسنت،
در ابتدا مصر روابط خود را با اسراييل کاهش داد و پس از آن اردن همين رويه را در پاسخ
به بحران اسراييل – فلسطين در بهار  2002در پيش گرفنت .بنا هنر تغيينر صنعودي در
درگيري ها مردم خواهان واکنش هاي جديد هستند .اينن تننش در حنال افنزايش بنين
سياست هاي داخلی و خارجی دولت ها را به بازنگري در مواضع شان مجبور می سازد.
شروع جنگ توسط اعراب نامحتمل است چرا که دولت هاي عربنی بنيش از آن کنه
بدست بياورند از دست خواهند داد .اما در آغاز قرن بيست و يکنم ،تنوازنی در سياسنت
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هاي منطقه اي وجود ندارد و به نتايج پيش بينی نشده اي منتهی خواهد شد ،حتا اگر اين
نتايج جنگ بين اعراب اسراييل نباشد :از طرفی ،بسياري از دولت هاي عربنی بنه روابنط
محکم با امريکا احتياج دارند و مايل نيستند با اسراييل رودرو شوند؛ و از طرف ديگر ،اين
موقعيت عصبانيت فزانيده مردم را تشديد می کند .تخمين نتايج محتمل نمی تواند فقنط
به محاسبه توزيع قدرت نظامی محدود شود بلکه بايد انگيزه هاي مردم و دولت ها را نينز
در نظر گرفت .در سال  ،5138تمام جامعه بين المللی حتا اسنراييل و امريکنا نتوانسنتند
جنگ سوريه و مصر را براي بازپس گيري اراضی اشغالی شان را به يك دليل ساده پنيش
بينی کنند :بکلی پذيرفتن اين مسئله که اين دو دولنت جنگنی را آغناز کننند کنه منی
دانستند شانس زيادي براي پيروزي ندارند غير عقالنی به نظنر منی رسنيد .وزينر امنور
خارجه سابق امريکا ،هنري کسينجر ،بعدها توضيح داد که او مجبور شد نقطه نظنراتش را
در مورد سياست هاي خاورميانه پس از جنگ بکلی تغيير دهد .او نوشت " تعاريف عقالنی
ما جايی در گفتمانی ندارد که ينك جننگ بندون پينروزي را بنراي بازگردانندن عنزت
نفس(5احترام به خود) آغاز کردند".
در اوايل قرن بيست و يکم ،احساس فراگيري از سرخوردگی و از دست دادن عنزت
نفس و آرزوهاي فرو خورده براي بازگرداندن عظمت و بزرگی در تمنام خاورمياننه وجنود
دارد ،که نتايج آن در عصر جهانی شدن غير قابل پيش بينی است .مقداري از اين نااميدي
به سيستم هاي سياسی و اقتصادي مربوط است که بخوبی در خدمت منردم نبنوده انند.
حمع يت عرب به طرز قابل مالحظه اي جوانتر از ميانگين جهانی اسنت .بيکناري در بنين
اعراب در سال  2000در حدود بيست درصد بوده است که در بعضی نقاط ماننند سنرزمين
هاي فلسطينی حتا به چهل درصد نيز می رسد که کماکان نيز در حال رشد است .در يك
گزارش که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است نشنان دهننده وضنعيت بحراننی
اقتصادي و سياسی در منطقه است .با اين حال منطقه تالش هايی از سنال  5130در اينن
زمينه انجام داده است که شامل افزايش اميد به زندگی ،دوبرابر شدن نسنبت باسنوادان(
اين نسبت در بين زنان سه برابر شده است هر چند که هنوز نيمی از زنان بی سواد ماننده
اند) می باشد .از همه شاخص هاي ارايه شده در اين گزارش بحرانی ترين شناخص آزادي
است که از شش منطقه جهان :امريکاي شمالی ،اقيانوسيه ،اروپا ،امريکاي التنين ،جننوب
1

- Self-respect
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شرقی آسيا ،افريقاي زير صحرا کمتر است که اين شاخص آزادي نشنان دهننده گسنتره
وسيعی از حقوق شهروندي و سياسی و آزادي هاي واقعی به نسبت آزادي هاي مصرح در
قانون است .جمعا توليد خالص ملی در هر  22عضو اتحاديه عرب در حدود  18532ميليارد
دالر است که اين مقدار کمتر از تنها يك کشور اروپايی ماننند اسنپانيا ( 11131ميلينارد
دالر) است.
اين مقياس هاي سياسی و اقتصادي براي منردم عصنبانی واقعنی اسنت امنا اينن
عصبانيت را درگيري هاي اسراييل – فلسطين تشديد می کند و هننوز اينن مسنئله بنه
عنوان مسئله اصلی در روانشناسی سرخوردگی مردم منطقه باقی ماننده اسنت .توضنيح
داليل آن هدف فصل بعد است.
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فصل چهارم
نقش مناقشه اعراب و اسراييل
و به امريکا و مردمش می گويم که :به خداي سبحان قسم منی خنورم ،امريکنا روز
خوش نخواهد داشت و تا زمانی که ما در سرزمينمان و در فلسنطين احسناس امنينت و
سالمت نکنيم آنها که در امريکا زندگی می کننند هنيچ گناه منزه امنينت و سنالمت را
نخواهند چشيد.
اسامه بن الدن 3 ،اکتبر 2005

زمانی که حمالت امريکا به به القائده و پشتيبانش رژيم طالبان در افغانستان آغاز شد،
اسامه بن الدن سخنان خود را با ذکري از فلسطين به پايان برد تا درميان اعراب و
مسلمانان به دليل آن که انگيزه او دردهاي فلسطين بوده است حرکتی ايجاد کند .در آن
زمان حتا از سخنان خود اسامه بن الدن کامال مشخص بود که مسئله فلسطين براي القائده
داراي اولويت نيست .به عالوه القائده و بسياري از اسالمگرايان در سراسر جهان ،سازمان
آزادي بخش فلسطين و ديگر جنبش هاي ملی فلسطين را به ديده حقارت می نگريستند،
آن ها نه به دنبال يك جهان سکوالر بلکه به دنبال يك جهان اسالمی تمام عيار هستند .به
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روايت کسانی که القائده را از نزديك می شناختند و کسانی که پس از  55سپتامبر براي
دولت امريکا به تحقيقات پرداخته اند ،القائده حتا گروه حماس را به عنوان گروهی که تنها
بر مسئله فلسطين تمرکز کرده است و تا کنون رزمندگان خود را به نقاط ديگر مانند چچن،
بوسنی ،يا افغانستان گسيل نداشته است به ديده شك می نگرد .سئوال اين است :چرا بن
الدن در زمان نااميدي از پشتيبانی از ملت هاي عرب مسئله فلسطين را وارد ماجرا کرد؟
جواب ساده است :هيچ مسئله ديگري جز مسئله فلسطين نمی تواند جهان اسالم را به
حرکت در آورد .هيچ موضوع ديگري به اندازه موضوع فلسطين نمی تواند تصورات منطقه
از امريکا را بنيادگرايانه تر کند.
از زمان شکل گيري دولت اسراييل ،دولت هاي عرب اغلب از مسئله فلسطين در
جهت اهداف سياسی براي پوشاندن مشکالت داخلی خود استفاده کرده اند  .زمانی که
عراق به کويت حمله کرد (مسئله اي که هيچ ربطی به درگيري فلسطين و اسراييل
نداشت) ،رهبران عراق خود را به عنوان قهرمانان مسئله فلسطين نشان دادند .پس از
آغاز جنگ خليج [فارس] ،عراق بالفاصله موشك هاي خود را به سمت اسراييل پرتاب
کرد تا به اين وسيله اين جنگ را به يك درگيري بين اعراب و اسراييل بدل کند .و زمانی
که صدام حسين از سرنگونی دولتش توسط برنامه هاي جنگی امريکا در آگوست 2002
نگران بود ،سخنرانی اش با آماده سازي مردم عراق و ساير جهان عرب با درود به "اعراب
و جلودارانشان که مردم قهرمان فلسطين هستند و  . . .هر انسان باشرف جنگجويی که
با قلبی صاف با خدا مواجه می شود" آغاز شد .دولت هاي عربی اغلب کار بسيار کمی
براي فلسطين انجام داده اند با اين حال چرا آنها اغلب اين موضوع را يادآوري می کنند؟
زمانی که دولت بوش بر سر کار آمد در ابتداي سال  ،2005احتمال صلح فلسطين
اسراييل بسيار اندک بود و همين مسئله باعث بی رغبتی دولت براي اولويت دادن به آن
در برنامه کاري خود بود .دولت مردان امريکايی بدون در نظر گرفتن تراژدي انسانی در
منطقه اين چنين فرض کردند که خشونت هاي مداوم تاثير حياتی بر مصالح امريکا به
خصوص در خليج فارس نخواهد داشت .آن ها دولت هاي عربی مانند عربستان سعودي را
در نظر می گرفتند که کالمی از فلسطين حمايت می کنند اما کسی باور نداشت که آن ها
اجازه خواهند داد تا اين مسئله بر سياست هاي شان و به طبع روابط شان با امريکا تاثير
بگذارد.
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دولت با يك چالش غافلگيرانه در بهار  ، 2005ماه هاي قبل از يازده سپتامبر ،مواجه

شد .عبداهلل وليعهد عربستان سعودي کسی که در واقع کشور را اداره می کرد ،دعوت
بوش براي ديدار از کاخ سفيد را بخاطر ناخشنودي از سياست هاي خارجی امريکا در
رابطه با فلسطين رد کرد .با توجه به بسياري محاسبات ،اين مسئله رييس جمهور را بيش
از هر واقعه ديگري در خاورميانه شگفت زده کرد و باعث بازخوانی دوباره سياست هاي
دولت شد.
بدون توجه به انگيزه هاي واقعی دولت ها در منطقه (که البته مانند همه دولت ها در
جاهاي ديگر است) که به وسيله محاسبه براي بقا شکل می گيرند ،با اين حال کامال
مشخص است که آن ها می دانند که مسئله فلسطين در ميان مردم شان طنين انداز
است .در موقعيت هاي بحرانی زمانی که مشروعيت دولت ها زير سئوال می رود بسياري
از رهبران عرب از مليت هاي مختلف تالش می کنند تا خود را در پرچم فلسطين بپيچند.
مدارک
دولت سعودي و بقيه دولت هاي عرب عمق عصبانيت مردم کشور هايشان را از مسئله
فلسطين درک کرده اند .در تحقيقاتی که من در مارس  2005در پنچ کشور عربی (عربستان
سعودي ،امارات متحده عربی ،کويت ،لبنان و مصر) انجام دادم نظرات مردم در مورد اين
مسئله به طور کامل روشن بود .در چهار کشور اول 00درصد از پاسخ دهندگان مسئله
فلسطين را به عنوان " تنها مسئله بسيار مهم " براي شخص خود ذکر کردند در حالی که
بيست درصد آن را به عنوان يکی از سه مسئله مهم در ذهنشان خاطر نشان کردند .در
مصر  31در صد ،مسئله را به عنوان " تنها مسئله بسيار مهم " ذکر کردند .نتايج مشابهی
توسط موسسه تحقيقاتی زاگبی در بهار  2002در بين ده مليت ،پنچ کشور عرب ،سه کشور
مسلمان و ونزوئال و فرانسه بدست آمد .در تمام کشور هاي عربی که تحقيق صورت گرفته
است ،دو سوم از پاسخدهندگان خاطر نشان کرده اند که مسئله فلسطين " مهمترين" يا
يکی از مسائل "بسيار مهم" پيش روي جهان عرب است .در دو کشور ديگر غير عرب
مسلمان(پاکستان و اندونزي) نيز نتايج مشابهی بدست آمده است و ان ها نيز با
پاسخدهندگان عرب موافق بودند .با اين حال اين تحقيقات به اين معنی نيست که فلسطين
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از کار يا غذا سر سفره مهم تر است ،آن ها در اين کشور به خوبی احساس شان را در اين
موارد مشخص کردند.
برخالف گفتمانی که خاطر نشان می کند که اين پديده ساخته و پرداخته الجزيره يا
ساير رسانه هاست ،هيچ مدرکی در طی تحقيقات براي اثبات چنين فرضيه اي بدست
نيامد .در واقع هيچ تفاوت آشکاري ميان عمق احساسات در مورد فلسطين بين کسانی
که الجزيره نگاه می کردند و کسانی که نگاه نمی کردند در سه کشوري که مورد مطالعه
قرار گرفت مشاهده نشد و نتايج در عربستان و مصر غير عقالنی است :در اين کشورها
کسانی که الجزيره تماشا می کنند نسبت به کسانی که تماشا نمی کنند کمتر نسبت به
مسائل فلسطين حساس هستند.
نه تنها اعراب مسئله فلسطين را به عنوان مهمترين دغدغه خود معرفی کردند بلکه
اساسا امريکا را به عنوان بانی اين قصيه دانستند .در يك تحقيق که من در ميان نخبگان
سعودي در فوريه  2002انجام دادم  28درصد نا اميديشان از امريکا بکلی از ميان می رود
و  28درصد گفتند که اين نااميدي به طور قابل مالحظه اي کاهش خواهد يافت اگر امريکا
به درگيري اعراب و اسراييل پايان دهد و صلح بر قرار گردد .اين نتايج به وسيله تحقيق
ديگري که توسط موسسه زاگبی در آوريل  2002انجام شده بود تاييد شد در اين تحقيق
در اکثر کشور هاي عربی و مسلمان بجز ايران گفته شده بود که امريکا از نظر آن ها بهتر
جلوه خواهد کرد اگر " او فشار وارد کند تا از ايجاد يك دولت فلسطينی مطمئن گردد".
تحقيقات ديگر شامل تحقيقات موسسه گالوب نيز اهميت اين موضوع را در ميان
مردم منطقه بخوبی نشان داد ،و نظرات بسياري از تحليل گران ،دانشگاهيان و روزنامه
نگاران که بر اساس مصاحبه ها و شناسايی طوالنی مدت از منطقه بوجود آمده بود را
تاييد کرد .با اين حال مشخص نيست چرا اين مسئله براي مسلمانان و اعراب شامل
کسانی که از ناحيه درگيري اعراب و اسراييل دور هستند تا به اين حد مهم است .اين
اهميت به تحقيقات و توضيحات بيشتري محتاج است.
چرا مسئله فلسطين تا به اين حد مهم است
با توجه به رفتار دولت هاي عربی در گذشته که خاطر نشان شد و ديدگاه هاي منفی
نسبت به فلسطين در بخش هايی از مردم عرب در کشور هايی مثل لبنان ،کويت ،و اردن،
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دليلی وجود دارد که بايد به ميزان شدت توجهی که اعراب واقعا نسبت به مسئله
فلسطين دارند شك کرد .مهاجرين فلسطينی در بيشتر کشورهايی که ساکن بوده اند
رنج برده اند به خصوص در لبنان و در هيچ کشوري جز اردن موفق به اخذ تابعيت نشده
اند .پس از آزادي کويت در سال  ، 5115دولت اين کشور به علت آن که فلسطينی ها با
عراق همراهی کرده بودند آن ها را از کشور اخراج کرد .در نتيجه جنگ خليج [فارس]
روابط سازمان آزاديبخش فلسطين و اکثر کشور هاي عربی وخيم شد .در واقع به نظر می
رسد که جنگ خليج [فارس] باعث شد تا مسئله فلسطين به طرز فاحشی اهميت خود را
در سياست هاي اعراب از دست بدهد.
اين نتيجه گيري يك بازخوانی اشتباه تاريخ است .مسئله فلسطين حب يا بغض با
ياسر عرفات ،اعتقاد به جنبش ملی فلسطين يا حتا طرفداري و عالقه به فلسطينيان
نيست .مسئله هويت است .نقش هوشيارانه و انتخابی که اعراب طی پنجاه سال گذشته
بازي کرده اند به نقشی که دولت اسراييل در هويت يهودي معاصر بازي کرده است
وابسته است :کسی ممکن است که به رهبران اسراييل عالقه اي نداشته باشد و آن ها را
بخاطرمشکالت خود ساخته سرزنش کند يا حتا فرهنگ اسراييلی را دوست نداشته باشد
اما زمانی که اسراييل مورد هجوم قرار می گيرد و بقايش در خطر می افتد اکثر يهوديان
که نمی توانند کمك کنند حداقل احساس همدردي می کنند.
هوشياري سياسی معاصر در منطقه به طور مشخص در رابطه با اسراييل و فلسطين
تعريف می شود .تشکيل اسراييل در سال  5123برخالف آرزو هاي مردم منطقه بود که
تازه از استعمار رهايی يافته بودند .زخمی که جنگ سال  5123بر روان مردم منطقه
گذاشت تنها به وسيله تراژدي انسانی فلسطينيان که اکثرشان بی خانمان شدند قابل
قياس است .فلسطين يك زخم باز است ،يادگار يك رسوايی بزرگ :يك دولت کوچك که
همه معتقد بودند که گذرا است ارتش هاي همه اعراب را شکست داد .در کمتر از يك
دهه اسراييل به دولت هاي استعمارگر انگليس و فرانسه پيوست تا عليه مصر به حمله
بپردازند و رهبر ناسيوناليست و مردمی آن کشور  ،جمال عبد الناصر ،را سرنگون کنند.
يك دهه بعد زمانی که عبد الناصر روح اميد را در مردم دميد و قول داد تا شرف و عظمت
را به ملت عرب بازگرداند و مسئله فلسطين را به عنوان محور جنبش خود قرار داد ،اما
آرزوها با شکست او از اسراييل در جنگ سال 5103تبديل به ياس شد .آن جنگ براي
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نسل هاي متفاوتی از اعراب به خصوص فلسطينيانی که دوباره آواره شدند بسيار مهم
بود .در کنار هزاران کشته که اردن  ،مصر و سوريه متحمل شدند و نابودي اقتصادي در
نتيجه جنگ ،هريك مقاديري از سرزمين هايشان را به اسراييل واگذار کردند و صدها
هزار فلسطينی در نوار غزه و کرانه باختري تحت سلطه اسراييل درآمدند .سی و پنچ سال
بعد آن ها هنوز از استقالل بی بهره اند ،زخم بازي که يادگار دوران تلخی از تاريخ اعراب
است.
با اين حال سوريه و مصر در جنگ بعدي بهتر عمل کردند ،آن ها عليه اسراييل در
سال  5138دست به حمله زدند ،نتيجه اين جنگ بيشتر به نفع مصر ،اسراييل و بعد به
نفع سوريه بود اما به نفع فلسطينيان نبود .دستاورد جنگ سال  5138براي آن ها
احترامی بود که دولت هاي عرب قائل شدند که فلسطينيان حق نمايندگی خود را
دارند.اجالسی در رباط مراکش در سال  5132سازمان آزاديبخش فلسطين را براي اولين
بار به عنوان تنها نماينده مشروع ملت فلسطين به رسميت شناخت .براي سال ها ناصر به
عنوان سخنگوي فلسطينيان عمل می کرد و آن ها را به عنوان پاره اي از ملت عرب و
خود را به عنوان رهبر آن می ديد و همچنين ملك حسين پادشاه اردن که بيشتر مردمش
فلسطينی بودند دعوي نمايندگی فلسطينيان را داشت .حرکت اجالس سال  5132در
شناسايی يك جنبش ملی فلسطينی در حقيقت خدمتی به اهداف دولت هاي منطقه بود.
مهمترين تاثير جنگ  5138توانمند شدن مصر براي ايجاد صلح مورد نياز خود با
اسراييل در سال 5133بود که بدون هيچ پيش شرطی از جمله ايجاد صلح در منطقه يا
خروج اسراييل از اراضی و تنها بر اساس يك درک مشترک روي داد .بدون توجه به
اهداف مصر يا ايرادهايی که اين تصميم در منطقه ايجاد کرد ،نتيجه اين صلح آن شد که
ديگر بدون مصر ،اعراب به خصوص سوريه و فلسطينيان وزن چندانی براي ايجاد توازن
در منطقه به نسبت اسراييل نداشتند .بدون نيروي نظامی مصر ،ديگر همسايگان اسراييل
چندان قدرتی براي مقابله يا جلوگيري از قدرت اسراييل نداشتند .زمانی که اسراييل
بيروت پايتخت لبنان را به محاصره در آورد ،ناتوانی دولت هاي عربی براي پاسخگويی
ناشانه اي از کاهش اهرم قدرت آن ها در سايه صلح مصر و اسراييل بود.
اما اواسط دهه  5130به وسيله خطري جديدي عليه دولت هاي عربی به خصوص
توليد کنندگان نفت متمايز شده است .جنگ ايران و عراق که در سال  5130شروع شد
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توانايی ايران را کاهش داد و دولت هاي کوچك منطقه مانند کويت را مهمتر از گذشته
کرد .بعضی مانند امارا ت متحده عربی که اختالفات جديدي بر سر جزايري با ايران داشت
و می ترسيد که انقالب روي داده در ايران باعث تاثير بر وضعيت داخلی آن ها خواهد
شد .به اين ترتيب مسئله فلسطين در جزييات و ماجراي اعراب و اسراييل در کليات
ديگر به عنوان اولويت هاي جهان عرب نبود .در اين فضا فلسطينيان از ناتوانی دولت هاي
عربی براي کمك به پايان دادن به اشغال اسراييل خسته و نااميد شدند  .مسائل را دست
خود گرفتند و اولين انتفاضه بزرگ خود را در سال  5133به انجام رساندند.
زمانی که جنگ عراق و ايران در سال  5133پايان يافت ،توجه ها به سمت مسئله
فلسطين بازگشت و به وسيله اخبار انتفاضه تغذيه گرديد .گزارش هايی از کشته شدن
شهروندان فلسطينی؛ درگيري بر سر مسائل مهم در اورشليم؛ روي کار آمدن دولت
شامير در اسراييل که سعی داشت تا کرانه باختري را به سرزمين اسراييل الحاق کند؛ و
ترس از مهاجرت دسته جمعی يهوديان به اسراييل که به دولت شامير در جهت استراتژي
اسکان اش کمك می کرد ،همگی باعث شد تا توجه جهان عرب افزايش يابد .رييس
جمهور عراق تالش کرد تا از اين انزجار عمومی با برپايی اجالسی در بغداد در پايان می
 5110دقيقا دو ماه قبل از حمله به کويت به نفع خود استفاده کند.
با آنکه دولت هاي عربی و امريکا قادر بودند در کوتاه مدت مصالح خود را در خليج
فارس از مسئله فلسطين جدا کنند و فشار اين مسئله را بر اتحاد براي بيرون راندن عراق
از کويت محدود کنند اما اين مسئله عاملی بود که قبل ،همزمان و بعد از جنگ سياست
هايشان را تحت تاثير قرار دهد .قبل از جنگ توانايی دولت هاي عربی براي مواجه با
صدام محدود بود .در زمان بحران ،شتابی براي شروع جنگ به دليل خونريزي در اورشليم
در پاييز  5110که اتحاد به رهبري امريکا را تحت فشار قرار داده بود ،وجود داشت و پس
از جنگ ،امريکا به سرعت براي عملی کردن قول هايی که در زمان انتخابات داده بود
اقدام کرد تا به هر صورت که شده مسئله اعراب و اسراييل را پس از پايان درگيري حل
کند .دولت بوش اول جريان صلح مادريد را آغاز کرد هدف از اين مذاکرات پايان دادن به
درگيري اعراب و اسراييل از طريق مذاکره بود.
زمانی که اسراييل و سازمان آزاديبخش فلسطين به يك توافقنامه مخفی در اوسلو
دست يافتند پيشرفت روانی قابل مالحظه اي در مذاکرات رخ داد .رييس جمهور بيل
کلينتون رهبران فلسطينی و اسراييلی را براي امضاي توافقنامه به کاخ سفيد در 58
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سپتامبر  5118دعوت کرد .اين توافقنامه بر ايجاد يك خودمختاري تدريجی براي
فلسطينيان در نوار غزه و کرانه باختري ،استقرار دولت خودگردان فلسطينی و مذاکره
براي حل تمام مشکالت باقی مانده تصريح داشت :پناهجويان فلسطينی؛ امنيت مورد نياز
اسراييل؛ وضعيت اورشليم ؛ خود مختاري فلسطينيان؛ مرزها؛ شهرک هاي يهوديان که در
سرزمين هاي اشغالی احداث شده اند؛ و تقسيم منابع کمياب به خصوص آب .مذاکرات به
اين اميد صورت گرفت که به بازسازي اعتماد عمومی کمك کند و تمام احزاب را قادر به
پيشرفت کند و در نهايت به يك توافق نهايی در مدت پنچ سال برسد.
با اين حال اغلب تحليل گران به مشکالت بسيار زياد توافقنامه پی بردند که می
توانست پيشرفت کار را تحت تاثير قرار دهد اما اذعان داشتند که پيشرفت بزرگی در
مسير پايان درگيري ها بوده است .دستاوردهاي توافق در کليات بسيار بيشتر از جزييات
بود :پذيرش بی قيد و شرط طرف مقابل .اين پيشرفت سياسی و روانی به وسيله مصافحه
بين رابين و عرفات در فضاي سبز کاخ سفيد در  58سپتامبر  5118تکميل شد.
فلسطينيان اسراييل را به رسميت شناختند در مقابل اسراييل نيز سازمان آزاديبخش
فلسطين را به عنوان نماينده مردم فلسطين پذيرفت و رسما به فلسطين به عنوان يك
کشور با حقوق ملی احترام گذارد .در طی دهه ها درگيري ،اسراييلی ها تشکيل ملت
فلسطينی و حق خودمختاري را رد می کردند و فلسطينيان نيز ملت يهود را رد می کردند
و صهيونيسم را تنها به عنوان يك هويت مذهبی و اخالقی می ديدند.
پذيرش بی قيد و شرط عالی بود چرا که امکان توافق ارضی را براي ايجاد حداقل
اميد هايی براي هر يك از دو ملت را فراهم کرد .در مقابل در سال هاي پس از 5123
مسئله اصلی براي مردم فلسطين ناسيوناليسم نبود بلکه حق بازگشت به خانه هايشان در
داخل اسراييل بود ،اين هدف با گفتمان اسراييل به عنوان يك دولت يهودي سازگار نبود
چرا که بازگشت همه آوارگان فلسطينی به ايجاد اکثريت عرب منتهی می شد و مواضع
قبلی اسراييل که هرگونه ناسيوناليسم فلسطينی را رد می کرد و بر حفظ بخش اعظمی از
کرانه باختري و نوار غزه پافشاري می کرد هيچ جايی براي تحقق آرزو هاي فلسطينيان
باقی نمی گذاشت .بنابراين اهميت توافق اسلو در آن بود که درگيري را در راهی براي
مصالحه و توافق قرار داد.
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مراحل اجراي توافق فراز و نشيب هاي فراوانی داشت که در طی آن فلسطينيان به

استقالل و خود مختاري دست يابند و اسراييل به امنيت بيشتري دست يابد .در پايان
کاستی هاي توافق نامه واقعيت خود را به نمايش گذاشت .مراحل تدريجی که بر آن بود
اطمينان بوجود آورد به مخالفان در هر دو طرف اجازه داد تا توافق را از مسير خارج کنند.
هر طرف ،در دام سياست هاي داخلی خود افتاد و از انجام تعهدات خود دور افتاد و
اياالت متحده به عنوان شاه کليد مذاکرات در پاسخگو نگه داشت دو طرف شکست
خورد .دو مشکل وخيم وجود داشت :اسراييل فرا تر از همه چيز خواهان يك امنيت روانی
بود و فلسطينيان از اسراييل ضمانتی براي خروج نهايی و پذيرفتن ايجاد يك دولت
مستقل انتظار داشتند .با آن که خشونت در مقايسه با قبل از توافق کاهش يافته بود با
اين حال هنوز ادامه داشت و عمليت انتحاري در داخل اسراييل باعث ايجاد احساس
ناامنی فراگيري شده بود .هر عملی از طرف اسراييلی ها در مناطق اشغالی ،اطمينان
فلسطينيان را به آن ها بيشتر ازبين برد :ادامه ساخت شهرک هاي يهودي نشين در کرانه
باختري و نوار غزه در حالی که مذاکره کنندگان بر سر تخليه اين مناطق مذاکره کرده
بودند .اين عملکردهاي خود تخريبی به تندروهاي هر دوطرف مجال داد تا ميدان دار
شوند .در اسراييل آن ها ادعا می کردند که مذاکرات عمليات هاي تروريستی فلسطينيان
را بيش از پيش ممکن می سازد .در ميان فلسطينيان ،تندرو ها ادعا می کردند که توافق
نيرنگی توسط اسراييل است تا براي محکم کردن کنترل خود به وسيله ساختن
شهرکهاي اضافی وقت بخرد .اين رويکرد هاي وخيم ،مراحل اجرايی توافق نامه اسلو را با
توجه به ناتوانی هر دو دولت براي آماده سازي مردمشان در جهت صلح و ايجاد مکانيسم
هايی براي ارتباط دو ملت بسيار سخت کرد ،مکانيسم هايی که زبان دشمنی را در هر دو
طرف که براي دهه هاي متمادي مورد استفاده قرار می گرفت به زبان صلح و سازگاري
تبديل کرده بود.
علی رغم فرازو فرود هايی ما نند ترور نخست وزير اسراييل اسحاق رابين به وسيله
يك تندروي يهودي مخالف صلح و انتخابات سال  5110اسراييل که به پيروزي بنيامين
نتانياهو که از مخالفان توافق نامه اسلو بود منتهی شد اما پيشرفت در مراحل توافق نامه
بر همه موانع فائق آمد .علی رغم مواضع سخت بنيامين نتانياهو ،او وارد توافق واي ريور
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با فلسطينيان شد و قصد داشت تا در اجرا فراتر از موافقت نامه اسلو برود اما ادامه
خشونت و تنش بين دولت بنيامين نتانياهو و دولت بيل کلينتون مدت زمان تصدي
بنيامين نتانياهو را بسيار کوتاه کرد .در سال  5111اهود باراک جانشين او شد .انتخاب
باراک روح تازه اي براي اميد بيشتر به دستيابی به توافقی تازه بود به خصوص که
کلينتون نيز مصمم بود تا اين توافق را به جواهري در دوران رياست جمهوري خود تبديل
کند .پس از شکست تالش ها براي ايمن کردن مذاکرات صلح بين اسراييل و سوريه،
تالش ها بر مذاکرات بين اسراييل و فلسطين در کمپ ديويد در جوالي  2000متمرکز شد.
قبل از آن که به بررسی داليل شکست اين مذاکرات بپردازيم ،مهم است که به
خاطر داشته باشيم که چگونه توافق اسلو وضعيت روانی موجود درمنطقه را با وجود
ضعفش تغيير داد .اول اکثر اعراب گمان کردند که توافق نامه اسلو در نهايت به صلح بين
اعراب و اسراييل ختم می شود حتا اگر در مورد مراحل آن مطمئن نبودند .اين فرض
باعث شد تا بسياري از دولت هاي عربی به سمت افزايش روابط خود با اسراييل حرکت
کنند و براي چنين صلحی آماده شوند .اردن قادر بود تا صلح مورد نظر خود را با اسراييل
برقرار کند .مراکش ،تونس ،قطر و عمان شروع به ايجاد روابط با اسراييل کردند .با اين که
خشونت هيچ گاه کامال متوقف نشد اما در طی اين سال ها هر ساله به صورت مداوم از
ميزان خشونت ها کاسته شد و در زمان توافق کمپ ديويد به کمترين ميزان خود رسيد.
اسراييل نيز توانسته بود تا بر مسايل اقتصادي خود تمرکز کند و در سطح وسيعی به بازار
هاي جهانی راه يابد و در نتيجه آن سطح زندگی در اسراييل به سطح زندگی در اروپا
رسيده بود .امريکا به عنوان بانی صلح توانسته بود تا از اين نقش براي دستيابی به
همکاري هاي منطقه اي در تمام خاورميانه حتا در عراق استفاده کند .هر چند که در تمام
اين مدت به علت طرفداري از اسراييل در مراحل صلح از طرف جهان عرب مورد انتقاد
قرار می گرفت .در پايان ،کاهش دغدغه جهان عرب نسبت به مسئله فلسطين و توجه
يهوديان امريکايی و رغبت آن ها براي مشارکت در اسراييل پس از صلح نمايانگر آن بود
که مشکل در حال رفع شدن است .اين رويکرد ها نشان می دهند که کمبود منافع نبود
بلکه نشان دهنده تغيير اولويت هايی بود که به برآورد هاي عملياتی از نتايج صلح بين
اسراييل و فلسطينيان وابسته بود .با اين احوال شکست مذاکرات اسلو در سال 2000
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فوريت و دغدغه مسئله فلسطين و اسراييل را يك بار ديگر به ميان جهان عرب و جهان
يهود بازگرداند.
مذاکرات کمپ ديويد 2
هدف من آن نيست که به بررسی داليل شکست مذاکرات بپردازم اما بنراي آن کنه
اين شکست را با محتواي بحث خنود هماهننگ کننم و نتنايج آن را بنراي خاورمياننه و
سياست خارجی امريکا بررسی کنم به آن می پردازم .نکات متعددي که به منا در روشنن
شدن نتايج اين مذاکرات کمك می کند به قرار زير است:
 هر دو طرف ديدگاه هاي متفاوتی نسبت بنه منذاکرات داشنتند .در زمنانی کنه
اسراييل کنترل مناطق کرانه باختري و نوار غزه را در اختيار داشت هر گناه از بخشنی از
اين ناحيه خارج می شد آن را به معنی "اهدا" به فلسنطينيان قلمنداد کردنند .بننابراين
اسراييل پيشنهاد "اهدا" نود درصد از اين زمين ها را به فلسطينيان به عنوان يك امتيناز
بسيار بزرگ می ديد .با اين حال فلسطينيان معتقد بودند که پذيرش اسراييل بنه عننوان
يك دولت به معنی واگذاري  33درصد از خاک فلسطين است و آن ها خودشان را تنها به
مطالبه نوار غزه و کرانه باختري محدود کرده اند که اسراييل در سال  5103اشغال کنرد و
خود رادر اين زمينه کامال محق می دانند .آن ها براي اسراييل در اين بخنش هنيچ حقنی
قايل نيستند و مهم نيست که چقدر اين ناحيه کوچك است بلکه حق فلسطينيان اسنت.
اين ديدگاه هاي متفاوت به وضوح بر فهم اين که چه کسی بيشتر در حال مصالحه کنردن
است تاثير گذاشت.
 آمادگی کافی براي جلسه کمپ ديويد بين دو طرف وجود نداشت زينرا دوطنرف
در مورد مسئله آوارگان و اورشليم بسيار کم بحث کرده بودند.
 در حالی که باراک و کلينتون با اعتقاد به آن که توافق کامل امکان پذير اسنت بنه
کمپ ديويد رفتند اما عرفات احساس می کرد که طرفين براي اين توافق حاضر نيسنتند .او
در جلسه به اين دليل شرکت کرد تا ببيند که آيا پيشرفتی صورت خواهد گرفت يا خير امنا
انتظار نداشت توافق نهايی صورت گيرد .به همين دليل ،او در ابتدا ادامه مذاکرات را رد کرد
اما پس از آن که کلينتون به او اطمينان داد که در هر اتفاقی که رخ دهند او فلسنطينيان را
سرزنش نخواهد کرد به مذاکرات ادامه داد.
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 عرفات و باراک که هيچ گاه مناسبات خوبی با هنم نداشنتند در اکثنر مواقنع از
طريق کلينتون به مذاکره پرداختند.
 هيچ متن پيشنهادي رسمی براي مذاکرات تهينه نشنده بنود و اسنراييل پيشننهاد
مستقيمی براي فلسطينيان نداشت .اياالت متحده پيشنهادات را بجاي اسنراييل بنه
فلسطينيان ارائه میکرد.
 طرفين پيشنهادات جديدي ارائه می کردند که تابو هاي گذشته را می شکسنت.
اسراييل به طور جدي حاضر شد تا براي خروج از نود درصند از سنرزمين هناي
اشغالی تعهد بسپرد .فلسطينيان براي تامين امنيت اسنراييل موافقنت کردنند؛
فلسطينيان پذيرفتند که شهرک هاي يهودي نشين در کرانه بناختري جزينی از
اسراييل باقی بماند؛ و اسراييل کنترل بخش شرقی اورشليم را در اختيار داشنته
باشد که شامل ديوار غربی و ضلع يهودي و اماکن ساخته شده در نزديکی آن در
سال  5103می شد.
 باراک خواستار خارج نگه داشتن ديگر دولت هاي عربی دور از رونند منذاکرات
بود و معتقد بود که بدون آن ها بهتر به نتيجه خواهند رسيد و در همين راستا او
دولت کلينتون را براي عدم مشارکت آن ها تشويق کرد.
 عرفات و باراک هر دو از خطراتی که براي خودشان متصور بودند به عنوان اهنرم
استفاده می کردند ،باراک به کلينتون ماجراي ترور رابين را يادآوري منی کنرد و
عرفات روشن ساخته بود که مايل نيست چون انور سادات بميرد.
مسئله اورشليم اصل درگيري در مذاکرات بود و اين مسئله به تنهايی کافی بنود تنا
مذاکرات را به بن بست بکشد .به نظر می رسيد تمرکز بر مسئله اورشليم به معنی پاينان
دادن به مذاکرات است ،من تحليل زير را در  52جنوالي  2000در لنس آنجلنس تنايمز در
همين مورد نوشتم:
براي دست يابی به يك توافق همه جانبه که به درگيري بنين اسنراييل و فلسنطين
يکباره و براي هميشه خاتمه دهد ،طرفين ماجرا ،هم اسراييل و هم فلسنطين ،پافشناري
می کنند که مسئله تسلط بر اورشليم بايد هم اکنون حل شود .اين راه حل بدي است.
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اسراييل معتقد است که تمايلش براي واگذاري اراضی اشغالی بهتنرين حربنه بنراي

گرفتن بيشترين امتياز بر سر مسئله اورشليم است  .فلسطينيان معتقدند که تمايلشان به
پايان درگيري ها با اسراييل در کمپ ديويد بهترين اهرم براي بازپس گينري کنتنرل بنر
اورشليم است .اما تصميم درباره تسلط بر اورشليم با به حرکت درآوردن مخالفان تنندرو
از هر دو طرف گره خورده است که ممکن است بيش از تحمل احود باراک و ياسر عرفنات
باشد.
هم اسراييل و هم فلسطينيان در اورشليم توجه شان معطوف به شهر قديمی اسنت
که در آن ديوار هاي باستانی وجود دارد که محل هاي مقدسی براي يهوديان ،مسلمانان و
مسيحيان است .اين نمادگرايی نمی تواند تنها به وسيله توسعه مرزهاي شهر حل شود.
اين نمادگرايی از بسياري جهات بزرگتر از درگيري بين اسنراييل و فلسنطين اسنت
چرا که می تواند در نهايت به حرکت گروه هاي يهوديان و مسلمانان در خنارج از منطقنه
نفوذ عرفات و باراک منتهی شود.
زمانی که مسئله اورشليم مطرح می شود احساسات به شدت غليان می کند .زمنانی
که در نظرسنجی از مردم فلسطين در مورد موافقت با تسلط اسراييل بر شنرق اورشنليم
بجاي واگذاري کرانه باختري و نوار غزه به فلسطينيان سئوال شنده بنود ،اکثرينت قابنل
توجه پاسخ دهندگان در اختيار گرفتن اين سرزمين ها را بدون اورشليم رد کرده بودنند.
در اسراييل نيز اکثريت مردم به طور مداوم اين ايده را که دولت فلسطينی بر شهر قديمی
تسلط داشته باشد رد کردند و باراک اين مسئله را به عنوان خط قرمز خنود در منذاکرات
مشخص کرد .اگر او با تسلط دولت فلسطينی بر شهر قديمی موافقت می کرد در اسراييل
اين مذاکرات به عنوان يك شکست ارزيابی می شد.
در جهان عرب و اسالم نيز هيچ مسئله اي به اندازه مسئله اورشليم مردم را تحريك
نمی ک ند .اورشليم در تجمعات سياسی ،مذهبی و اجتماعی تقديس می شود و بنراي بناز
پس گيري آن دعا می شود .صحبت در مورد مسئله اورشليم از زمانی که حزب اهلل موفنق
شد تا اسراييل را از اراضی جنوب لبنان بيرون کند ،شدت گرفت .در اينن حالنت جننگ
طلبی به عنوان جانشين مذاکرات در پيش رو قرار داشت .واگذاري تسلط بر شهر قنديمی
به اسراييل با مخالفت گروه هاي منطقه با توافق منجر می شد .بر خالف مصرکه قدرتمنند
بود و توانست يك دهه جدايی از دنياي عرب را بخاطر صلح سال  5133در کمپ ديويد با
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اسراييل تاب آورد ،عرفات بسيار ضعيف تر از آن بود که بتواند بدون حمايت ملنت هناي
عرب دوام آورد.
در پايان مذاکرات شکست خورد .اما از آن مهمتر اين شکست پارادايم غالنب دهنه
 5110را از بين برد :امريکا به عنوان بانی صلح اعراب و اسراييل که می توانست به عننوان
سنگ بناي يك نظم منطقه اي با ثبات و موفق باشد .در هر صورت تعداد داليلی کنه منی
توان براي اين شکست اقامه کرد زياد است اما حداقل دو دليل مهم امنا کنامال متفناوت
توسط اسراييليان و فلسطينيان در اين باره به بيرون درز کرد به طنوري کنه حتنا اعضنا
امريکايی گروه مذاکره کننده نيز در مورد داليل اين شکست هم عقيده نيستند.
بخاطر داشتن اين نکته مهم است که سياستمداران هر سنه طنرف داراي مصنلحت
هاي خاصی براي بزرگ نمايی جنبه اي خاص براي محکوم کردن طرف مقابنل بودنند .در
ارائه مهمترين داليل شکست هيچ يك از سياستمداران نمی خواهند که مسئوليت خود را
در برابر اشتباهات شان بپذيرند .بالفاطله پس از شکست مذاکرات ،من در بنالتيمر سنان

5

در  23جوالي 2000به تشريح نگرانی هايم پرداختم " :بدليل آن که در زمان بازگشنت بنه
وطن شان مانند يك قهرمان مورد استقبال قرار گيرند تا حکومت شنان را حفنظ کننند،
نخست وزير اسراييل اهود باراک و رهبر فلسطينيان ياسر عرفات از سر ناچاري کوتناهی
هاي طرف مقابل را بزرگ نمايی خواهند کرد .در اين بازي برنده اي وجود ندارد ".و اضافه
کردم سياست مداران امريکايی " بايد در مقابل وسوسه سنرزنش هنر ينك از دو طنرف
مقاومت کنند  . . .چرا که سرزنش ها در اينجا و در خاورميانه بقدر کنافی وجنود خواهند
داشت تا به امکان يك توافق در آينده صدمه بزند ".در مراحل تمرکنز بنر روي سنرزنش
طرف مقابل ،اتفاق تاسف برانگيز تنها ابراز نظرات متفاوت و بزرگ کردن سهم طرف مقابل
نبود بلکه تاسف اصلی از اين بود که آن ها به مرور به دروغ هايشان معتقد شدند.
افزايش خشونت ها در پاييز  2000وضعيت شکست مذاکرات را وخيم تر کرد .مسنئله اي
که باعث شعله ور شدن خشم در منطقه شد اجازه دولت باراک به اريل شنارون رهبنر حنزب
ليکود بود تا از حرم شريف در  23سپتامبر  2000در محافظت  5000پليس اسراييلی ديدار کنند.
در اثر برخورد با تظاهر کنندگان فلسطينی که نسبت به اين عمل معترض بودند  2نفنر کشنته
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شدند و نزديك به  200نفر زخمی شدند و در اين ماجرا  52پليس اسراييلی نيز زخمنی شندند.
اين نشاندهنده بازگشت انتفاصه بود.
با اين وجود هر دوطرف ديگري را سرزنش می کرد ،کميته اي به رهبري امريکنا کنه
رياست آن را سناتور سابق جرج ميچل 5بر عهده داشت به اين نتيجه رسيد کنه " بندون
توجه به هيچ يك از مدارک سوگيرانه بايد گفت که زيارت شارون فراتنر از ينك مسنئله
داخلی اسراييل بوده است و همچنين مدارک نشان منی دهند کنه دولنت خنود گنردان
فلسطينی در برنامه ريزي براي تظاهرات دست داشته است".
علی رغم خشونت ها ،اسراييليان و فلسطينی ها به مذاکرات ادامنه دادنند و تنالش
هاي خود را براي احيا روند مذاکرات در تابا در مصر در دسامبر و ژانويه پی گرفتند امنا از
حصول به نتيجه بازماندند .در اين اثنا تمايل اسراييلی ها به راست چنرخش پيندا کنرد و
باراک شکست خورد و آريل شارون پيروز شد اوکه مردي عمل گرا بنود بنه مصنالحه در
روند فعاليت هاي سياسی اش اعتقادي نداشت و مصمم بود تا با استفاده از ابزار نظامی به
انتفاضه پايان دهد.
بدون توجه به علل ،خشونت هاي موجود بر روح و روان اسراييلی ها و فلسطينيان و
اعراب به طور کل فشار می آورد .اما اين فشار ها توسط هيچ يك از طرفين بخوبی منورد
استفاده قرار نگرفت.
روان شناسی ضعف و نا امنی
براي بيشتر اعراب به خصوص فلسطينيان ،اسراييل بسيار قدرتمند اسنت :بارهناي
پياپی ارتش هاي متحد عرب را شکست داده است؛ کماکان به اشغال سرزمين هاي اعراب
پس از  81سال ادامه می دهد؛ در مواجه با فلسطينيان ساکن در سرزمين هاي اشغالی به
راحتی وارد عمل می شود؛ به وسيله تنها ابرقدرت باقی مانده پشتيبانی می شود؛ و داراي
يکی از مجهز ترين و نيرومند ترين ارتش هناي جهنان و تنهنا دارننده قندرت اتمنی در
خاورميانه است .اسراييل قادر است تا در برابر فشار جهانی بنه خصنوص قطعنامنه هناي
شوراي امنيت بدون آن که سياست هايش را تغيير دهد مقاومت کند .براي فلسطينيان به
خصوص آن ها که در سرزمين هاي اشغالی زندگی می کنند ،اسراييلی ها بر زندگی شنان،
1
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وضعيت اقتصادي شان ،حرکت شان در سرزمين هاي اشغالی و آينده شان غالبند .آن هنا
غالبا تحت اوامر افسران نظامی منطقه هستند که بنظر می رسد خنود مختنار عمنل منی
کنند .گستردگی اين احساس بی پناهی به خوبی توسط اسراييلی ها درک نمی شود.
به همين ترتيب ،اعراب نيز به دليل واهمه از قدرت اسراييل شدت احساس نا امننی
آنان را درک نمی کنند .بسياري از اعراب معتقدند که مسئله امنينت تنهنا ابنزاري بنراي
توجيه سياست هاي اسراييل است تا بتواند همراهی بين المللی را براي اعمنال خشنونت
خود بدست آورد .با اين که تعدادي از رهبران اسراييل و سياست مداران اين موضوع را به
نفع خود به کار می برند اما واقعيت آن اسنت کنه حنس فراگينري از ننا امننی در بنين
اسراييليان وجود دارد .به همان ترتيب که اعراب روايتی از قربانی شدن بخاطر تاريخشان
در طی قرن بيستم دارند ،اسراييلی ها و به طور وسنيع تنر يهودينان ،داراي هوشنياري
جمعی هستند که به وسيله نا امنی مشخص می شود .وحشت حاصل از هالوکاست بيش از
تحمل آنان است اما تاريخ اسراييل نيز در پيش چشمان آنان قرار دارد .اسراييل همچنان
آسيب پذير باقی مانده است .در حالی که اعراب می توانند شکست هاي پی در پی را تاب
بياورند اسراييل حتا يك شکست را نمی تواند تحمل کند .با توجه به اين مسئله اسراييل
با اردن و مصر صلح کرد زيرا از آن می ترسد که اعراب واقعا آن ها را در منطقه نپذيرنند.
مهمترين عامل در حرکت سريع مردم به سمت راست در بين جناح هاي سياسی اسراييل
تشديد نا امنی بود .همانگونه که جهان عرب خود را به سياست مداران بلنندپرواز سنپرد
در اسراييل نيز در اثر احساس نا امنی زمينه مناسبی براي رشد سياست مداران بلندپرواز
بوجود آمد.
دو روايت متفاوت
بعد روانی مسئله به شدت ميل باطنی هر دو طرف براي پذيرش روايت رسنمی هنر
يك را تحت تاثير قرار داد .اگر کسی به مذاکرات به عنوان بخش مهمی از مراحل در حنال
پيشرفت می نگريست در می يافت که بسياري از کارها در کمپ ديويد به انجنام رسنيده
است .طرفين فاصله فی مابين را در کمپ ديويد بيش از هر وقت ديگري در طول  3سنال
مذاکرات کاهش دادند .اما اين انتظار که اين منذاکرات "آخنرين فرصنت " خواهند بنود
احساس فزاينده اي از شکست را ايجاد کرد.
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پس از شکست مذاکرات در کمپ ديويد ،دو تعبير بسيار متفاوت از آن چنه کنه رخ

داده است وجود داشت .فهم تعبير اسراييلی ها از آن جهت مهم است که ما را به درک ننا
اميدي و خستگی فراگيري که اسراييل را فراگرفت و چرايی خروج ناگهنانی اسنراييل از
مذاکره براي صلح رهنمون می کند .در نظر بسياري از اسراييلی ها نخست وزينر پيشنين
شان بهترين پيشنهاد ها را داده بود و امتيازاتی را گرفته بود که کسی فکرش را نمی کرد
اما عرفات بدون آن که حتا از پيمان شکنی ناراحت شود توافق را رد کنرد .بجناي ادامنه
مذاکرات بدون خشونت ،او به سرعت انتفاضه را تشويق کرد زينرا کنه توافنق را در اينن
محدوده نپذيرفته بود و زيرا که گمان می کرد از طريق انتفاضه بنيش از اينن منی توانند
بدست آورد .در بهترين حالت هدفش اين بود به اسراييل فشار آورد تا امتينازاتی بگينرد
که از نظر اسراييلی ها غير قابل پذيرشند؛ در بدترين حالت او تمايلی به پذيرش اسراييل
به عنوان ي ك دولت يهودي ندارد و بر حق آوارگان فلسطينی براي بازگشت به خانه هناي
خود در داخل اسراييل پافشاري می کند که اسراييل را به کشوري با اکثريت عرب تبديل
می کند .دست آخر او نه تنها کرانه باختري و نوار غزه بلکه کل اسراييل را می خواست.
با اين همه تعدادي از مردم جزييات بسياري از اين روايت را قبول نداشتند اما اکثريت
اسراييلی ها به آن معتقد بودند .از اين رو بيشتر اسراييلی ها به خصوص آن ها که به دنبنال
راه حلی صلح آميز بودند ،هيچ راه مسالمت آميزي پيش روي خود نمی ديدند و از آن بندتر
پاسخی در مقابل آنان که به دنبال راه حل نظامی سختگيرانه در قبنال فلسنطينيان بودنند،
نداشتند .همين مسئله دليل چرخش اسراييلی ها را به سمت راست و انتخاب آريل شنارون
را توضيح می دهد .او همان کسی بود که يك کميته اسراييلی او را بندليل مسنئوليت غينر
مستقيمش در کشتار دسته جمعی فلسطينيان در سال  5132در صبرا و شتيال بنه وسنيله
گروه هاي همپيمان لبنانی مستحق وزير دفاع شدن ندانسته بود .عملينات هناي انتحناري
عليه شهروندان اسراييلی نيز موضع آنان را بيش از پيش سخت تر کرد.
در طرف فلسطينی ،روايت کامال متفاوتی از آن چه در کمنپ ديويند رخ داده اسنت
وجود دارد .اين تعبير در بين جامعه فلسطينی فراگير بود که اسراييل براي مذاکره نيامده
بود بلکه براي "بزن و در رو" آمده بود تا امتيازات محدودي بدهد اما نه به انندازه اي کنه
يك دولت فلسطينی زنده را بسازد .در اين نظر ،رهبران فلسطينی امتينازات زينادي بنه
اسراييل به وسيله پذيرش باقی ماندن دو سوم شنهرک نشنينان در ننوار غنزه و کراننه
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باختري ،واگذاري تسلط بر اورشليم شرقی به اسراييل و خلنع سنالح دولنت فلسنطينی
دادند .از نقطه نظر آنها ،فلسطينيان بايد امتيازات بيشتري منی گرفتنند .در عنين حنال
اغلب فلسطينيان معتقد بودند که اسراييل امتيازات بسيار کمی داده است به خصوص که
دولت مورد نظر آن ها را ناقص کرده است و هيچ تسلطی بر مکان هاي مقدس اورشليم به
مسلمانان واگذار نکرده است .اسراييلی ها می خواستند که راه حنل منورد نظنر خنود را
ديکته کنند بجاي آن که از دست آورد هاي کمپ ديويد حمايت کنند " :اگر شما شنرايط
ما را نمی پذيريد ،بيش از اين مذاکره نخواهيم کرد ".در نگاه فلسطينيان ،اسراييل گمنان
می کند که اين قدرت را دارد که خواسته و منوياتش را تحميل کند و فلسطينيان ضنعيف
هستند و چاره اي جز پذيرش شرايط اسراييل يا ادامه اشغال ندارند .بدون بحث در منورد
اين که چقدر انتفاضه خود جوش بود ،واضح است کنه بسنياري از فلسنطينيان بنه طنور
فزاينده اي معتقد بودند که تنها خشونت می تواند به آن ها در کناهش قندرت کوبننده
اسراييل به وسيله ارسال اين پيام که آن ها بی پناه نيستند ،کمك کند.
پی آمد هاي شوم ،نظرات هر دو طرف اسراييلی و فلسطينی را به سمت دفاع از خود
درمقابل نظاميان که حرفی براي گفتن يافته بودند ،تعديل کرد .حتا نظرسننجی هنا هنم
نشان داد که اسراييلی ها و فلسطينيان از يك راه حل صلح آميز دفاع منی کردنند ،هنر
چند که آن را محتمل نمنی دانسنتند .دوره هناي دهشنتناک خشنونت آغناز گرديند،
شهروندان در هر دو طرف قربانيان اصلی اين خشونت ها بودند .دو سال پس از شکسنت
مذاکرات ،مشخص بود آن ها از روزي که مذاکرات را شروع کردند يا حتنا زمنانی کنه بنر
خواسته هاي بسيار متفاوت اصرار داشتند از هم دورتر گشته اند.
در طرف اسراييلی ،اقتصاد از پيشرفت بسيار سريع ناگهان بنه ورشکسنتگی دچنار
شد ،که به وسيله رکود در بازار جهانی بدتر شد.مخارج نظامی افزايش يافنت ،تروريسنم
بشدت افزايش يافت ،و بيکاري رشد کرد .دولت فشار هاي ظالمانه خود را بنراي افنزايش
امنيت در اسراييل در نوار غزه و کرانه باختري افزايش داد ،اما آمار منتشر شده به وسيله
پليس اسراييل در آگوست  2002بيدار کننده بود :در شش ماهه اول  283 ،2002اسراييلی
در حمالت فلسطينی ها مردند که در مقايسه با همان زمان در سال گذشته  03نفر کشته
شده بودند .اين آمار ها شامل سربازان نمی شنود .در گنزارش منتشنر شنده اي ،پلنيس
گزارش داد که در تمام سال  ، 5111سال قبل از شکست مذاکرات 52 ،بمب گذاري صورت
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گرفته بود .از يك ژانويه تا  53جوالي  ،2002تعداد بمب گذاري ها به  201منی رسنيد .در
دو سال اول انتفاضه در بمب گذاري هنا  110نفنر کشنته شندند و هنزاران نفنر زخمنی
گرديدند .احساس نا امنی و ترس يکی از نتايج بمب گذاري هاي انتحاري بنود کنه جنان
بسياري از شهروندان اسراييلی را گرفت.
در طرف فلسطينی ،زندگی تحمل ناپذير گرديد و اقتصناد بنه رکنود دچنار شند و
وضعيت فقر بسيار حاد گرديد .فلسطينيان خود را در ينك حکومنت نظنامی  22سناعته
گرفتار ديدند که براي مدت زيادي باقی خواهد ماند .مناطق بازرسی و گشت سنفر هناي
شان را حتا در شهر خود شان محدود کرده بود که زندگی عادي آن ها را بسيار ننا اميند
کننده و دردناک ساخته بود .و البته تلفات نيز وجود داشت :در يك جمعيت حندودا سنه
ميليونی ،تعداد مرگ و مير در طی دو سال پس از شکست مذاکرات بيش از  5100نفنر بنه
همراه هزاران زخمی و هزاران نفر زندانی بود .اما بيش از همه اين ها ،بی پنناهی دردنناک
بود
آيا آن ها هيچ گاه درس گرفتند؟
هزينه فزاينده ذکر شده که هر يك از طرفين مجبور به پرداخت بهاي آن بودند و نکته
ذکر شده در مورد اميد مردم هر يك از طرفين براي برقراري صلح ،آيا باعث خواهد شد کنه
آن ها درس بگيرند که ديگر هزينه هاي خشونت را نپردازند؟ آينا آن هنا ناگهنان مسنير را
تغيير خواهند داد؟ بدبختانه ،شواهد نشان می دهد که آن ها از اين چنبره خود سناخته بنه
اين راحتی خارج نخواهند شد.
5

2

من به همرا ه سه تن از همکارانم ( يوشنا گولداشنتاين  ،جنون پوهنوس و دبنوراه
جرنر )8مطالعه اي را منتشر کردم که در آن به درگيري و همکاري در خليج فارس در طی
بيست سال ( )5111 -5131توجه شده بود .ما در اين مطالعنه اطالعنات روزاننه را بنراي
مشاهده چگونگی واکنش هر طرف به کنش طرف مقابنل بکنار بنرديم .منا دو مطلنب در
يافتيم  :اول ،مقابله به مثل به يکی از روال هاي عادي در منطقه تبديل شده است .در اثنر
1
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مرور زمان اين چنين رفتارهايی تشديد و عادي سازي شده است .دوم ،علی رغم اين کنه
وضعيت شان زمانی که کينه توزانه عمل می کنند بدتر است اما همکناري لزومنا بنه اينن
معنی نيست که آن ها از هزينه هايی که براي خشونت پرداخته اند درس گرفته اند .چرا؟
اولين جواب سياست هاي داخلی است .زمانی که حمله بر عليه ينك طنرف وجنود
دارد ،مردم خواهان واکنش هستند .مردم نمی پذيرند که آن ها بی پناه هسنتند .آن هنا
اين واقعيت را نمی پذيرند که بايد عقب نشينی کنند .حتا اگر تالفی جويی بندون هزيننه
صورت گيرد شرايط سياست داخلی به گونه اي پيش می رود که حتما بايد واکنشی نشان
داده شود حتا زمانی که مردم دريابند که اين واکنش کارساز نخواهد بود .انتقام اغلب بنه
خودش ختم می شود.
دوم ،معموال افکار توطئه گرانه در دو طرف وجود دارد مبنی بر اين که عمل نکنردن
بدتر از عمل کردن است؛ که اگر کسی پاسخ ندهد ،طرف مقابل آن را به معنی بنی عملنی
در اثر ضعف تعبير خواهد کرد و اين بی عملی در نهايت به خشونت بيشتر منتهی خواهند
شد .بنابر اين با اين که آن ها می دانند که عمل آن ها مشکل را حل نخواهد کنرد ،منردم
احساس می کنند که با عمل کردن در موقعيت بهتري هستند تا با عمل نکردن .اين ننوع
تعبيري است که هر کسی از طرفين درگير می شننود در مينان هنم فلسنطينيان و هنم
اسراييلی ها همه گير است.
سوم ،هر يك از طرفين مايل است از مثال هاي غلط تاريخی درس بگيرد تا اقدامات
خود را توجيه کند .به طور مثال فلسطينيان می گويند که " خشونت در لبنان کنار سناز
بوده است ،رزمندگان حزب اهلل ،اسراييل را مجبور به ترک لبننان کردنند پنس چنرا منا
نتوانيم همين کار را انجام دهيم ".تفاوت هاي آشکار بين اين دو موقعيت مردم را از ديدن
تشابه ها باز نمی دارد .همچنين بسياري از اسراييلی ها می کوشنند تنا تشنابهايی بنين
اقداماتشان در مناطق فلسطينی و اقدامات انجام شده توسط امريکا در افغانسنتان (اگنر
اين دو موقعيت اساسا قابل قياس باشند)ترسيم کنند .اين توجيهات به وسيله دو تمنايلی
که در باال ذکر کردم تشديد می شود.
اين موانع ،زمانی که رهبران به همکاري تمايل نشان نمی دهنند ،خنروج از چنبنره
خشونت را به رويا شبيه کرده است :شواهد و مدارک زيادي وجود دارد که حتا اگنر اينن
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موانع نيز نبود ،آريل شارون به پيشنهاد امتيازهاي بسياري کمتري تماينل دارد حنال آن
که عرفات امتيازهايی بيش از اين ها را نپذيرفته است.
خطرات پيش رو
فراتر از درس گرفتن براي همکاري در اثر شکست روش هاي خشن ،هر چه که زمان
بيشتر می گذرد همکاري سخت تر می شود .دو عامل مهم که بر عليه ايجاد يك راه حنل
صلح آميز عمل می کند وجود دارد.
اول ،بی اعتقادي فزاينده اي که نسبت به امکان همزيسنتی وجنود دارد و بنه وسنيله
خشونت هاي سبوعانه تغذيه می شود و به وسيله رسانه هاي جديد کنه اخبنار را همزمنان
پوشش می دهند تشديد می شود .دو رويداد حس اميد در دو طنرف را خنرد کنرد .بنراي
فلسطينيان ،تصوير محمد الدوره که در بغل پدرش در اثر شليك گلوله در  80سپتامبر 2000
کشته شد و بالفاصله توسط تلويزيون هاي منطقه به صورت زنده پخش گرديد .اين حادثنه
نه تنها يك تراژدي اندوهناک بود بلکه نشانه اي از بی پناهی مردم فلسطين در برابر اشنغال
اسراييل بود .براي اسراييلی ها ،کتك زدن دو اسراييلی تا سر حد منرگ در  52اکتبنر 2000
که در سرزمين هاي فلسطينی گم شده بودند بسيار دردناک بود و اين واقعه نيز بنه وسنيله
دوربين هاي تلويزيونی ضبط شده بود و ترس بيش از انندازهاي در منورد امنينت در مينان
اسراييلی ها ايجاد کرد و سئوال هايی را در مورد امکان همزيستی بوجود آورد.
خونريزي در بهار  2002فشار مضاعفی را بر احساسات منطقه وارد آورد .در اسراييل،
افزايش عمليات هاي انتحاري به خصوص عمليات انتحاري در ناتانيا که رکوردي در تعداد
مجروحان و کشته شدگان باقی گذاشت ،زخمی را بوجود آورد که گفتمان همزيستی را به
چالش جدي کشيد .در ميان فلسطينيان ،خشونت هاي اسنراييل در ننوار غنزه و کراننه
باختري به خصوص خشونت هاي فجيع و ناقض حقوق بشر ،باعث افزايش ضرورت انتقنام
شد .در جهان عرب ،نمايش تصاوير زنده از بی پناهی فلسنطينيان در برابنر تاننك هناي
اسراييلی در حالی که جهانيان تماشا می کردند بر روي هوشنياري جمعنی نسنل جديند
اعراب زخمی به جا گذاشت که همآورد زخم جنگ  5123است.
دوم ،گفتگو ها و بحث هاي پيرامون درگيري به طور فزاينده اي از يك زبنان قنومی
مذهبی بجاي يك زبان ناسيوناليستی که امکان مصالحه را فراهم می کنند اسنتفاده منی
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کند .به طور روزافزون اعراب و به خصنوص فلسنطينيان صنحبت از يهودينان بنه جناي
اسراييلی ها و اکثر اسراييلی ها صحبت از اعراب و مسلمانان به جناي فلسنطينيان منی
کنند .اين يك پديده خطرناک براي طرفين است .اگر راه حلی براي درگيري در اين نسنل
ممکن باشد ،تنها اميد باقی مانده در چارچوب جنبش هناي ناسيوناليسنتی در درگينري
است :دو دولت براي دو ملت ،يکی نشانگر ناسيوناليسم يهودي و ديگري نشانه اي از يك
ناسيوناليسم فلسط ينی است .اگر درگيري در نهايت در موقعيت قومی ينا منذهبی بناقی
بماند ،تصور اين که اين نسل بتواند به صلح دست يابد دشوار خواهند بنود و و در عنوض
يافتن چاره بسيار دشوار تر از ادامه خشونت و اشغال خواهد بود.
خروج از چرخه خشونت
خشونت ،خشونت را تشديد می کند و نبود جايگزينی براي خشونت اين چرخنه را
تشديد می کند .با اين حال و علی رغم دشواري وضعيتی که اسراييلی ها و فلسنطينيان (
در واقع اعراب و اسراييلی ها) در آن قرار دارند ،عبور از آن ممکن است .در تاريخ چننين
عبوري ،از طريق رهبري محلی يا بين المللی ،خلق ناگهانی اميد و راه حنل جنايگزين رخ
داده است.
رهبران توان آن رادارند که پيچيدگی هاي روانی حاصل از درگيري را تغيير دهند ،و
اين کار را از طريق اعمال متهورانه صورت می دهند .اما اين اعمال داراي يك هزينه است:
پيروزي نا مطمئن .شجاعت اغلب در کوتاه مدت غير عقالنی اسنت و گناهی بنراي خنود
رهبران بسيار هزينه بردار است .دو عبور پيروزمندانه در تاريخ درگينري بنين اعنراب و
اسراييلی ها ( مصالحه بين مصر و اسراييل و توافق اسلو) دو رهبر مصنري و اسنراييلی (
انور سادات ،اسحاق رابين) را به کشتن داد .با اين حال اعمالشان ايجاد صلح را ممکن کرد
و تابو هاي تاريخی را شکست .اما اين گونه اعمال در طول تاريخ نادر است.
رهبري می تواند از بيرون نيز اعمال شود .زيرا که درگيري اعراب و اسراييل نه تنهنا
بر دولت هاي خاورميانه بلکه بر ديگر دولت ها به خصوص اروپاييان تاثير خواهد داشنت.
طرف هاي بسياري در اين قمار سهيم هستند .با اين حال اغلب دولت هاي عربنی بنراي
حل درگيري از راه هاي مستقيم استفاده نمی کنند .افزايش خشونت ها در سال  2002اين
دولت ها را واداشت تا از يك سو به نظرات مردم شان در مورد خشونت ها توجه کنند و از
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طرف ديگر روابط خوب شان را با اياالت متحده حفظ کنند که همنين امنر باعنث ايجناد
ابتکارهايی شد .به خصوص عربستان که يك راه حل همه جانبه را بنراي پاينان دادن بنه
درگيري هاي اعراب و اسراييل پيشنهاد کرد کنه بنر اسناس خنروج کامنل اسنراييل از
سرزمين هاي اعراب که در  5103اشغال شده است براي ايجاد يك صلح پايندار و روابنط
عادي بين دولت اسراييل و دولت هاي عرب پايه گذاري شده بود .اينن پيشننهاد توسنط
تمام دولت هاي شرکت کننده در اجالس اتحاديه عرب در بيروت در مارس  2002حماينت
شد .اين تالش ها همچنين به وسيله اتحاديه اروپا که می توانست از منافع صلح اسنتفاده
کند پشتيبانی و حمايت شد.
در پايان ،هيچ يك از طرفين نتوانستند با ترغيب تنها يك طرف به نتيجه برسنند .و
هيچ کس نتوانسته است بهتر از اياالت متحده بر هر دو طرف اعمال نفوذ کند کنه بندليل
پشتيبانی بسيار زياد امريکا از نظر سياسی ،اقتصادي و نظنامی از اسنراييل و تعندادي از
دولت هاي عربی است؛ بخاطر حضور نظامی اش در منطقه است؛ و بخاطر آن است که تنها
ابرقدرت باقی مانده جهان است .بخاطر اين داليل ،همه در منطقه کاخ سفيد را به عننوان
آخرين محل براي ايجاد صلح می دانند.
چرا امريکا آماج عصبانيت هاست؟
اين ديدگاه که امريکا  11درصد کارت ها در دست دارد بسيار اغنراق آمينز اسنت.
زمانی که رييس جمهور آمريکا مثل بيل کلينتون اولويت بسياري بنراي ايجناد صنلح در
خاورميانه قائل می شود ،موفقيت او تضمين شده است .امريکا نقش اصلی را در اين بنازي
دارد و اعمالش نه تنها براي خاورميانه بلکه براي خود امريکا هم نتايجی بنه همنراه دارد.
هيچ يك از طرف هاي ديگر بيش از امريکا نمی توانند نتايج را تحت تاثير قرار دهند.
از ديدگاه بسياري در خاورميانه ،اسراييل قدرتش را از امريکا می گيرد .قدرت نظنامی
بی بديلش در منطقه را در مقياس بسيار بزرگی به امريکا مديون است و با اين کنه اقتصناد
اين کشور از قبل به استقالل بيشتري دست يافته است اما به دريافت کمنك هناي منالی از
اياالت متحده کماکان ادامه می دهد .از همه مهمتر ،قدرت امريکنا در سنازمان هناي بنين
المللی از اسراييل در برابر قطعنامه هاي شوراي امنيت محافظت می کند .از زمنان آغناز بنه
کار سازمان ملل متحد ،بيشترين مواردي که امريکا در آن ها اعمال نفوذ کرده اسنت ينا آن
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ها را وتو نموده است مربوط به مسئله درگيري اعراب و اسراييل بوده است .در اغلب منوارد
از اين دست امريکا در يك طرف و ساير اعضا در طرف ديگر قرار داشته اند.
يکی از مثال هاي اين قضيه مسئله اي است که در بهار سال  ، 2002پس از عملينات
اسراييل در شهر هاي فلسطين (پس از عمليات هاي انتحاري در داخل اسراييل) روي داد.
سازمان حقوق بشر از جمله سازمان اسراييلی بی تسلم ،5سنازمان ديندبان حقنوق بشنر
امريکا و سازمان عفو بين الملل وابسته به بريتانيا نقض حقوق بشر از جمله جنايت جنگی
اسراييل را مستند و ضبط کردند .تصاويري که در تمام دنيا پخش گرديد حاکی از فجايعی
عليه شهروندان عادي بود .اعراب اسراييل را به خصوص در شهر جنين به قسناوت و بنی
رحمی متهم کردند .در اين شرايط ،حصول اطالع از تمام جزييات دشوار بود اما روشن بود
که تعدادي زيادي کشته و مقدار زيادي خرابی بر جا مانده است .با موافقت اسراييل ،دبير
کل سازمان ملل دستور ايجاد يك کميته تحقيق و تفحص را در اينن منورد صنادر کنرد.
زمانی که کميته در اروپا تشکيل شدتا به سمت منطقه حرکت کند تصميم اسراييل تغيير
کرد و تصميم گرفت تا از اين سفر جلوگيري کند .در اين زمان امريکا از موضنع اسنراييل
حمايت کرد که به تعليق عمليات منتهی گرديد .اين حرکت باعث ايجاد انزجار بسياري از
امريکا شد و وجاهت سازمان ملل در اذهان عمومی منطقه از بين رفت.
با اين حال نبايد تداوم اهميت موضع امريکا در شکل دادن به اين موضوع را نه تنهنا
در منطقه بلکه در بقيه جهان به خصوص اروپا دست کم بگيريم .زمانی که اين موضنوع از
اولويت چندانی در بين اغلب دولت ها به خصوص دولت هاي عربنی بنر خنوردار نيسنت،
تناوب اختالف ها بر سر اين موضوع به خصوص در سازمان ملل باعث تشديد احساسنات
منفی درباره عملکرد يکجانبه گرايانه امريکا می شود .اين مسئله مايه شگفتی نيست کنه
اکثريت دولت ها با ديدگاه هاي متضادي مثل ونزوئال و فرانسه ديندگاه هنايی را در بهنار
 2002ابراز کردند که موفقيت امريکا در به کرسی نشاندن راه حلی براي اين درگيري ،نظر
آنها را در مورد امريکا بهبود خواهد بخشيد.
پيچيدگی سياسی امريکا در مواجهه با درگيري اعراب و اسراييل به طوري است کنه
از يك طرف می خواهد که به گونه اي غير قابل تزلزل در راستاي منافع امنيتی اسراييل و
سالمت آن رفتار کند که به معنی اقدام عليه ديگر ملل اسنت و از طنرف ديگنر تواننايی
1

- B'Tselem
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امريکا براي کمك به مذاکرات صلح در راستاي رسيدن به يك راه حل به وسنيله تطبينق
وضعيت خود با شرايط اسراييل تحليل رفته است .اين پيچيدگی در شرايط بحرانی بندتر
هم می شود.
در پايان ،رهبران اسراييلی و فلسطينی بايد در منورد خنروج منردم شنان از اينن
وضعيت فالکت بار احساس مسئوليت کافی نمايند .تراژدي حاصل از چرخه خشونت باعث
ايجاد آالم هر روزه در ميان مردم بی گناه و بی پناه شده اسنت .خشنونت فراتنر از حند
انتظار پيش می رود :به طوري که هيچ يك از طرفين نخواهند توانست راه خروج مطمئنی
از اين خشونت ها بيابند .در حال حاضر موضوعات موجود نه قابل ساده سازي و ننه قابنل
کنار گذاشتن هستند .همچنين يك وضعيت اسفناک اخالقی نيز وجود دارد :هر طرف کنه
به لحاظ نظامی تفوق بيابد ،پيروزي ظاهري پوچ خواهد بود .چه بر سر اين جوامع ،بر سنر
کودکان شان ،به عنوان نظاميان يا اشغال گران خواهد آمد؟ امريکا نمی تواند بنی تفناوت
باشد حتا فراتر از مسئوليت اخالقی که يك ملت قدرتمند در رويارويی با ينك تنراژدي و
خونريزي دارد ،منافع امريکا در خطر است :اگر اسراييل تضعيف شود يا به خطنر بيافتند
امريکا بر کنار خواهد ماند؛ اگر اسراييل دست باال را داشته باشند امريکنا آمناج نفنرت و
عصبانيت صدها ميليون مسلمان و عرب بخاطر توانمد سازي اسنراييل در حنوزه نظنامی
اقتصادي و سياسی خواهد بود .اين وضعيت پيچيده و غامض تنها در صنورت همزيسنتی
مسالمت آميز اعراب و اسراييل حل خواهد شد .هيچ کس نمی تواند مننافع اسنتراتژيك
امريکا در خليج فارس که به طرز غير قابل اجتنابی تحت تاثير درگيري اعراب و اسنراييل
قرار دارد ،ناديده بگيرد .اين منافع موضوع فصل بعدي است.
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فصل پنجم
نقش خليج فارس
ما به وارد آوردن فشار به عربستان سعودي براي ايجاد تغييرات احتياج دارينم ،امنا
اهرم هاي الزم را براي اين کار تا زمانی که به نفت آنها وابسته ايم نداريم .اين وابستگی را
بايد کاهش دهيم.
رييس سابق سيا ،جيمز وولسی ،مارس 2002

در ماه هاي پس از حمله به خاک امريکا ،بسياري از بحث ها به سمت تفکنرات اتوپينايی
تغيير مسير داد :خليج فارس ديگر مانند گذشته از اهمينت اسنتراتژيك برخنوردار نيسنت؛
خصوصا عربستان سعودي نقش محوري کمتري در بازار جهانی نفت دارد زيرا که قدرت هناي
نفتی جديدي مثل روسيه ظهور کرده اند؛ و امريکا می تواند وضعيت غامض خود را در منطقنه
با واردات کمتر نفت از خليج فارس و واردات بيشتر از بقيه منابع به طنور چشنمگيري بهبنود
بخشيد .اما اين بحث ها داليل اصلی اهميت منطقه خليج فارس براي تنامين اننرژي جهنان و
اهميت روزافزونش در آينده را در نظر نگرفتهاند.
کشف اين واقعيت که بسياري از تروريست هايی که در حمالت يازده سپتامبر دخالنت
داشتند و خود اسامه بن الدن اتباع کشور عربستان بودند در روابط بين دو کشور که سنابقه
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طوالنی ترين دوستی را در بين کشور هاي خاورميانه داشتند اين دوستی که از وجود منافع
در زمين هاي سرشار از نفت عربستان سرچشمه می گرفت ،ايجاد تنش هاي غينر معمنولی
کرد .اين دوستی سياست هاي دوران جنگ سرد را تاب آورده بود ،در زمانی که همه اعراب
از سياست هاي امريکا نااميد شده بودند و از تحريم نفتی در ميانه دهنه  5130خنارج شنده
بود .در زمان جنگ ايران عراق محکم تر شده بود و در جنگ به رهبنري امريکنا بنر علينه
عراق در کويت در سال  5115قوي تر شد .با اين حال عربستان و امريکا تضاد هناي خنود را
داشتند ،به خصوص در مورد مسئله درگيري اعراب و اسراييل ،هر دو طرف ياد گرفته بودند
که تفاوت هاي خود را براي دستيابی به منافع شان مديريت کنند.
اما در ماه هاي پس از حمله به امريکا دو عامل باعث افزايش تنش هنا شند .اول ،بنه
يکباره بررسی موشکافانه اي از سياست هاي عربستان آغاز شد و مردم می پرسيدند کنه
عربستان چه رفتاري دارد که امثال بن الدن را به وجود آورده است .تحليل گران کنه بنا
دقت افزون تري به اين مسئله می پرداختند ،به انزجنار بسنيار عميقنی در مينان منردم
عربستان نسبت به امريکا پی بردند .بسياري در امريکا معتقد بودند که راه حنل مسنئله،
اعمال فشار بر دولت عربستان براي برخورد بنا انزجنار ضند امريکنايی و از آن مهمتنر،
ليبراليزه و اصالح کردن نظام سياسی اين کشور است .دوم ،پس از يازده سپتامبر ،زمنانی
که امريکا از توسعه اسراييل پشتيبانی می کرد شدت درگيري بين اسنراييل و فلسنطين
افزايش يافت  .مسئله اسراييل – فلسطين يکی از منابع تنش شد.
اين تنش ها علی رغم يك واقعيت مشخص عمل می کرد :اين که عربستان کماکنان
نقش محوري در تامين انرژي جهان دارد .از اين رو اين مسئله به عنوان اهرمی در روابنط
اش با امريکا وجود دارد .بسياري از مفسران امريکاي ی ،به خصوص رييس سنابق سنازمان
سيا ،جيمز وولسی ،5يك سياست يك جانبه را که کمتر بر متحدان منطقه اي استوار باشد
ترجيح می دهند و به دنبال يافتن راهی هستند که وابستگی را کاهش دهند .بعضنی بنه
افراط کشيده شدند و سقوط دولت عربستان را به عنوان يك دشنمن پيشننهاد کردنند.
يکی از تحليل گران در موسسه رند 2خطاب به پنتاگون داليل اين که چرا عربستان بايند
به عنوان يك دشمن شناسايی شود را برشمرد و پيشنهاد کنرد کنه حنوزه هناي نفتنی
- James Woolsey
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عربستان ضبط شود و حساب هاي بانکی عربستان در امريکا بلوکه گردد .اما اکثر کسانی
که به دنبال يافتن راهی براي به حاشيه راندن عربستان بودند از راه حنل هناي افراطنی
پرهيز می کردند .يکی از پرطرفدارترين راه ها کاهش وابستگی امريکا بنه نفنت خلنيج
فارس و يافتن منابع جديد براي تامين انرژي مورد نياز امريکا به خصوص در روسيه که به
تازگی نقش مهمی به عنوان يکی از توليد کنندگان نفت ايفا می کرد ،بود .درياي خنزر در
آسياي مرکزي منافع غرب را تامين می کرد .ديداري از باکو در آذربايجان در کنار دريناي
خزر در دسامبر  2005اين فکر را به ذهنم آورد که يك قرن قبل اين منطقه نيمی از توليند
کنندگان نفت را در خود جاي داده بود.
نيم قرن پيش ،جنگ استالين گراد ،يکی از خونين ترين جنگ هاي جننگ جهنانی
دوم براي تصاحب اين منطقه مملو از انرژي صورت گرفت .امروز منطقه چيز زينادي بنراي
نمايش ندارد ،فقير و توسعه نيافته باقی مانده است و بنه لحناظ محنيط زيسنت يکنی از
بدترين شرايط اکوسيستمی را در جهان داراست .اما بنظر می رسد که راه بنرون رفنت از
اين مشکالت در گرو منابع جديد تازه اکتشاف شده است .شرکتهاي نفتی غربی و تحليل
گران سياسی به اين منطقه بخاطر ساخت خط لوله گرجستان ترکيه به سنمت مديتراننه
عالقه نشان می دهند اين خط لوله منی توانند ميليونهنا بشنکه نفنت در روز را بشنرط
درخواست بازار و همچنين کاهش فشار سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپك) صادر
کند.
تداوم اهميت نفت خليج فارس
بيشتر سناريوهاي جايگزينی نفت خليج فارس با نفت ساير منابع نفتی جهان بر پاينه
نظريات خوشبينانه استوار است .اول ،بازار نفت موازي است :مهم نيست کنه امريکنا نفنت
مورد نياز خود را از کجا می خرد ،هر نوع کاهشی در توليد نفت باعث افزايش قيمت ها منی
شود اين کاهش خواه در هر کجا که اتفاق بيافتد کل اقتصاد نفت را تحت تاثير قرار خواهند
داد .سوال اين نيست که کجا بايد نفت خريد بلکه سوال اين است که چه کسنی بيشنترين
ميزان نفت را دارد و بيشترين تاثير را بر بازار می گذارد .راه گريزي از اين واقعيت نيست که
منطقه خاورميانه که بيشترين ميزان توجه را بخاطر نفت در طی نيم قنرن اخينر بنه خنود
معطوف داشته است هنوز به عنوان نقطه حياتی تامين انرژي آينده باقی مانده اسنت .همنه
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تالش ها و فداکاريهاي براي توسعه منابع در جاهاي ديگر جهان تنها منی توانند وقنوع روز
واقعه را به تاخير بياندازد .با اين حال ،توليد کنندگان نفت در خاورمياننه کنه ينك چهنارم
توليدکنندگان در جهان هستند دو سوم تا سه چهارم منابع شناخته شده نفت را در اختيار
دارند.
به همين دليل ،امريکا و ديگر ملت هاي غرب مجبورند تا منطقه را به طنور حيناتی
مهم تلقی کنند .بدون شك اين واقعيت که دولتهاي خليج فارس از دهه  5130سهم شنان
از بازار نفت کاهش يافته است و ديگر توليد کنندگان به افزايش سهم خود از بازار اننرژي
پرداختند توازن نسبی در بازار نفت اين ايجاد کرده است اما هنوز  %21درصند از اننرژي
جهان از نفت تامين می شود و اين مسئله اي نيست که حداقل براي  20سال آينده بتنوان
از آن به راحتی گذشت.
آنچه که مهم تر است توقف اکتشاف منابع جديد نفت است و همچنين نشنان دهننده آن
است که بخش اعظم نفت در بين سالهاي  2050تا  2020از خليج فارس به عنوان بزرگترين مننابع
کشف شده جهان تامين خواهد شد در همين زمان بقيه مناطق جهان نيازشان بنه نفنت خلنيج
فارس نيز افزايش خواهد يافت و با غرب براي دست ينابی بنه اينن مننابع بنه رقابنت خواهنند
پرداخت .براي مثال چين در حال حاضر 00درصد از نفت مورد نياز خنود را از خلنيج فنارس وارد
می کند .پيش بينی ها نشان می دهد که در دو دهه آينده اين نياز می تواند به  10درصد افنزايش
پيدا کند .چين شروع به سرمايه گذاري اکتشافی در ايران کرده است و تالش خود را بنر گنرفتن
سهمی از نفت عراق قبل از جنگ  2008متمرکز کرده بود.
در نهايت ،هيچ دولتی در سراسر جهان به اندازه عربستان سعودي در بنازار آيننده
نفت اهميت ندارد حتا روسيه که مالك  1درصد منابع نفت کل جهان است .اگر اين رونند
استخراج نفت توسط روسيه ادامه يابد و هيج کشف جديدي صورت نگيرد ،انتظار می رود
که نفت روسيه تا  2020به اتمام برسد .اما کارت برنده عربستان همچننان در بنازي بناقی
خواهد ماند و اين حجم از ذخاير به عربستان اجازه می دهد تا بازار را بنه وسنيله اضنافه
توليد يا کاهش توليد تحت تاثير خود قرار دهد .هيچ کشنور ديگنري چننين ظرفيتنی و
بنابراين چنين قدرتی در بازار جهانی انرژي را در اختيار ندارد .
نفت و استراتژي نظامی
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اين مسئله که خاورميانه از اهميت فوق العاده حياتی برخوردار است دلينل آن نمنی
شود که امريکا در اين منطقه به استراتژي نظامی محتاج است .وجه نظامی استراتژي نفت
امريکا در واشنگتون به مسئله اي بحث انگيز بدل شده است ،به خصوص بر سر عربستان
سعودي که نزديك به يك چهارم ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد .سئوال اولينه اينن
است که آيا امريکا به داشتن حضور نظامی در منطقه اساسا احتياج دارد .سئوال ديگر آن
است که آيا هدف اوليه در نگهداشت پايگاه هاي امريکا در منطقه به معنی دفاع از کشنور
هاي مانند عربستان است که اکنون مشخص شده است که تضادهاي آشکارسياسی با منا
دارند .بسياري از مفسران که از تنش بين امريکا و عربستان خسنته و دلنزده شنده انند،
درخواست هايی را مبنی بر قطع وابستگی امريکا بنه نفنت خنارجی بنه خصنوص نفنت
خاورميانه را مطرح می کنند اما اين بحث ها در کل اساس گرفتناري امريکنا را فرامنوش
کرده است.
پيش از همه ،خريد نفت از مناطق ديگر بجز خليج فارس مشکل را حل نخواهد کرد.
همانطور که ضرب المثل می گويد " دست ما همه در يك کاسه است ".بازار جهانی نفت به
طور کامل از قانون عرضه و تقاضا تبعيت می کند .توليد کنند گان خاورميانه اي بر روي نه
تنها قيمت نفت خاورميانه بلکه بر قيمت نفت در سراسر جهان تاثير می گذارند .بنا اينن
همه امريکا می تواند و بايد به ذخيره انرژي و توسعه منابع جايگزين اقندام کنند ،فاصنله
بين آن چه که امريکا نفت توليد می کند و مقداري که مصرف می کنند( در حندود ينك
ميليون بشکه نفت در روز) آن قدر زياد است که به اين سادگی قابل پنر کنردن نيسنت.
امريکا بايد از منابع انرژي متفاوت استفاده کند تا در صورت قطع يکی بتواند بنه سنرعت
ديگري را جايگزين کند .با اين حال ،مهمترين مسئله آن است که با کاهش توليد ،قيمنت
هاي جهانی نفت افزايش خواهد يافت و در جهان اقتصاد ،نفت خاورميانه همچنان حيناتی
باقی خواهد ماند .فراتر از اين ،جمع شدن منابع نفت در خاورميانه به اين معنی است کنه
در آينده اي نه چندان دور قسمت اعظم نفت جهان در اين منطقه توليد خواهد شد.
با اين وجود مشخص نيست که چرا اقتصاد نفت بايد با سياست نفت مخلوط شنود و
يا چرا يك استراتژي نظامی الزم است .بسياري از کشور ها که به نفت خاورميانه بشندت
وابسته هستند مانند ژاپن و بسياري از دولت هاي اروپايی اين اصنل را کنه منی تواننند
سياست هايشان را بر پايه تقاضا در بازار استوار کنند بدون آن که به مداخله سياسی ينا
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نظامی محتاج باشند پذيرفته اند .اين ديدگاه شايد به اين خاطر باشد که پيش خود فرض
کرده اند که عمو سام آن چه را که مصرف کنندگان انرژي احتياج دارند بر آورده خواهند
کرد اما چيز هايی فراتر از اين نيز هست .در خارج از امريکا ،اين نظر که ثبات جريان نفت
به رهيافت نظامی محتاج نيست در حال تقويت شدن است .اين ديدگاه به وسنيله رونند
تاريخی توليد نفت تقويت می شود .با در نظر نگرفتن تحنريم نفتنی سنال  5138توسنط
دولت هاي عربی که به داليل سياسی انجام شد و به افنزايش سرسنام آور قيمنت نفنت
منتهی شد ،شواهد در طوالنی مدت نشان می دهد که بازار بنيش از هنر عامنل ديگنري
قيمت نفت را مشخص می کند .به طور تاريخی ،اتحاد سياسی هيچ گاه جنايگزين انگناره
هاي تجارت بين کشور هاي توليد کننده نفت و بقيه جهان نشده است .توليند کننندگان،
نفت را به مصرف کنندگان می فروشند و خواهان پرداخت قيمت آن هستند .اينن انگناره
حتا در زمان جنگ سرد نيز صادق بود زمانی که روابط سياسی بنر رفتنار تجناري توليند
کنندگان نفت تاثير چندانی نداشت .يك مثال مشخص ليبنی اسنت کنه تنا سنال 5101
مستعمره بريتانيا بود و متحد استراتژيك غرب محسوب می شد و مرکز نظامينان امريکنا
در منطقه بود .پس از سقوط سلطنت و بر سر کار آمدن سرهنگ قذافی ،سياست ليبی به
سمت شوروي متمايل شد اما انگاره تجاري اين کشور در زمينه نفت مثل سابق باقی مانند
به عنوان نمونه حجم تجارت اين کشور در سال  5100با بلوک شرق در حدود  5/1در صند،
 5/3درصد درسال 5/8 ،5130درصد در سال  5131و 5درصد در سال 5130بود .دولت هاي
ميانه رو در خاورميانه تفاوت چندانی با دولنت هناي طرفندار شنرق در حنوزه تجنارت
نداشتند :در ميان صادر کنندگان نفت بيشترين سهم تجارت با شوروي را ايران زمان شاه
داشت نه ليبی ،الجزيره يا عراق .کليد اين مسئله آن است که اين دولت ها آن چه را کنه
نفع اقتصادي شان را بر آورده می کرد بدون توجه به دسته بندي سياسی شان انجام منی
دادند.
پس از جنگ خليج [فارس] در سال  ،5115بنا حرکتنی در جهنت افنزايش مسنتقر
ساختن نيروي نظامی بيشتر در خليج فارس ،تعدادي از مشاهده گران معتقد بودنند کنه
افزايش نيروهاي امريکا باعث مزيت نسبی امريکا به نسبت اروپا و ژاپن درتجارت با دولت
هاي خليج [فارس] خواهد شد .در بعضی موارد بدون شك واشنگتون قادر بود تا از اهنرم
نظامی خود براي برد در قراردادهاي تجاري به خصوص در حوزه نظامی استفاده کنند امنا
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آمارهاي تجارت بين منطقه و بقيه جهان نشان می دهد که امريکا هيچ مزينت مشنهودي
نداشته است .در سال  5131يك سال قبل از حمله عراق بنه کوينت ،صنادرات اروپنا بنه
خاورميانه  20/2ميليارد دالر و در مقابل صادرات امريکا  58/3ميليارد دالر بنود .در سنال
 5112يك سال پس از جنگ خليج [فارس] ،صادرات اروپا به منطقه  13/2ميلينارد دالر و
در مقابل صادرات امريکا  51/1ميليارد دالر بود و اين روند ادامه يافت .در سال  ،2000اروپا
 08/3ميليارد دالر به خاورميانه صادر کرد و ميزان صادرات امريکا  28ميليارد دالر بود.
ادامه حضور نظامی امريکا در منطقه براي ماليات دهندگان ميليارد ها دالر در سنال
هزينه در بر داشته است چرا که اين نيرو ها در هر جاي دنيا می توانند مورد استفاده قرار
گيرند و اين مبالغ در مجموع هزينه دفاع از منطقه نمی شود .هنوز بسياري در عجبند که
چرا امريکا تا به اين حد انرژي ،منابع و نقشه هاي جنگی خود را مصروف خليج فارس می
کند .آيا منطقی تر نيست که مسئله نفت را به نيرو هاي بازار بسنپارد و آن را از سياسنت
ها و نظامی گري نجات دهد؟
بر طبق يك درک همه گير ،استراتژي امريکا بر اساس تصميمی است که جريان نفت
را به سمت غرب با يك قيمت منطقی حفظ کند ،تصميمی که کاهش قطع هاي کوتاه مدت
توليد نفت را بسط دهد و توالی ثبات قيمت هاي نفت را با تکيه بر دولت ها ،بنه خصنوص
دولت عربستان سعودي که امکان توليد اضافی را دارد ،حفظ کند ( .که اينن گفتمنان بنه
همکاري عربستان سعودي محتاج است که به اين ترتيب با اضافه توليند بتوانند بنازار را
ثابت نگه دارد ).اما با اين همه طی نيم دهه اخير استراتژي امريکا در منطقنه نفنت خينز
خليج فارس ( که به وسيله بسياري از تحليل گران بنه درسنتی فهمينده نشنده اسنت)
اطمينان از ادامه جريان نفت به سمت امريکا نبوده است بلکه مقابله با کنتنرل دشنمنان
قدرتمند امريکا بر اين منابع اليزال بوده است.
پيدايش سياست منع -نفت

5

زمانی که جنگ سرد به عنوان هسته اصلی سياست خارجی امريکنا در سنال 5123
در آمد ،يك نگرانی شديد کاخ سفيد را فراگرفت :که شوروي می تواند کنترل توليد نفنت

 -0متاسفانه براي ترکيب  Oil-Denial Policyترجمه مناسب تري نيافتم.
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در خاورميانه را بدست گيرد .اين نگرانی بی دليل هم نبود چرا که شوروي پنس از پاينان
جنگ جهانی دوم بر باقی ماندن در ايران تاکيد داشت .اين مسئله براي عموم نامعلوم بود
تا زمانی که مدارک طبقه بندي شده که حاکی از نگرانی شديد دولنت تنرومن از تصنرف
سرزمين هاي نفت خيز به وسيله شوروي بود در سال هاي اخير از طبقه بندي خارج شد و
در اختيار مردم قرار گرفت .غير منتظره آن بود که دولت تنرومن اسنتراتژي خنود را ننه
چندان بر پايه دفا ع از سرزمين هاي نفت خيز در مواجهه با حمله احتمالی بنا کنرده بنود
بلکه بر پايه عدم امکان استفاده شوروي در صورت حمله قرار داشت.
شوراي امنيت ملی طرحی را تهيه کرد که به امضاي ترومن در سنال  5121رسنيد و
بعدا به آن طرح هاي تکميلی اضافه شد .اين طرح با همکاري دولت بريتانيا و شرکت هاي
نفتی امريکا و بريتانيا و بدون اطالع دولت هاي خاورميانه تهيه شد و تصميم بر آن بود تنا
موارد منفجره را در اين منطقه ذخيره کنند تا در صورت حمله شوروي به عنوان آخنرين
گزينه ،ادوات نفتی و پااليشگاه ها منهدم می شود تا براي شنوروي غينر قابنل اسنتفاده
گردند.
اين هراس که شوروي بتواند نفت منطقه را در اختيار بگيرد آن قدر بزرگ بود که دولنت
حتا استفاده از سالح هاي هسته ای را پيش بينی کرد .اين ديدگاه بنه وسنيله سنيا در سنال
 5110رد شد .توضيح آن چنين بود " :از کار انداختن چاه هاي نفنت بنه وسنيله سنالح هناي
هسته ای می تواند از استفاده دشمن جلوگيري کند اما نمی تواند از فشار دشمن بر اعراب کنه
قابل قربانی شدن در اين ماجرا هستند براي ورود به مناطق آلوده و استخراج نفت از چناه هنا
جلوگيري کند .بنابراين در ضمن آن که بر مردم منطقه تاثير دارد به اين ترتينب سنالح هناي
هسته ای به عنوان يك سالح بازدارنده نيستند".
به کالم ديگر ،منطق پس زدن دشمن از اين قرار بود کنه در کننار عندم دسنتيابی
دشمن به نفت ،برنامه به دنبال حفظ نفت نيز باشد به اين معنی که " حفنظ مننابع بنراي
خودمان پس از پايان اشغال" .در نهايت روش هاي عملياتی سنتی پيشنهاد شد.
برنامه تکميل شد و مواد منفجره به منطقه منتقل گرديد با اينن حنال وزارت امنور
خارجه احتياط هايی را خاطر نشان کرد که برنامه ممکن است نشان دهد که امريکا بنراي
دفاع از دولت هاي محلی آماده نيست اما ترس از کنترل شنوروي اينن دلواپسنی هنا را
پوشاند .در سال  ،5113دولت آيزنهاور برنامه را دوباره پس از باال گنرفتن بحنران کاننال

www.nikaeen.net

شيبلی تلهامی ،مترجم احسان اله نيک آيين

019

سوئز تقويت کرد .مدارک نشان می دهد که برنامه تا آغاز دهه  00هننوز در دسنتور کنار
باقی ماند.
عدم واگذاري قدرت نفت به دولت هاي متخاصم منطقه
در زمان جنگ سرد ،سياست منع نفت بدليل مالحظه خطر مستقيم شوروي توسنعه
يافت .دولت آيزنهاور که با انقالب هايی بر عليه دولت هاي طرفدار غرب در منطقه مواجه
بود ،درباره دولت هاي متخاصمی که می توانند از طريق نفنت قندرت بيشنتري بيابنندو
منافع غرب را به خطر بياندازند ،نگران شد .در سال  ،5113پس از بحران سوئز و عواقبش
به خصوص سرنگونی دولت طرفدار غرب در عراق ،دولت آيزنهاور استراتژي منع -نفت را
گسترش داد .از آن نظر ،سياست جديد نه تنها مناسب برخورد با خطر احتمنالی شنوروي
بلکه مناسب براي دولت هاي متخاصم منطقه نيز بود.
منطق عدم واگذاري قدرت نفت به دولت هاي محلی به عامل مهمنی در تصنميمات
سياسی امريکا زمانی که عراق به کويت حمله کرد تبنديل شند .اينن گمنان کنه عنراق
قدرتمند می تواند بر منطقه اي نفت خيز چيره شود براي استراتژيسنت هناي امريکنايی
قابل قبول نبود .بنابراين بازخوانی سياست هاي امريکا در قبال قندرت هناي منطقنه اي
براي تالش در راستاي مراقبت از منافع امريکا در خليج فارس از اهميت خاصی بر خوردار
است.
استراتژي امريکا پس از بريتانيا در خليج [فارس]
منافع امريکا در خليج فارس در انتهاي دهه شصت همزمان با خروج کامل انگلنيس
از منطقه افزايش يافت .در اين زمان دو قدرت نظامی در منطقنه وجنود داشنت :اينران و
عراق  .عراق به وسيله يك دولت عربی ناسيوناليست اداره منی شند کنه در مخالفنت بنا
سياست هاي خارجی امريکا قرار داشت و از تسليحات نظامی روسيه استفاده منی کنرد.
ايران به وسيله حکومت طرفدار غرب اداره میشد که تخت و تاجش بنه وسنيله سنيا در
دهه  5110زمانی که با يك خيزش مردمی روبرو شنده بنود حفنظ شند .امريکنا فرصنت
مناسبی براي پياده سازي نيروي نظامی در جهت حفظ منافع غرب به دو دلينل نداشنت:
اول ،شوروي با اين استقرار نظامی مخالفت می کرد .دوم ،افکار عمومی امريکا که در گينر
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حمله نظامی امريکا به ويتنام بود به هيچ وجه لشکر کشی جديدي را نمی پنذيرفت ،کنه
اين دليل ازدليل اول مهمتر بود.بنابراين سياست جديد امريکا در مواجهه با خليج فنارس
زاده شد :توازن قوا بين دو قدرت برتر منطقه :ايران و عراق .از اين زمان به بعند سياسنت
هاي امريکا به مدت يك دهه در قبال يکی از اين دو دولت توجه کافی و در مقابل دولنت
ديگر فشار مداوم بوده است .امريکا به بازسازي نيروي نظامی ايران کمك کرد و به تجهيز
ارتش ايران به وسايل و ادوات مدرن به خصوص پس از افزايش قيمت نفت در اواسط دهه
 5130پرداخت .اين سياست به حضور اندک نظامی امريکا احتياج داشت.
اين تصوير در سال  5131زمانی که دولت مورد حمايت امريکا به وسيله يك انقنالب
مردمی ساقط شد ،ناگهان تغيير يافت .به طور ناگهانی دو قدرت منطقه اي  ،ايران و عراق،
به دولت هاي متخاصم با امريکا تبديل شدند و دولتی کنه امريکنا کمنك کنرده بنود تنا
قدرتمند شود متخاصم تر از ديگري شده بود .عصبانيت عمومی بخناطر حماينت از شناه
توسط امريکا ،ايران را به يك کشور ضد امريکايی تبديل کرد .دشمنی به وسيله گروگنان
گيري امريکاييان در ايران بروز کزده بود به بحرانی منجر شد که منردم امريکنا را بنراي
بيش از يك سال متحير کرد و اين مسئله به شکست جيمی کنارتر در انتخابنات رياسنت
جمهوري  5130منتهی شد.
عراق در همين زمان به افزايش انزجار عليه امريکا اقدام کرده بود به خصوص پس از
آن که امريکا بانی صلح بين مصر و اسراييل در سال  5131شده بود که اکثر دولنت هناي
عربی اين صلح را رد کردند .عراق سردمدار دولت هاي مخالف با قرارداد دو طرفنه کمنپ
ديويد بود که اکثر رهبران عرب اين صلح را به معنی از بين رفتن منافع خود می ديدنند.
در اين زمان ايران و عراق بر سر قهرمانی در مسنئله فلسنطين بنا هنم بنه رقابنت منی
پرداختند .حتا در ايران به عنوان يك کشور غير عربی شيعه مذهب ،رهبر روحنانی اينن
کشور ،آيت اله خمينی ،اهميت مذهبی اورشليم را برجسته سناخت و در يکنی از اولنين
اقداماتش سفارت اسراييل در تهران را بست و سفارتخانه اي بنراي سنازمان آزادينبخش
فلسطين گشود.
حمله  5131شوروي به افغانستان براي حفظ دولت کمونيست آن کشور که در کابنل
مورد محاصره قرار گرفته بود ،مسائل را براي امريکا بسيار خطرنناک تنر جلنوه داد .اينن
حمله هراسی که امريکا در روزهاي ابتدايی جنگ سرد داشت را تجديد کرد در آن روز ها
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شوروي در آرزوي داشتن جاي پايی در خليج فارس بود .اين خطرات مشهود دولت کارتر
را بر آن داشت تا خليج [فارس] را به عنوان منطقه اي " به طور حياتی مهم" براي ايناالت
متحده به عن وان يك پيش دستی نسنبت بنه طنرح هناي شنوروي بنراي تغيينر نقشنه
استراتژيك منطقه قلمداد کند.
بسياري از تحليلگران امريکايی دولت هاي عربی و دولت هاي مسلمان را با هم ينك
گروه قلمداد می کنند .آن ها فرض می کنند که تعيين موقعيت اين دولت هنا نسنبت بنه
امريکا يکی از مهمترين مسائل در شکل گيري سياست خارجی اين کشور هنا سنت .امنا
حوادثی که بالفاصله پس از سال  5131رخ داد نشانگر آن بود که ايران و عنراق در تضناد
کامل با يکدي گر هستند و از يك ديگر در هراس قرار دارند حتا بيش از آن کنه از امريکنا
عصبانی باشند .ايران به وسيله دولتی شامل روحانيون شيعه مذهب اداره منی شند کنه
هميشه در مخالفت با حزب بعث حاکم عراق قرار داشت .آزار و اذيت اکثريت شيعه عنراق
که ارتباطات محکمی با دولت شيعه ايران داشتند توسط دولت عراق يکی از نقناط ننزاع
بين دو کشور بود.
پس از ماه ها تنش حول محور رودي که دو کشور را از هم جدا می کند و همزمان به
متهم کردن ايران به ايجاد اختالف در ميان مردم عراق ،دولت صندام حسنين اقندام بنه
جنگ عليه همسايه اش کرد .اين جنگ هشت سال بعد در حالی که بنراي هنر دو طنرف
بسيار هزينه در بر داشت ،خاتمه يافت .اما بهر حال اين مسئله در واشنگتون بنه عننوان
يك خطر قلمداد نشد .در اين مدت ،ديدگاه امريکا آن بود که اين دو دولت متخاصم تحت
فشار يکديگر براي منافع امريکا خطري ايجاد نخواهند کرد .سياسنت امريکنا دو هندف
اوليه داشت .اول ،اين جنگ نمی تواند به جاي هاي ديگنر منطقنه خلنيج [فنارس] مثنل
عربستان سعودي و کويت سرايت کند و توليد نفت را تحت تاثير قرار دهند .دوم ،امريکنا
ترجيح می دهد که اين جنگ برنده مشخصی نداشته باشد که به اين ترتيب دولت امريکا
مجبور باشد در اين منطقه با او رقابت کند .از اين ها مهمتر امريکا نمی خواست که دولنت
ايران پيروز شود زيرا اندکی از دولت انقالبی ايران بيش از دولت صدام حسين در هنراس
بود که اين بدليل حمايت دوستان عرب امريکا در منطقه به خصوص عربستان از عراق نيز
بود.
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زمانی که عراق به نظر می رسيد که در جنگ دست باال تر را دارد علی رغنم وجنود

مخالفت عمومی شديد بين امريکاييان ،دولت ريگان مذاکراتی را براي کمك به ايران بنه
وسيله تحويل تسليحات نظامی در مقابل همکناري اطالعناتی امنيتنی بنراي آزادسنازي
گروگان هاي امريکايی در لبنان آغاز کرد .تسليحات نظامی که به وسيله اسنراييل تهينه
شده بود از طريق دريا به ايران در سال  5131تحويل داده شد در اين زمان بنه نظنر منی
رسيد که ايران در حال پيشروي است و اين مسئله تحليل گران امريکايی را به اين نتيجه
رساند که جنگ با پيروزي ايران به پايان خواهد رسيد .پس از تسخير جزيره فاو در عراق
توسط ايران ،در نزديکی کويت ،در سال 5130تحليل گران را به اينن فکنر اننداخت کنه
ممکن است جنگ به کويت و حمل و نقل نفت تسري يابد .در سال  ،5133امريکا تصنميم
خود مبنی بر ايمن کردن حمل و نقل دريايی نفت را به وسيله برافراشتن پرچم امريکا بنر
روي کشتی هاي کويتی و همراهی آن ها به وسيله ناو هناي جنگنی امريکنا نشنان داد و
بنابراين پيام قاطعی ارسال کرد که حمله به اين کشتی ها حمله به امريکا قلمداد خواهند
شد .به عالوه ،امريکا شروع به کمك نظامی به عراق به عنوان حفظ توازن قنوا در خلنيج
[فارس] کرد .جنگ در سال  5133با مزيت نسبی عراق پايان يافت .جنگ زمنانی خاتمنه
يافت که ايران قطع نامه سازمان ملل را براي آتش بس پذيرفت ،در حالی که اعالم کنرده
بود که اين کار را تا سقوط رژيم حزب بعث در عراق انجام نخواهند داد .بننابراين تصنميم
براي [امام] خمينی که پذيرش قطع نامه را به منزله "نوشيدن جام زهر " توصنيف کنرده
بود بسيار سخت بود .اما ايرانيان اين تصميم را گرفتند چرا که در سنال  5133عنراق در
زمينه قدرت نظامی از توان باالتري برخوردار بود و انتظار کمی براي چرخش بازي به نفنع
ايران وجود داشت.
در همين زمان ،عراق به وسيله جنگ نابود شده بود هيچ سنودي از جملنه تسنخير
بخشی از خاک ايران بدست نياورده بود اما پيروزي نظامی ظاهري عنراق صندام را قنادر
ساخت تا خود و دولت اش را به عنوان پيروز جنگ قلمداد کند.

5

 -0تحليل هاي نگارنده در اکثر مطالب با واقعيات م ج د تطبيق مي کند و در اين بخش نيز ظاهرا اين گ ناه
است .اما بخشي از واقعيت ها بخص ص دخالت دولت امريکا در اين جنگ را به آن اندازه که وجا د داشاته
است بازگ نم ده و تنها به ذکر شمايي از داليل مداخله امريکا بسنده کرده است ،که کاافي باه نرار نماي
رسد .نگارنده دخالت مستقيم امريکا در جنگ فاو و حمله ناو امريکايي وينسنس را به ه اپيماي مسافربري
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نتايج جنگ خليج [فارس]
در ماه هاي بين پايان جنگ ايران -عراق و حمله عراق به کوينت در آگوسنت ،5110
جنگ سرد بين امريکا و شوروي در حال خاتمه يافتن بود و هراس از شنوروي در خلنيج
[فارس] در حال محو شدن بود.
حمله عراق به کويت به طور کامل چشم انداز استراتژيك امريکا را تغيير داد .قبل از
آن خطابه هاي امريکايی ها بر روي نقش روابط بين المللی در دوران پس از جننگ سنرد
متمرکز شده بود ،اولين دغدغه اي که مورد توجه بود توازن نيرو ها در خليج [فارس] بود.
اگر به عراق اجازه داده می شد که به اشغال خود در کويت ادامه دهد ميزان توليد نفنتش
در عرض يك شب به دوبرابر افزايش می يافت و همين مسئله اينن کشنور را بنه قندرت
منطقه اي در کنار اسراييل بدل می کرد .حتا اگر از نيروي خود براي حمله بنه عربسنتان
سعودي يا ديگر کشور هاي کوچك منطقه استفاده نمی کرد و بننابراين منطقنه را تحنت
سلطه نمی گرفت ،اما در مرتبه اي قرار می گرفت کنه آن هنا را تحنت فشنار بگنذارد و
سياست هايش را به آن ها ديکته کند .اين فکر که عراق ( که سياست هناي خنارجی اش
در تضاد با امريکا به خصوص در مورد مسئله اسراييل قنرار داشنت) بنه عننوان قندرت
بالمنازع منطقه در خواهد آمد بدون شك يکی از محرک هاي اصلی امريکا در واکنش بنه
اين حمله بود .دليل اصلی امريکا نيز براي متقاعد کردن جامعه بين المللی بنراي تحمينل
تحريم عليه عراق آن بود که در صورتی که صدام بتواند نفت خود را به فروش برساند بنی
شك براي بازسازي نيروي نظامی خود از آن استفاده خواهد کرد.
جنگ خليج [فارس] در سال  5115به توسعه نظامی نامحدود منجر شد :تعداد بسيار
زياد نيرو ها در منطقه و استقرار پايگاه هاي جديد در کشنورهاي متعندد عربنی شنامل
بحرين  ،کويت ،عربستان سعودي ،امارات متحده عربی و قطر .اما امريکا کماکان به اينران
و عراق از منظر توازن قوا بين دو کشور نگاه می کرد .شکست عراق در سال  ،5115کاهش
توان نظامی اش و تحت فشار تحريم هاي کمر شکن بودن باعث شد تنا توجنه امريکنا در
دهه  5110به ايران جلب شود.

ايران که به کشته شدن تمام مسافران و خدمه اين پرواز انجاميد را به کل ناديده گرفته است و البته از ايان
نم نه ها بسيارند .مترجم
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قمار آمريكا در خاورميانه
سياست خارجی امريکا در طی چند دهه اخير هيچ گاه رابطه خود را بنا يکنی از دو

طرف بدون در نظر گرفتن طرف دوم تعريف نکرده است .هر گونه تغيير سياسنت در بناره
عراق به تغي ير اجباري سياست در باره ايران منتهی شده است .هدف استراتژيك امريکنا
پس از  5115آن بود که يکپارچگی قدرت در عراق را حال که نسبت به ايران ضعيف شده
است تا زمانی که راهی براي مهار قدرت در ايران بيابد ،حفظ کند .اين برنامه بنه عننوان
"مهار دوگانه" ناميده می شود که دولت کلينتون آن را دنبال می کرد .اين استدالل بر اين
پايه استوار بود که نه ايران و نه عراق دولت هاي دوست نيستند و تا زمانی که عراق تحت
فشار تحريم شديد قرار دارد  ،قدرت ايران نيز بايد مهار گردد .بننابراين ايناالت متحنده
براي شرکت هاي امريکا از جهت تجارت با ايران محدوديت هايی ايجاد کنرد و همچننين
بشدت براي ترغيب متحدان اروپايی اش که همين رفتار را در قبال ايران داشته باشنند،
تالش کرد .سياست بوش وارد کردن ايران به همراه عراق و کره شمالی به "محور شرارت"
علی رغم همکاري ايران با امريکا در فاز ابتدايی جنگ عليه تروريسنم ،نتيجنه اجتنناب
ناپذير آمادگی براي جنگ عليه عراق بود .امريکا شکايت هاي بسياري از ايران داشت امنا
هيچ پيش آگهی در مورد شدت گرفتن سياست بجز ديدگاه هاي جديد دولت امريکنا در
مورد خل يج [فارس] وجود نداشت .زمانی که امريکا به دنبال جلب رضنايت و حماينت در
جريان جنگ با عراق بود اين جنگ هراس از قدرت فزاينده ايران را در بين دولنت هناي
کوچك خل يج [فارس] به همراه داشت .نتايج کوتاه مدت جننگ ،کناهش شنديد قندرت
نظامی عراق بود که به افزايش توجه امريکا به منافع استراتژيك احتمالی ايران جلب شد.
کماکان ميزان خطرات بالقوه اي که ايران و عنراق بنراي امريکنا دارنند بنه عننوان
موضوعی براي بحث و جدل باقی مانده است .آيا آن ها خطراتی را می توانند ايجاد کننند
که قابل مهار نباشد؟ يا اين که امريکا به دنبال حفنظ مصنالح دوسنتانش در منطقنه بنه
خصوص اسراييل است؟ بحث اصلی که دولت امريکا در طنرح "محنور شنرارت " داشنت
مبتنی بر اين گفتمان بود که دولت هاي ی مانند عراق و ايران خطرناک هستند زيرا بدنبال
دستيابی به تسليحات کشتار جمعی هستند و مهمتر از آن بخاطر آن است که آن ها منی
توانند اين سالح را در اختيار تروريست ها قرار دهند که خطري براي امريکا و متحندانش
است .در اين بحث مفروض آن است که بازداري آن گونه کنه علينه دولنت استالينيسنت
شوروی و مائويست چين اعمال شد عليه اين دولت ها کارگر نخواهد بود .اين دولنت هنا
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بيش از آن که خواستار بقا امريکا باشند از او متنفرند و آن ها با تروريست هنايی کنه بنا
امريکا حمله کردند در ارتباط بودند .اما اثبات اين ادعا بسيار سخت است به خصوص کنه
هيچ يك از تروريست هاي ی که در حمالت يازده سپتامبر دست داشتند از ايران يا عنراق
نبودند و در ضمن القائده و پشتيبانانش ،دولت طالبان در افغانستان ،هيچ دوستی با هنيچ
يك از اين دو دولت نداشتند .شايد بهترين دليل خطراتی باشد که اين دولنت هنا علينه
اسراي يل ايجاد کردند .توجيه قرار دادن دولت هاي ايران و عراق به هر شکلی جزء دولنت
هاي متخاصم به وسيله دولت امريکا به خصوص پس از به رياست جمهوري رسيدن جورج
بوش و اعالم اين کشور ها به عنوان محور شرارت بسيار سخت بود به خصنوص کنه اينن
ايده به سياست اصلی امريکا با نام "پيشدستی" معروف شد .اين ديدگاه به خنوبی نشنان
می دهد که امريکا به سياست خود در جلوگيري از غالب شدن يکی از دو دولت در منطقه
اي که به عنوان منطقه ذخاير نفت شناخته شده است ،ادامه می دهد.
نتايج جنگ عراق
بدون در نظر گرفتن نتايج کوتاه مدت جنگ عراق ،سئوال ها در مورد نتايج طنوالنی
مدت بسيار بزرگ است :امريکا چگونه از منافع نفتی خود در منطقنه محافظنت خواهند
کرد؟ چگونه امکان حمالت تروريستی در خاک خود را به حداقل خواهد رساند؟ چگونه از
اسراييل محافظت خواهد کرد؟ بسياري در امريکا از بحث تغيير رژيم در عراق و شايد هم
ايران و فشار بر عربستان براي ايجاد رونند دمکراتينك کنردن بنه عننوان راهنی بنراي
جلوگيري از مخالفت هاي نظامی حمايت می کردند .در واقع ،بسياري جنگ با عراق را ننه
تنها به عنوان پيشدستی در مقابل توانايی هاي اتمی عراق بلکه بدست آوردن اهرمنی در
مقابل دولت عربستان می دانستند که با کاهش نياز به حمايت نظنامی امريکنا و افنزايش
نقش دولت دوست امريکا در عراق در بازار نفت همراه خواهد بود.
در يازدهم آگوست  2002فايننشال تايمز طی مقاله اي به خالصنه سنازي فرضنياتی
حول محور مکتب فکري نفوذ که امريکا براي ايجاد نظم جديد در منطقه خاورمياننه بنه
وسيله در هم شکست قدرت منطقه استفاده می کند ،پرداخنت .ينادآور شنده بنود کنه
"دوستان اروپايی و عرب واشنگتون" دريافتند که "لشکرکشی دولت بوش بنراي سنقوط
صدام در واقع بخشی از استراتژي جديند امريکنا بنراي ايجناد نظنم جديند در منطقنه
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خاورميانه براي محافظت از منافع امريکا و منافع اسراييل به وسيله استفاده از بغنداد بنه
عنوان يك اهرم است ".اين مقاله نتيجه گيري کرده بنود کنه "نومحافظنه کناران دولنت
استدالل کرده بودند که استراتژي امريکا بايد اين گونه باشد و فراتر از همه نبايد از کننار
سالح ههاي کشتار جمعی صدام به اين راحتی گذشت .کنترل عراق احتياج امريکا به نفت
عربستان را کاهش خواهد داد ،محاصره ايران را نيز تکميل می کنند ،بنه سنوريه فشنار
فزاينده وارد خواهد کرد و ديگر متحد امريکا ،مصر ،را به حاشيه خواهد راند".
وجود هم رايی و هماهنگی در بين سياست گذاران امريکايی در مورد اهداف امريکنا
پس از صدام در عراق محل ترديد است .با اين حال ،واضح است که اغلب ديندگاه هنا بنا
استفاده از نيروي نظامی براي تغيير برنامه استراتژيك امريکا موافق بود .بحث بر سنر آن
بود که پس از پيروزي بر عراق  ،امريکا اين کشور مهم در منطقه را به عنوان يکنی از هنم
پيمانان خود در خواهد آورد که به طور خودکار محاسبات منطقه را تغيير می دهد .عنراق
کشوري بالقوه ثروتمند با مردمانی تحصيل کرده و سکوالراست .عراق طی سال هنا نقنش
کليدي در منطقه داشته است و دارنده دومين مخازن نفت در جهان است .عراق دوسنت،
همسايه سه کشور دوست ديگر است کويت ،اردن و ترکيه و باعنث ايجناد هنراس در دو
کشور همسايه است ايران و سوريه .توانايی نفت عراق و کويت که با نفت ديگر کشور هاي
کوچك منطقه همراه شود رقيب توانايی نفتی عربستان خواهد بود .که اگنر اينن هنا بنه
حضور نظامی امريکا در منطقه افزوده شود ،بسياري از تصميم گيرندگان و تحلينل گنران
امريکايی را به طمع می اندازد.
طبق اين طرز فکر ،الزم نيست که در مورد مخالفت جهانی چندان نگنران بنود بنه
خصوص در خاورميانه چرا که پس از انجام اين سياست ديگنران بنه راحتنی مجبنور بنه
پذيرش خواهند شد .البته ترديد هايی در مورد امکان پيروزي امريکا در مقابل اينران ينا
عراق وجود داشت .بسياري از دولت ها به خصوص دولت هاي ضعيف مايل نبودند کنه در
طرف بازنده جنگ باشند .بنابراين فرض بر آن بود که بسياري از دولت هايی کنه بنا اينن
داستان مخالف بودند و کسانی هم که نمی خواهند از اين ماجرا صدمه بينند به راحتی بنه
سمت برنده خواهند رفت.
با افزودن طمع به اين ديدگاه ،دفاعيات بسيار از اين داستان پيشنهاد شد که نه تنها
به خطر سالح هاي کشتار جمعی عراق پايان می دهد بلکه در تبديل دولت هاي منطقه از
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اتوکراسی به سمت دمکراسی کمك خواهد کرد .امريکا قادر خواهد بود کنه دمکراسنی را
در عراق ايجاد کند و از آن به عنوان اهرم فشاري بنر علينه مصنر و عربسنتان سنعودي
استفاده نمايد و به آن ها فشار آورد تا خودشان به دنبال تغيير بروند چرا که منردم شنان
شاهد موفقيت دمکراسی در عراق خواهند بود و به اين ترتيب دولت امريکا براي فشار به
اين دولت ها توانايی بيشتري خواهد داشت .اين تغييرات به خاورميانه اي بنا ثبنات تنر و
کاهش تروريسم منتهی خواهد شد بنابراين هدف غالب وارد آوردن فشار بيشتر بنر روي
تروريسم بود.
مالحظات درباره نتايج جنگ
در مورد اين که حضور پر رنگ نظامی امريکا در خاورميانه می تواند باعث تغيينر در
پيکره بندي قدرت در منطقه شود و محاسبات هر دولتی را بهم بريزد شکی نبود .امنا در
مورد آن که لشکر کشی امريکا براي تغيير دولتی مانند عراق يا حتا ايران موفقينت آمينز
خواهد بود ،ترديد هايی وجود داشت .اما مالحظات چندي قبل از جنگ در منورد هزيننه
هاي چنين عملياتی و تعداد متحدينی که امريکا می تواند گرد آورد وجود داشت .دولنت
هايی که مخالف بودند يا از اين داستان می ترسيدند ،اگر چاره ديگري نداشتند خود را بنا
اين ماجرا تطبيق دادند .کماکان قدرت به عنوان اصل انتظام سياست هاي بنين المللنی و
بازتعري ف اولويت هاي دولت ها باقی مانده است .اما آن چه که قدرت هنوز نتوانسته است
بر آن چيره شود نتايج نهايی اعمال خود و فشار هاي طوالنی مدت بر محاسبات بازيگران
منطقه اي و جهانی است .امريکا قدرت بر زدن کارت ها در خاورميانه داشت اما قدرت آن
را نداشت که چگونگی به زمين آمدن کارت ها را تعيين کند.
اين پيش بينی که استفاده از قدرت نظامی و سياسی باعث تبديل دولت هاي اتوريتر
به دمکرات می شود به تنايج متضادي هم براي امريکا و هنم بنراي دولنت هناي منطقنه
منتهی شد .هدف اوليه آن بود که از وجود عراقی با ثبات که اينك دوست امريکنا اسنت
اطمينان حاصل شود و جان امريکايی هاي مستقر در منطقه حفظ شود .با وجود اختالفات
در درون عراق و وجود منافع و نفوذ همسايگان اين کشور از جمله ترکيه ،ايران و سنوريه
در عراق اين بخودي خود وظيفه کوچکی نبود .عراق يك کشور ويران بود ،پس از دو دهه
جنگ و تحمل تحريم هاي اقتصادي ،به يك بازسازي قابل توجه قبل از آن کنه بتوانند از
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توانايی هايش استفاده کند ،احتياج داشت .اين وظيفه ،به همراه اولوينت اصنلی امريکنا
يعنی جلوگيري از حمالت تروريستی به امريکا با مورد ديگري يعننی مسنئله دمکراسنی
پيوند خورده بود .آيا ما به اکثريت شيعه که تا کنون سرکوب شنده انند و بسنتگی هناي
شديدي به ايران دارند اجازه می دهيم که قدرت را از طريق دمکراسی در اين کشنور بنه
دست گيرند؟ در تالش ما براي اطمينان از پشتيبانی از طرف کشنور همسنايه ،پادشناهی
اردن ،آيا نمی بايست بدنبال راهی ديگر بوديم اگر تنها راهی کنه شناه بنراي حماينت از
امريکا داشت ،تحميل فشار بر مردمش بود که با جنگ و حضنور امريکنا بشندت مخنالف
بودند؟ به روابطمان با پاکستان که پشتيبانی اش را در جنگ با القائده و طالبنان احتيناج
داشتيم توجه کنيد .اين نياز هرگونه اميدي براي تغيير مشهود دمکراتيك در پاکستان را
زايل کرد .به طور تاريخی ،محاسبات سياست عملی به اينن نتيجنه رسنيد کنه مراحنل
دمکراتيزه کردن به روي کار آمدن دولت هاي راديکالی کنه مخنالف امريکنا هسنتند در
منطقه منتهی خواهد شد .حداقل ،اين محاسبات ما را واداشت تا به سياست هاي داخلنی
اين کشور ها براي جلب اتحاد آن ها توجه کنيم .هرچند که امريکا مايل است تا تغييرات
دمکراتيکی را در عربستان سعودي شاهد باشد اما آيا می تواند شناهد روي کنار آمندن
دولت راديکالی در عربستان باشد که از قدرت نفت و مکنه بنراي بنه حرکنت در آوردن
مسلمانان به سمت خواسته هايش باشد؟ هيچ چيزي براي ارايه يك پيشنهاد بدون توجنه
به آن چه که پس از جنگ عراق رخ داده است وجود ندارد.
ادراک مردم در بسياري از کشور هاي مسلمان و عرب از امريکنا ينك امپرياليسنم
است .حضور روز افزون و چشمگير امريکا در مناطق نفت خينز مسنلمانان و اعنراب بنر
انزجار آنان از سياست هاي خارجی امريکا در اين منطقه می افزايد .دولت هنا دو گزيننه
دارند :اجتناب از خشم امريکا با فشار بر مردم شان ينا اجتنناب از خشنم مردمشنان بنه
وسيله آزردن امريکا .هيچ يك از اين دو راه به نظر نمی رسد که نتايج خوشنايندي بنراي
سياست هاي منطقه يا اهداف امريکا داشته باشد .کشورهايی که در اينن وسنط گرفتنار
شده اند به يك بی ثباتی دچار خواهند شد که زمينه مناسبی براي تروريسم خواهد بنود.
سرخوردگی فراگير در ميان اعراب جوان و نسل جديد مسلمانان به امريکا پيوند میخورد
و در طوالنی مدت ممکن است که به نتايج وخيمی منتهی شود.
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عالوه بر موضوع افسردگی ،عقايد عمومی و انزجار نسل جوان مسلمان ترديد هنايی
در مورد ناتوانی امريکا در ايجا ثبات در عراق و کشور هاي همسايه اش نينز وجنود دارد.
البته ترديدي نيست که عراقی ها از رژيم صدام لطمات زينادي دينده انند و آرزوي آن را
دارند که روزي از شر اين رژيم خالص شوند اما بالفاصله که گرد و غبار هاي جنگ خوابيد
واقعيت هايی مانند اختالفات داخلی و منافع خارجی ،کار امريکا در عنراق را سنخت تنر
خواهد کرد .در بهترين حالت ،به منابع اقتصادي و نظامی زيادي براي اطمينان از موفقيت
طوالنی مدت در اين کشور احتياج است.
علی رغم خطرات مشهود و نتايج وخيم ،داليل له استفاده از نيروي نظامی در منطقه
بسيار زياد بود و غير قابل مقاومت می نمود .هميشه سخت است که جنايگزين هنايی بنر
اساس هراس از نتايج يك عمل ارايه کرد چرا که اغلب اينن جنايگزين هنا قابنل ترديند
هستند .کسانی که موافق استفاده از نيروي نظامی بودند داليل عديده اي براي آن اراينه
می کردند :آن چه که آن ها قول میدادند با خواسته عمنوم همراهنی داشنت و قندرت و
توانايی ما اين موفقيت را تضمين میکرد " .ما می توانيم پس بايد انجامش دهنيم" دلينل
اصلی بود.
به نظر می رسيد که تهاجم عواقب جدي مانند استفاده از سالح هاي کشتار جمعنی
به وسيله عراق داشته باشد ،بنابراين پيشنهاد آن که حمله بايد قبل از آن کنه عنراق بنه
تسليحات کشنده بيشتري دست يابد صورت گيرد ،درست به نظر می رسيد .با اين حنال،
اگر عراق به همان اندازه که تحليل گران تخمين می زدند ضعيف بود ،اين ضعف اسنتدالل
هاي پيشين در مورد دشواري جنگ با عراق و تسليحات عراقی ها را رد می کنرد .در هنر
دو صورت ،به نظر می رسيد که صحنه به نفع مخالفان با جننگ باشند .در زميننه نتنايج
طوالنی مدت نيز امريکايی ها بخاطر نخواهند آورد که کل اين ماجرا از کجنا آغناز شنده
است و به خصوص اگر نتايج وخيم باشد ،ما حتا ذره اي از مسوليت خنود را در آن مناجرا
نخواهيم پذيرفت .اين موضوع يکی از اميدهاي طرفداران جنگ بود.
اما اين نهايت وظيفه نشناسی بود که نتايج کار هم در طوالنی مدت و هنم در کوتناه
مدت را در نظر نگيريم و زمانی که نتيجه به دلخواه ما نبود وانمود کنيم کنه منا در منورد
نتايج کمترين دخالت را داشته ايم .راه حلی که تنها بر قدرت تمرکز کنند همنان جنايی
است که وظيفه شناسی دروغ است .به همراه قدرت ،نفوذ قابل توجهی همراه می شود اما
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وظيفه شناسی نيز همراه می شود .ما در حال حاضر به شکل دادن سياست در خاورمياننه
کمك شايانی می کنيم .ما قدرت را براي حفظ سياست ها در منطقه به کار منی بنريم تنا
آرزو هاي مردم منطقه را ناديده بگيريم ،تا ديگران واقعيات هايی کنه منا سناخته اينم را
بپذيرند اما اين قدرت به حفظ رهبران قابل اطمينان ما نيز محتاج است ،حتنا زمنانی کنه
درد ها بسيارند .در وراي همه اين ها ما بايد به نتيجه سياست هايمان نيز بيانديشيم.
توانايی هاي عراق هيچ گاه هماورد امريکا نبوده است هر چند که در مورد آن ها در
قبل از جنگ نگرانی هاي شديدي و مشروعی وجود داشت .اگر واقعا عنراق سنالح هناي
کشتار جمعی را همان گونه که دولت امريکا ادعا می کرد در اختيار داشت ،احتمناال از آن
ها در زمانی که نابودي اش قريب الوقوع بود استفاده می کرد .اين سالح ها می توانست به
مراتب تلفات امريکا و متحدانش را در طنی جننگ افنزايش دهند  .در جننگ هميشنه
غافگيري وجود دارد .عراق مناطق نفت خيز کويت را در طی جنگ سال 5115آتنش زد .او
می توانست همين کار را با مناطق نفتی خود انجام دهد تا آن را غير قابل استفاده کنند و
بنابراين از دست يابی امريکا به منافع استراتژيکش جلوگيري کنند .خوشنبختانه عنراق
هيچ گونه سالح کشتار جمعی قابل استفاده نداشت و صدمه به مناطق نفتنی نينز بسنيار
اندک بود اما احتمال همه اين ها بسيار باال بود.
به عنوان عواقب جنگ ،بسياري از مردم عراق بخناطر نجنات از شنر دولنت ظنالم
خوشحال بودند اما عده اي نيز ناراحت بودند .باال تر از اين نفرت مردم از دولت عنراق بنه
معنی عشق آن ها به دولت امريکا نبود .آيا کارهاي ما عاقالنه خواهد بود زمانی که اعمنال
ما دشمنی ،خشونت ،عداوت و احساس عميق سرخوردگی نسل جوان مسلمان را شندت
بخشيده است؟ آيا اين جزيی از منافع ما بود که به عننوان ينك امپرياليسنت در منطقنه
شناخته شويم زمانی که تاريخ معاصر با نفرت از امپرياليسم رقم می خورد؟
عربستان سعودي و نياز به اصالح سياسی و اقتصادي
بهترين راه ترسيم تغيير در ديدگاه هاي امريکا در مورد عربستان سنعودي بررسنی
موضوع از خالل جنگ عليه تروريسم است .بيشتر دلزدگی رسنمی از عربسنتان پنس از
حمالت يازده سپتامبر بر دو فرضيه اساسی استوار بود :اول ،عربستان بنه شنکل گينري
گروه القائده با تشويق يا حداقل عدم برخورد با آن ها کمنك کنرده بنود .دوم ،سيسنتم

www.nikaeen.net

شيبلی تلهامی ،مترجم احسان اله نيک آيين

020

پادشاهی بسته خاندان آل سعود که کمترين مينزان از مخالفنت سياسنی مشنروع را در
کشورشان مجاز می شمارند و بنياد گرا ترين گروه هاي اين کشور قندرت فرهنگنی را در
دست دارند باعث تندرو تر شدن گروه هاي مخالف و افزايش ميزان احتمال تروريسم می
شوند و حمايت امريکا از خاندان سلطنتی نيز به عنوان اصلی ترين دلينل مخالفنت اينن
گروه ها با امريکا محسوب می شود .با اين که خاندان سعودي ناخواسته به شنکل گينري
القائده کمك کردند بيش از آن کمك شرايط داخلی عربستان به سر بر آوردن اينن گنروه
کمك کرد ،ما بايد به بررسی اين پديده بپردازيم .القائده نه تنها خطري براي امريکا بلکنه
خطري براي دولت عربستان نيز محسوب می شود .هدف اين گروه آن اسنت کنه دولنت
عربستان را به عنوان صدمه اي به دولت امريکا سرنگون کند .خاندان سنعودي در ايجناد
اين شيطان نقشی داشته است اما نقش امريکا در اين مسئله به مراتب بيشنتر اسنت .در
واقع امريکا نقش افزون تري نسبت به عربستان در شکل گيري سياسی اسامه بنن الدن و
سازمان مخوفش داشته است .تالش هاي امريکا براي همراه کنردن مسنلمانان معتقند در
سراسر جهان به عنوان جهاد بر عليه کفار کمونيست در افغانستان دليل اصنلی پينروزي
زود هنگام اين گروه ها بود که در نهايت به القائده کمك کرد .کمنك کشنور هنايی مثنل
عربستان و مصر براي تجهيز اين افراد در واقع پاسخ به خواسته هاي امريکا بود.
بدون توجه به ريشه هاي القائده ،نياز شديدي براي اصالح سيستم خود کامنه اينن
کشور که مخالفان داخلی اين کشور را راديکاليزه می کند وجود دارد .دليلی که می تنوان
اقامه کرد آن است که فشار بيش از حد به افزايش خشونت مخالفان به خصوص تروريست
ها منتهی می شود .اما مدارک از هيچ جهت در اين مورد واضح نيست .در خاورمياننه بنه
خصوص ،نتايج بدست آمده نشان دهنده تداخل در واکنش به فشار است که گاهی باعنث
افزايش و گاهی باعث کاهش خشونت مخالفان می شود .سوريه که در دهه 5130ظالمانه با
گروه هاي مخالف اسالمگرا برخورد کرد ،به نظر می رسد که در سنرکوب شنبه نظامينان
موفق شده است .در اردن آزاد سازي ماليم فضاي سياسی که بنه گنروه هناي اسنالمگرا
اجازه مشارکت سياسی را داد به نظر می رسد که در جلوگيري از خشونت هاي مخالفنان
موفق شده است.
با اين حال دمکراسی در عربستان و ساير کشور هاي منطقه فی النفسه خوب خواهد
بود و حداقل نتيجه اي که خواهد داشت ايجاد ثبات در سيستم هاي سياسی منطقه است:
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تقويت هويت دولت ها با ايجاد هويت هاي پان عربيسم ينا پنان اسالميسنم .زمنانی کنه
مشروعيت دولت ها بر اساس انتخابات به وسيله مردم باشد بنه انگينزه هناي منطقنه اي
کمتري براي ايجاد مشروعيت احتياج خواهد داشت.
اما اگر نتيجه نهايی دمکراسی دلخواه است راه دسنتيابی بنه اينن رونند در مينان
صاحبنظران کماکان محل بحث است .بعضی استدالل منی کننند کنه اگنر رسنيدن بنه
دمکراسی باعث ايجاد ثبات می شود گذار به دمکراسی به همان نسبت باعث ايجناد بنی
ثباتی خواهد شد و در نهايت نتيجه قابل پيش بينی نخواهد بود .گذار سريع از اتوکراسنی
به دمکراسی در کشور هايی مثل عربستان سعودی نا محتمل است اما در جاهايی که اينن
اتفاق رخ داده است به بی ثباتی و نتايج غير قابل پيش بينی مانند انتخاب گروه هاي شبه
نظامی اسالمگرا منتهی شده است که به نظر می رسد اين حالنت از وجنود دولنت هناي
تماميت گرا براي امريکا خطرناک تر باشد.
يك راه سازنده براي دستيابی به تغييرات ترقی خواهاننه ،تنهنا منی توانند از طرينق
همکاري و سود دو طرفه با ديگران به خصوص با دولت هاي منطقه حاصل شنود .بنه دالينل
متعدد حکام منطقه که تمايلشان به حفظ قدرت بی پايان است ،نياز به تغيير را به خصنوص
در حوزه اقتصادي در يافته اند .نقش امريکا بايد آن گونه باشد که انگيزه براي اين تغيينرات
را افزايش دهد.
فهم ريشه هاي اتوکراسی در منطقه زمانی که ما بدنبال نيرو هاي کمکی براي تغيينر
هستيم ،مهم است .اول ،به طور تاريخی اين رخداد از استقرار رژيم هاي تماميت خواه بنه
وسيله دولت هاي استعمارگر آغاز شد .اين وضعيت ا به سختی می توان تغي ير داد چرا که
دولت هاي موجود در برابر از دست دادن قدرت به شدت مقاومت منی کننند .منطقنه تنا
زمانی که حاکمان قدرت را حق خود می دانند درگير اين بدبختی اسنت .اينن حالنت بنه
وسيله ناامنی بيشتر دولت ها در سال هاي اول شکل گيري زمانی که چالش هاي حاصل از
جنبش هاي جديد ( مثل پان عربيسم) قوي بود ،تشديد شده اسنت .زمنانی کنه آن هنا
پادشاهی ها را ايجاد کردند ديگر تمايز بين حاکم و حکومنت بسنيار دشنوار شند .دوم،
سيستم اقتصادي به تشديد تماميت خواهی (اتوکراسی) به خصوص در خليج فارس کمك
شايانی کرده است .ثروت حاصل از نفت دولت هاي منطقه را از بی نيازي به ملت شنان از
راه ماليات به عنوان درآمد اصلی دولت ها مطمئن ساخته است .اينن درآمند الينزال بنه
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عنوان ابزاري براي اعمال نفوذ بر مردمی که انتظار دارند تا دولت احتياجات شان را مرتفع
کند ،مورد استفاده قرار گرفته است .اين ساختار اقتصادي تا زمانی که نفنت وجنود دارد
کارآ است اما در طی دهه گذشته کارآيی گذشته خود را به دليل رشد بی حند جمعينت و
کاهش درآمد سرانه از دست داده است .فشار بوجود آمده باعث شده است تا دولت هناي
منطقه داليل زيادي براي دنبال کردن تغييرات سياسی داشته باشند .اگر اينن تغنيينرات
صورت نگيرد آن ها بايد نگران مخالفان نظامی باشند که سر بر خواهند آورد و اين نگرانی
از نگرانی از امريکا به مراتب بيشتر است.
با اين همه ،داليل تاريخی و داخلی بسياري براي ادامه روند تماميت خواهی در منطقنه
وجود دارد و البته سياست خارجی نيز در سال هاي اخير يکی از عوامل قابنل توجنه بنوده
است .در دهه هاي  5110و  ،5100دولت ها از جمله مصر ناصر گرا از تقابل بنا اسنرايينل بنه
عنوان دليلی براي نهانکاري ،سرکوب مخالفان و ناتوانی اقتصادي اسنتفاده منی کردنند .در
سال هاي اخير درگيري بين اعراب و اسراي يل بر عليه ليبراليزاسيون در کشور هاي دوسنت
امريکا مانند عربستان سعودی عمل کرده اسنت .مسنائل اصنلی در سياسنت خنارجی بنه
خصوص درگيري اعراب و اسراييل براي مردم عربستان بزرگ ترين عامل تنفنر از امريکنا و
بسياري از دول موجود در خاورميانه است که بر سنر دو راهنی جلنب رضنايت امريکنا ينا
مردمشان قرار دارند .اغلب آن ها هيچ يك را از خود راضی نمی کنند و در حنداقل ممکنن
مردم را راضی نگه داشته اند .به واکنش اعراب به شدت گرفتن درگينري بنين اسنرايينل و
فلسطينيان در بهار  2002به عنوان نمونه توجه کنيد .واکنش مردم عرب باعث شد تا دولنت
ها مجبور شوند از نيرو و فشار امنيتی بسيار زيادي بنراي جلنوگيري از خطنرات احتمنالی
استفاده کنند .مانند قبل دولت ها موفق شدند ،اما تنها اين موفقيت به کوتاه مدت بناز منی
گردد .اين بوروکراسی عريض و طويل امنيتی که در داخل اين کشور ها بوجود آمنده اسنت
خود به عنوان مانع در برابر تغي يرات تبديل شده است .اگر کسی به توالی اين اتفاقات توجه
کند در خواهد يافت که تا چه حد سياست خارجی به خصوص مسنئله اعنراب و اسنرايينل
باعث ايجاد فشار بر مردم شده است.
دست آخر ،رسيدن به دمکراسی بيشتر در منطقه چالش آفرين و دشوار اسنت .هنر
چند که امريکا می تواند در زمينه اصالحات سياسی نقشی ايفا کند ،هيچ کس به تنهنايی
نمی تواند آن را به انجام برساند .دولت هاي منطقه به راحتی زير بنار محندوديت قندرت
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شان نخواهند رفت .يك استراتژي خطر آفرين و مداخله جويانه به يك دو راهی بی ثباتی
و ناسازگاري در ميان دولت هاي منطقه منتهی خواهد شد .هيچ يك از اين نتايج به جنگ
عليه تروريسم کمکی نخواهد کرد :دولت هاي ناسازگار حاضنر بنه کمنك بنه امريکنا در
راستاي جنگ با تروريسم نيستند و دولت هاي بی ثبات نيز زمينه مناسنبی بنراي رشند
تروريسم خواهند بود.
يکی از محتمل ترين راه ها براي تحقق اصالحات سياسی مداوم در منطقه که بندون
افزايش قابل توجه بی ثباتی باشد ،بی شك بهبود وضعيت اقتصنادي و آموزشنی خواهند
بود .همه دولت هاي منطقه به خصوص کشور هاي نفت خيز ،با چالش هاي جدي در حوزه
اقتصادي روبرو هستند که به تهديد هاي سياسی عليه آن ها بدل خواهد شد .اين دولنت
ها به تمرکززداي ی از اقتصاد هاي متمرکزشان ،جذب سرمايه هاي خارجی و ايجناد بسنتر
مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي بين المللی محتاج اند .امريکا می تواند به اين منناطق
کمك کند اما دولت هاي محلی نيز بايد سهم خود را در رسيدن به اهندافی ماننند ارتقنا
سطح اقتصادي کشور ادا کنند .تقاضاي داخلی براي اصالحات سياسی زمانی که اصالحات
اقتصادي به وقوع پيوست افزايش خواهد يافت و امريکا می تواند کمك به اصالح طلبنان
منطقه را ادامه دهد.
دولت هاي شوراي همکاري خل يج( عربستان سعودی ،کويت ،بحرين ،امنارات متحنده
عربی ،قطر و عمان) به علت داشتن منافع به خصوص حمايت نظامی به ارتباط خود با امريکا
ادامه می دهند .اين منفعت تا حدودي به امريکا اهرم قدرتی را اهدا می کند ،اما اينن اهنرم
قدرت محدود است چرا که دولت هاي عضو شوراي همکناري خنليج منی داننند کنه اينن
استراتژي اول در خدمت منافع خود امريکا خواهد بود .نتيجنه واضنح اسنت همکناري در
راستاي منافع مشترک .زمانی که تهديد بر عليه نفت عيان می شود دولت هاي عضو همگی
در پشت امريکا قرار می گيرند تا تهديد از سرزمين هاي نفت خيز رفع گردد همانگوننه کنه
در زمان حمله عراق به کويت اتفاق افتاد .حتا بدون وجود تهديد قريب الوقوع ،دولت هناي
عضو شوراي همکاري خل يج به خصوص کويت داراي منافعی براي حضور امريکنا در منطقنه
هستند .نيرو هاي نظامی امريکا در اکثر نقاط خل يج [فارس] ماننند بحنرين ،قطنر و کوينت
حضور دارند .عربستان سعودی نيز که ميزبان نظاميان امريکاي ی است در اين حضور منافعی
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دارد (حتا زمانی که بخاطر ترس از عکس العمل مردمش به دنبال کاهش تعداد نيروي نظامی
امريکا در خاکش است) چرا که مجبور نيست نگران رويارويی نظامی با ايران يا عراق باشد.
به طور تاريخی ،مردم جزيره العرب به طرز عجيبی به غرب وابسته بوده اند .در قرن
نوزدهم ،آن ها تحت سلطه خاندان عثمانی قرار داشتند و اين خاندان به نام اسنالم اکثنر
نقاط خاورميانه را تحت کنترل داشتند .در ابتداي قنرن بيسنتم بنراي دسنت يافنت بنه
استقالل از عثمانی به همکاري با بريتانيا در طول جنگ جهانی اول پرداختنند .آن هنا در
دهه  5110به جبهه امريکا پيوستند چرا که از سلطه صدام حس ين بر سرزمين هايشان در
هراس بودند.
بيشتر انزجار از امريکا به خاطر درگيري اعراب و اسراي يل است که نشانگر واضنحی
براي رابطه عربستان امريکا پس از شکست مذاکرات صنلح بنوده اسنت .همانگوننه کنه
مطالعات اخير نشان می دهد اکثر سعودي ها مانند ساير اعراب از امريکا بخاطر سياسنت
هايش متنفرند نه به خاطر ارزش هايش و آن ها مسئله فلسطين را در مرکز اين درگينري
می بينند.
در ماههاي پس از يازده سپتامبر ،سعودي ها دريافته اند که نامشروع دانسنتن حضنور
امريکا در خاک عربستان توسط اکثريت مردم تهديدي براي آن ها ست و امريکا نينز عمنق
انزجار مردم منطقه را دريافته است .اين مشکل به همکاري دو جانبه محتاج است .سنعودي
ها کماکان به پشتيبانی امريکايی ها محتاجند و امريکا نيز از همکناري بنا سنعودي بيشنتر
عايد اش خواهد شد تا درگيري.
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فصل ششم
پرواي شفقت
زمانی که دانشجو بودم در رستوران هاي مختلفی به خصوص رستوران هناي مجلنل
کار میکردم؛ بگذاريد بگويم که متقاعد شدم که رفتار خوب با ساير کارکنان نتيجه هناي
خوبی به همراه داشت .شما مجبور نبوديد که آن ها را ثروتمند کنيد يا زودتر از آن ها خم
شويد  . . .احترام نتايج خوبی داشت.
از نامه يکی از خوانندگان يکی از مقاله هاي من

منافع امريکا در خاورميانه در دهه هاي آينده براي سياست خارجی امريکا مهم باقی
خواهد ماند .الزام حمايت از اسراييل ،تداوم اهميت نفت براي اقتصاد جهانی ،امريکا را بنه
طرق غير قابل انکاري به خاورميانه پيوند می زند .توجه بنه خطنر تروريسنم و همچننين
حضور نظامی امريکا در منطقه منافع را به سطح ديگري می برد .سئوالی کنه پنيش روي
امريکا است چگونگی مديريت اين منافع در سال هاي آينده است .کنه اينن خنود قمنار
بزرگی است.
اياالت متحده به طور مداوم توسط راه حل هايی که برپايه قنرار داشنتن امريکنا در
جايگاه تنها ابر قدرت دنيا هستند فريفته می شود چرا که مردم رنج کشنيده بنه دنبنال
پاسخ هاي ساده و سريع هستند .اين راه حل ها در مقياس وسيع بنر اسنتفاده از نينروي
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نظامی براي پاسخ به چالش هايی که امريکا در مواجهه با دولت هاي منطقه بدون توجه به
نظرات مردم عادي با آن ها رودر رو است متمرکز شده است .اين راه حل هنا بنه دنبنال
منافع امريکا در منطقه با توجه اندک به منافع حياتی ديگنران اسنت و جننگ بنر علينه
تروريسم را به عنوان يك مسئله امريکايی يا حداقل تعريف آن را به صورت يکجانبه حق
امريکا می بيند.
امريکا قدرتمند و توانمند می ماند .در مواجهه با نيروي نظامی ديگر دولت ها بندون
شك برتر خواهد بود حتا زمانی که تنها است .در استفاده از چنين قدرتی از سر ناچناري
اولويت هاي ديگر دولت ها تغيير داده خواهد شد و حتا نظم سياسی دوبناره اي سناخته
خواهد شد.
اما توهم استفاده از قدرت همان طور که ديگران را می ترساند هميشه موفقيت آميز
نخواهد بود .داليل زيادي براي توجه در اين زمينه وجود دارد که نشان می دهد ،اينن راه
حل نه تنها به دشمنان امريکا در منطقه صدمه می زند بلکه دوستان امريکا را نيز خواهند
آزرد و دست آخر به منافع امريکا در منطقه ،که به هندف حفنظ آن هنا از اينن راه حنل
استفاده شده است نيز لطمه وارد خواهد آورد .چهار دليل مهم براي توجه وجود دارد:
 -5دست کم گرفتن محدوديت هاي قدرت
 -2ايجاد انگيزه در ديگران براي به چالش کشيدن قدرت امريکا
 -8قلب واقعيت چالش پيش رو و بنابراين قلب راه حل الزم
 -2دست کشيدن از ارزش ها در قمار ،همان هايی که براي آن ها به پا خاسته بوديم
بحث مفصل در مورد اين چهار مورد موضوع اين فصل است.
محدوديت هاي قدرت
قدرتمند ترين ملت جهان بودن و در برابر دشمنان بالقوه سد ايجاد کردن و تواننايی
تنبيه کسانی که به خاک مان حمله می کنند مايه افتخار است .توانايی تنبيه کسانی کنه
پشت حمالت يازده سپتامبر بودند نه تنها براي آسودگی خناطر امريکايينان بلکنه بنراي
پيشگيري از چنين حوادثی الزم است .اسنتفاده از نينروي نظنامی و تهديند هنر دو در
دستيابی به اهداف ملی و ايمن کردن ثبات جهانی مهم است و گناهی هنر دو غينر قابنل
اجتناب اند.
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هم زمان ،بايد براي ما واضح باشد که قدرت سرمايه مهمی براي ديپلماسنی اسنت و

نبايد جايگزين ديپلماسی شود .ما از هر کس ديگري قدرتمند تر هستيم اما اينن قندرت
نامحدود نيست .ديگران بسيار خوب قدرت شان را به کار می گيرند و مجبوراند که از اين
هم بهتر باشند .در استفاده از قدرت ،ما بايد نه تنها منافع کوتاه مدت بلکنه نتنايج بلنند
مدت را براي توانايی استفاده دوباره از آن مورد محاسبه قرار دهيم .توليد دشمن بيشنتر
از ايجاد دوست بسيار خطرناک است.
به جنگ سال  2008در عراق توجه کنيد که با کمترين حماينت از طنرف ديگنران و
مخالفت هاي گسترده ي ديگر کشور ها انجام شد .حتا اگر اين عمل کامال يك جانبه بنود
اما اياالت متحده در سقوط حکومت در عراق موفق شد .اما براي اطمينان از ينك نتيجنه
دلخواه در طوالنی مدت ،اياالت متحده به منابع مالی ،نظنامی و سياسنی بسنيار زينادي
احتياج دارد .اين واقعيتی است که احتياج به چنين منابعی در آن واحد که امريکا در حال
جنگ جهانی بر عليه تروريسم در آسياي مرکزي است ،توانايی امريکنا در انجنام چننين
عمليات هايی را در نقاط ديگر کاهش می دهد که اين مسئله می تواند متحدان امريکا بنه
خصوص آن ها که در جنگ عليه تروريسم نياز مبرم به وجودشان هست را تحليل ببنرد.
اگر هدف يك استراتژي آن است که قدرت ديگران را مهار کنند و اراده مسلط واشنگتون
را براي مقابله با دشمنانش نشان دهد ،اما نتيجه ممکن است فراتر از اين هنا باشند اينن
همان پاشنه آشيل تمام امپراتوري ها ست .توانايی امريکا براي جلوگيري از تهديند هناي
جديد عليه منافع اش کاهش خواهد يافت .قدرت يك شمشير دو لبه است :بهترين تناثير
را زمانی دارد که به ندرت استفاده می شود و زمانی که به وفور مورد اسنتفاده قنرار منی
گيرد منفعت کمتري خواهد داشت و تاثير کمتري نيز بر تهديد هايی دارد که بنراي رفنع
آن ها استفاده می شود.
توجه به تاثير جنگ با عراق بر نفرت فزاينده منردم در سراسنر جهنان از يکجانبنه
نگري امريکا نيز مهم است .آن ها از انگيزه بيشتري براي تشکيل اتحاد هنايی در جهنت
کاهش قدرت امريکا برخوردار اند .دولت ها در آرزوي دستيابی به سالح هناي هسنته اي
هستند و تالش هاي شان را براي مقابله با يکجانبه نگري امريکنا افنزايش داده انند .اگنر
يکجانبه نگري امريکا توسط قدرت هاي منطقهاي نمونه برداري شود ،نتيجه آن براي نظنم
جهانی چالش هاي جديدي به همراه خواهد داشت.
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برانگيختن ديگران براي به چالش کشيدن امريکا
استراتژيست هاي نظامی دريافته اند که موضوع اصنلی در تعينين بنرون داد ينك
درگيري انگيزه است .اين که مسئله تا چه اندازه از نظر بين المللی مشروع به نظر برسند
يا نرسد ميزان انگيزه هر يك از طرفين را تحت الشعاع قرار خواهد داد .مشخصنا نينروي
نظامی در تعيين نتيجه عامل اصلی است اما در طوالنی مدت اهميت انگيزه ،اهميت نيروي
نظامی را متوازن خواهد کرد .زمانی که اراده طرف قوي تر براي جنگ با پنذيرش تلفنات
کاهش می يابد ،اراده طرف ضعيف تر افزايش می يابند و آسنتانه تحمنل اش نينز بناالتر
خواهد رفت .تضاد بين تجربه اسراييل در لبنان از يك طرف و مقابله اش با فلسطينيان از
طرف ديگر دليلی براي اثبات اين مدعا است.
اسراييل در سال  5111به اشغال لبنان بعد از سال ها پايان داد .اما برداشنتی کنه از
اين ماجرا وجود داشت آن بود که اسراييل از حزب اهلل در لبنان شکسنت خنورده اسنت.
برون داد اين ماجرا به طور وسيعی نتيجه انگيزه هر دو طرف در اين مناجرا بنود .از نظنر
نظامی اسراييل داراي قدرت بمراتب بيشتري نسبت به حزب اهلل و دولت لبنان و همسايه
هاي لبنان مانند سوريه بود .تعداد نينرو هناي حنزب اهلل چنند صند نفنر بنود و از نظنر
تسليحاتی نيز در مضيقه قرار داشتند اما در مقابل اسراييل نه تنها مزيت نظنامی داشنت
بلکه فشار بيشتري نيز بر حزب اهلل و لبنان به نسبت فشاري که به خودش وارد می شند،
وارد آورد .به دليل عمليات هاي اسراييل ،لبنان با دهها هزار تلفات و خرابی هناي وسنيع
اقتصادي مانند تخريب نيرو گاه هاي برق و تخريب پايتختش مواجه شد .در مقابل اقتصاد
اسراييل کمترين ميزان ممکن از حضور نظامی اش در لبنان ضربه خورد و تعداد تلفناتش
در مقايسه با جنگجويان حزب اهلل بسيار کم بود .اسراييل می توانست حضورش در جنوب
لبنان را تاب بياورد و بسياري از صاحب منصبان نظامی اسنراييل نمنی خواسنتند بندون
مجبور کردن لبنان به توافق بر سر يك قرارداد صلح از لبنان خارج شوند.
با اين حال در پايان اسراييل خاک لبنان را بدون هيچ توافق نامه اي ترک کرد .حزب
اهلل و طرفدارانش اين نتيجه را به عنوان يك پيروزي نظامی که می تواند در سرزمين هاي
فلسطينی نيز تکرار شود ،قلمداد کردند .اين نتيجه گيري يك سوبرداشت است چنرا کنه
خروج اسراييل و موفقيت اسراييل نمی تواند به سادگی و تنها به وسيله معادالت نظنامی
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يا معيار هاي متعارف برد و باخت در جنگ فهميده شود .در اين مورد انگيزه هاي هر ينك
از دو طرف بسيار مهم است .اين حقيقت که اسراييل بخشی از سرزمين لبننان را اشنغال
کرده بود و در اين سرزمين دست به عمليات می زد توسط لبنانی ها حتا مخالفنان حنزب
اهلل به عنوان تهديدي براي تماميت ارضی شان ديده می شد .اين حقيقت که تهديد قريب
الوقوعی از طرف لبنان اسراييل را تهديد نمی کرد و رزمندگان حزب اهلل نيز بر روي جنگ
با اسراييل در خاک لبنان متمرکز بودند اين سئوال را دربين افکار عمومی اسراييل بوجود
آورد که دليل اشغال خاک لبنان چيست و حتا همين تعداد کم تلفات اسراييل نينز مهنم
جلوه کرد .اگر حزب اهلل تالش خود را بر انجام عمليات هاي انتحاري در خاک اسراييل بنا
هدف کشتن شهروندان متمرکز کرده بود بی شك عکس العمل افکنار عمنومی بنه گوننه
ديگري بود .در کمترين واکنش به اين ماجرا می توانست آستانه تحمل هر دو طنرف را در
استفاده از زور کاهش دهد .مسئله انگيزه به وسيله گفتمان مشروعيت نيز تحنت تناثير
قرار گرفت :اين احساس که لبنانی ها به دنبال استقالل هستند با قواعد اصلی جهانی نينز
سازگار بود و به اين ترتيب توليد يك همراهی جهانی افزون تري براي لبننان بنه نسنبت
اسراييل می کرد.
تقابل فلسطينيان و اسراييلی ها در نوار غزه و کرانه باختري داراي طبيعنت و اصنل
متفاوتی بوده است .در اين منطقه اسراييل قدرت نظامی برتري داشته است .از نظر انگيزه
فلسطينيان حتا از لبنانی ها هم انگيزه بيشتري داشته اند چرا که آن ها دولتنی نداشنته
اند و تحت اشغال نيز بوده اند .آستانه تحمل دردشان بسيار افزايش يافته است زيرا اينن
مسئله مرگ و زندگی است .براي اسراييل سه موضوع به طور کامل مسئله انگينزه را بنه
نسبت لبنان متفاوت ساخته است :اول ،مجاورت کرانه غربی با قلب اسراييل که در نتيجه
فلسطين را براي اسراييل بسيار مهم و حياتی کرده است .دوم ،بخش اعظمی از اسراييلی
ها به دنبال انضمام کرانه باختري به خاک اسراييل بوده و هستند .سنوم ،عملينات هناي
انتحاري در داخل خاک اسراييل موضوع را بسيار حساس کرده است چرا که تهديد بسيار
نزديك است .به عنوان نتيجه ،هر چند که فلسنطينيان در قيناس بنا حنزب اهلل تلفنات
بيشتري را به اسراييل وارد آورده است اما در اين باره بجاي آن که انگيزه اسنراييلی هنا
کاهش يابد افزوده شده است .بنابراين توازن انگيزه در هر دو طرف اسراييلی و فلسطينی
باعث تغذيه درگيري حتا بيشتر از تقابل نظامی شده است و شانس اينن کنه درگينري از
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طريق برتري نظامی اسراييل يا موفقيت حمله هاي فلسطينيان پايان يابد را کناهش داده
است .اسراييل می تواند صدمه بيشتري را به نسبت فلسنطينيان وارد آورد امنا اينن بنه
معنی برد يا دستيابی به صلح نيست.
براي يك امريکاي قدرت مند ،مهم است که به خاطر داشته باشد در زمان اسنتفاده
از نيروي نظامی به خصوص در منطقه خاورميانه انگيزه ،توانايی نظامی و اراده اسنتفاده از
آن را تحت تاثير قرار می دهد .کسانی که در خاورميانه زندگی می کننند بنه نسنبت منا
بيشتر به آينده اين منطقه توجه نشان می دهند .هيچ اسنتراتژي بنراي دفناع از مننافع
امريکا در اين مناطق مثل عراق و بقيه خل يج فارس نخواهد توانست موفق شود تا زمنانی
که امريکا مطمئن شود که اين استراتژي به افزايش انگينزه هناي دشنمنانش در منطقنه
منتهی نخواهد شد.
واقعيت چالش و ضرورت پاسخ
فهم چالش
قدرت امريکا می تواند به طور کامل تهديد ها عليه منافع حياتی امريکا که از دولتی
يا اجتماعی از دولت ها سرچشمه می گيرد را منکوب کند .همانطور که در فصل يك بحث
کردم تروريسم خطري است که از به طور وسيعی از بازيگران غير دولتی سرچشنمه منی
گيرد .اين غير منتظره نيست که هيچ يك از تروريست هايی که به امريکا حمله کردنند از
کشور هايی که امريکا آن ها را حامی تروريسم می نامد نيامدند .توانايی هاي نظنامی منا
براي مقابله با اغلب دولت هاي بلندپرواز از جمله ايران و کره شنمالی در سراسنر جهنان
کافی است و اين به معنی بازداري طرف هاي قدرتمند است .قدرت نظامی امريکا بهتنرين
دليل است که چرا صدام حس ين در جنگ خليج در سال  5115از سنالح هناي شنيميايی
استفاده نکرد زمانی که نيروي نظامی ما خاطر نشان می کرد که اين عمل منی تواننند بنه
تلفات چند هزار نفري امريکا منجر شود .بازداري کارگر افتاد :همنانطور کنه وزينر امنور
خارجه سابق ،جيمز بيکر ،هشدار داد استفاده از اين سالح هنا ممکنن اسنت بنه پاينان
حکومت صدام منجر شود .با اين حال بسيار دشوار است که افراد و گنروه هناي کوچنك
پرانگيزه را که در جاهايی مشغول به فعاليت هستند که دولنت مرکنزي ضنعيف اسنت و
بنابراين بازداري نيز ضعيف است ،از عمل خود به اين طريق بازداشت .در دورانی که دولت
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ها کمترين کنترل را بر جريان اطالعات و فن آوری دارند به طور فزاينده برانگيختن گروه
ها و افراد که براي انجام عملياتهاي تروريستی اراده کافی دارند و تهديند هناي آن هنا
بشدت مرگ آفرين شده است کار بسيار راحت تري شده است.
بدون شك دولت ها می توانند در کاهش خطرات و تهديد ها که در نهاينت تهديند
عليه خود آن ها نيز هست همکاري کنند؛ با توجه به منطق تماميت ارضی که نظم جهانی
بر پايه آن قرار دارد دولت ها به تنهايی مجاز به استفاده از زور در سرزمين خود هسنتند.
اما از آن جا که مشکل گريبان گير همه جهان است نمی تواند به صورت يکجانبنه حنل و
فصل شود .استراتژي زمانی می تواند موفقيت آميز باشد که به همکاري همه و از همه نظر
چه اطالعاتی چه اقتصادي و چه از طريق برخورد مستقيم با گنروه هناي تهديند کنننده
باشد .سياستی که باعث افزايش بی ثباتی منطقه اي شود و دولت هاي مرکزي را ضنعيف
کند ( همانگونه که در عراق رخ داد و باعث تحريك افکار عمومی منطقه شند) و از طنرف
ديگر اراده دولت ها را براي همکاري کاهش دهد در کاهش تهديد هاي تروريستی موفنق
نخواهد شد.
براي مثال به ترسی که از دستيابی تروريست ها به سالح هاي کشتار جمعی وجنود
دارد توجه کنيد .در گذشته تصور بر آن نبود که دولت ها اين سالح ها را توليد می کنند و
در اختيار تروريست ها قرار می دهند اما فروپاشی شوروی به معنی از دست رفتن کنترل
اين دولت بر سالح ها ي توليد شده در زمان حکومت شوروین بنود .حتنا گنزارش هناي
منتشر شده در سال  2002نشان داد که اعضاي القائده ينا سناير گنروه هنا سنالح هناي
شيميايی در شمال عراق جايی که نه تنها دولت صدام در آن ناحيه قدرتی نداشنت بلکنه
تحت حمايت کامل نيروي هوايی امريکا قرار داشت امتحان کرده بودند .پس از جنگ سال
 2008گزارش ها بيانگر اين نکته بودند که تعدادي از گروه هاي تروريستی به داخل خناک
عراق نقل مکان کردند چرا که جايی که حاکميت ملی ضعيفی وجود دارد شانس عملينات
هاي موفقيت آميز افزايش می يابد.
تروريسم به همان ترتيب که داراي بخش خواهان است داراي بخنش مجنرین هنم
هست ،قدرت نظامی می تواند بخش مجری را سرکوب کند اما بخش خواهان باقی خواهد
ماند  :عصبانيت ،نا اميدي و سرخوردگی است که مردم را براي پيوستن به اين گروه ها بنر
می انگيزند .تا زمانی که بخش خواهان باقی بماند يا حتا بدتر افزايش يابد خنال حاصنل از
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يك مجري توسط گروه هاي ديگري پر خواهد شد .در کل افرادي که احساس دلسنردي و
نا اميدي می کنند براي به عضويت درآمدن در گروه هاي تروريسنتی موقعينت مناسنبی
دارند .اما زمانی که به يك جامعه به عنوان يك کنل نظنر افکننده منی شنود و اکثرينت
عصبانی و خشمگين هستند معموال نشانگر آن است که افراد در دو سر طينف از اجتمناع
براي انجام کارهاي وحشيانه برانگيخته شده اند.
به طور فزاينده اي ،مردم در سرزمين هاي عربی و در بسياري از نقاط جهنان اسنالم
نه تنها از سياست هاي خارجی امريکا انزجار شديد دارند بلکه آن ها را احساس شديد نا
اميدي و سرخوردگی فرا گرفته است .افزايش تسلط امريکا در خليج [فنارس] بنه شندت
اين احساسات افزوده است و علی رغم وجود بهترين توجهات در اين منورد ،بحنث هناي
رايج در امريکا و جهان عرب هر دو طرف را به سمت يك رويارويی سوق می دهد کنه در
يك طرف امريکا و در طرف ديگر جهان عرب و اسالم قرار دارد .اين پديده خطرناک است
چرا که هر دو طرف را بروي لبه تيغ قرار می دهد و در طوالنی مدت اين رويارويی به نفنع
هيچ کدام نخواهد بود.
با اين که عوامل متعددي به عنوان عوامل اختالف بين دنياي عرب و امريکا برشمرده
می شود از اين واقعيت که درگيري بين اعراب و اسراييل مهمترين عامل اين سرخوردگی
است هيچ راه فراري وجود ندارد .بدون اين مسئله هم موارد متعددي براي اختالف وجنود
دارد همان گونه که بين امريکا و بقيه بخش هاي جهان نينز وجنود دارد .امنا عمنق اينن
عصبانيت که مردم را بر می انگيزاند و آن ها را براي شرکت در سازمان هناي تروريسنتی
آماده می کند کاهش خواهد يافت .همچنين کار را براي بازيگران و فعناالن منطقنه اي در
مواجهه با مشکالت معمول نيز آسانتر خواهد کرد.
ساختار روابط امريکا با خاورميانه می تواند به صورتی در آيد که ديگر درگيري بنين
اعراب و اسراييل مسئله اصلی نباشد؛ جنگ ها از قبيل جنگ اخير بنا عنراق منی توانند
مردم را به چرتی ببرد قبل از آن که حقيقت آشکار شود :امريکا بازيگر اصنلی در مسنئله
اعراب و اسراييل است .التزام امريکا به اسراييل که گاهی امريکا را در مقابل تمام سازمان
هاي جهانی قرار می دهد ،به اين معنی است که زمانی که اسراييل مورد تهديد قنرار منی
گيرد امريکا بايد واکنش نشان دهد .به کالم ديگر ،زمانی که اسراييل برنده است و اعراب
در حال باخت هستند ،امريکا آماج شماتت هاي جهان عرب است که از اسراييل حماينت
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نظامی اقتصادي و سياسی می کند .عصبانيت از اسراييل به طور فزاينده اي به عصنبانيت
از امريکا بدل شده است .در طوالنی مدت ،هيچ چيز جز حل مسئله اعراب و اسراييل نمی
تواند اين وضعيت پيچيده را خاتمه دهد .تنها صلح بين اسراييلی ها و اعراب منی توانند
چالش هاي امريکا در منطقه را کاهش دهد .هيچ راه حلی مانند خاتمه اين درگيري بنراي
کاهش بخش خواهان در خاورميانه مهم نيست تا منافع امريکا در اين منطقه افزايش يابد.
نياز به ايجاد پلهايی براي فهم دو طرفه
خراب کردن پل ها بسيار راحت تر از ساختن آن ها است ،اما پل هاي بسياري بايند
بين امريکا و مردم سرزمين هاي عرب و مسلمان ساخته شود .به طور ثابت ،افکار سننجی
ها نشان میدهند که مهمترين دليل براي عصبانيت اعراب و مسلمانان از امريکا به خناطر
عدم توجه به آالم و وضعيت سخت آن ها است .حتنی بندون توجنه بنه واقعينت هنا و
اشتباهات در مورد سياست هاي اتخاذ شده در مورد مسئله فلسطين و اسراييل و جننگ
عليه عراق ،عقيده شايعی که در بين مسلمانان و اعراب وجود دارد آن اسنت کنه امريکنا
براي آن ها ارزشی قائل نيست .يك ديپلماسی مردمی موثر بايد در دستور کنار سياسنت
خارجی امريکا در منطقه قرار گيرد.
ديپلماسی مردمی چيزي شبيه تبليغات نيسنت چنرا کنه دسنتاوردهاي اينن روش
محدود است .امريکا به توضيح سياست هاي خود محتاج است و بايد اطالعاتی را در مورد
فرهنگ ،ارزش ها و اهداف امريکا منتشر کند اما ديپلماسی مردمی بايد آغاز هر سياسنت
باشد و بايد شامل گفتگو و بازخورد باشد :اگر هدف از سياست آن است کنه پيغنامی بنه
ديگران ارسال شود يا پاسخ مناسبی توليد شود ،نمی تواند بدون درک اهنداف ديگنران،
آرزو هايشان ،اولويت هايشان و حساسيت هايشان صورت گيرد.
گاهی اوقات تنها يك کلمه از طرف رييس جمهور يا وزير امور خارجه منی توانند از
ميليون ها دالر تبليغات در ديپلماسی مردمی موثر تر باشد يا به کل آن را خنثی کنند .دو
نمونه را در تاريخ معاصر به عنوان مدرک ذکر می کنم .اولی بنی دقتنی جنورج بنوش در
استفاده از کلمه جنگ صليبی در توضيح لشکرکشی جهانی عليه تروريسم بود چنرا کنه
اين کلمه هراس هايی در مورد جنگ بين اسالم و مسنيحيت را ايجناد کنرد .اينن دقيقنا
مشابه آن است که رييس جمهور مصر يا پاکستان کلمه جهناد را اسنتفاده کننند کنه در

www.nikaeen.net

شيبلی تلهامی ،مترجم احسان اله نيک آيين

035

امريکا به عنوان جنگ مقدس مسلمانان فهميده می شود .هر چند که رييس جمهور بعندا
اين اشتباه را تصحيح کرد و شروع به استفاده از مفاهيم ديگري کرد اما سخنرانی قبلنی
اش به طور مداوم عليه او در منطقه مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان واقعيت سياست
امريکا معرفی شد.
مثال دوم لغاتی است که در يك دوران احساسی در زمنان خرابنی هناي حاصنل از
عمليات اسراييل در شهر هاي فلسطينی و عمليات انتحاري که بنه کشنته شندن تعنداد
زيادي از شهروندان اسراييلی منتهی شد توسط آرينل شنارون و بنوش اسنتفاده نشند.
اسراييلی ها به عمد تنها بر تراژدي خود تمرکنز کردنند ،اعنراب هنم بنه واسنطه انبنوه
شهروندان کشته شده فلسطينی ،خرابی ها و بی پناهی در مقابل ارتش اسنراييل کنه در
تلويزيون ها به صورت زنده پخش می شد بر انگيخته شده بودند .اين تصاوير ،انگناره آن
ها از شارون را که با قتل و خشونت در نسل کشی هناي فلسنطينيان در لبننان در سنال
 5132پيوند خورده بود تقويت کرد .آن ها منتظر بودند تا از کاخ سفيد در محکوميت اين
خشونت ها يا حداقل در همدردي با آسيب ديدگان کلمه اي بشنود .اما در اينن وضنعيت
بوش ،شارون را به عنوان " مرد صلح" ناميد .اين کلمات با تصاوير کشته ها و خرابی ها در
مطبوعات عربی منتشر شد و تمام چيز هاي ديگري را که بوش گفته بنود تحنت الشنعاع
قرار داد .دليل مهم ديگري براي ساختن پل هاي ارتباطی و ايجاد گفتگو با مردم منطقه به
خصوص در مسير مبارزه عليه تروريسم وجود دارد .همانطور که پيشتر گفتم ،تروريسنم
وسيله اي غير اخالقی است که توسط گروه هاي مختلف و با اهداف مختلف مورد استفاده
قرار می گيرد .براي کاهش توالی آن ،بايد اين پديده توسط جوامنع گونناگون کنه در آن
ترور اتفاق می افتد مشروعيت زداينی شنود .بنراي موفقينت در اينن راه ،جننگ علينه
تروريسم نبايد اين گونه بنظر آيد که اين تنها جنگ امريکا عليه گروه هاي خاصی اسنت
بلکه بايد به عنوان مبارزه همه جانبه علينه همنه گنروه هنايی باشند کنه از روش هناي
تروريستی استفاده می کنند تنها از اين راه است که به هدف می رسيم .چنين سياسنتی
به اين معنی است که يك اتحاد و پيمان اخالقی شکل گيرد ،مشروع سازي و مشنروعيت
زدايی فرايندي نيست که به تنهايی قابل اجرا باشد .يك سياست موثر بايد کوشش کند تا
از ايجاد توهم آن که جنگ بين ما و آن ها و يا در واقع بين امريکا و جهان اسالم اسنت و
در گيري بر سر ايجاد يك تمدن است جلوگيري کند .اين جننگ بايند بنه عننوان ينك
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درگيري سرنوشت ساز با همکاري و همراهی قابل توجه گروه هاي داخلی کنه در بيشنتر
ارزش هاي ما سهيم هستند اگر در سياست هاي ما سهيم نباشند شناخته شود .توانمنند
سازي و کمك به اين نيرو ها در مبارزه شان براي ايجاد تغيير و پيروزي درجننگ و بنراي
جلب رضايت قلب ها و فکر ها ضروري است.
اين گونه توانمند سازي ها نمی تواند تنها از مسير سياسنت مردمنی محقنق شنود.
توانايی براي ايجاد طنين در يك اجتماع حتا در يك جامعه آزاد زمانی که ملت در حالنت
بحران باشند بسيار محدود است .زمانی که يك ملت در حالت اندوه است ،صندا هناي ننا
همساز به عنوان خائن ،بی وطن و در خدمت منافع دشمنان احسناس منی شنوند .بحنث
متوقف می شود ،تندروها ابتکار عمل را به دست می گيرند و ميانه روها عقب راننده منی
شوند .اين يك پديده نامبارک است که هر جا حتا در سرزمين هاي آزاد هنم منی توانند
ظاهر شود اما در سرزمين هايی شايع است که از آزادي کمتري برخوردارند .بنا اينن کنه
بسياري در خاورميانه استفاده از تروريسم را رد می کنند ولی عده ي اندکی از زمانی کنه
تنش با امريکا بر سر درگيري اعراب و اسراييل افزايش يافته است ،در اين مورد صنحبت
می کنند .اين سکوت گاهی به وسيله خودسانسوري ،گناهی بنه وسنيله ايجناد رعنب و
وحشت و گاهی به وسيله عصبانيت تحريك می شود " :اگر امريکا نمنی توانند درد منا را
بفهمد ما نيز بر درد او نخواهيم گريست" .با توجه به اين مسئله سياست امريکا يك عامل
تعيين کننده در شکل دهی نظرات و نتايج مباحث در خاورميانه است.
نقش دولت ها و سياست هاي رسمی در زمان بحران هاي ملی براي تنظنيم مباحنث
ملی و کمك به حرکت نيروهاي ميانه رو براي رويارويی با نيرو هاي تندرو بسيار حساس و
پايه اي است چرا که آن ها از درک واقعيت بخاطر درد يا ترسی که دارند ناتوانند.
دولت هاي خاورميانه نقش اصلی را در مباحث داخلی بازي می کنند و دولت ما نينز
نقش بسزايی در توانمند سازي و کمك به نيرو هاي ميانه رو در اين کشور ها منی تواننند
داشته باشد .يك سياست که جايگزين هاي صلح آميز واقعی را بوجود آورد آن است کنه
ميانه رو ها را توانمند کند ،به آن ها ياري رساند تا آن ها بتوانند يك آينده اميدوارکننده
را در منظر عمومی بوجنود آورنند .چننين جنايگزينی سياسنی هميشنه از واشننگتون
سرچشمه نگرفته است و امريکا بايد راه هايی بيابد تا با ديگران در منطقه همکاري کنند.
پشتيبانی امريکا از اتحاديه اروپا يا از ايده هاي مثل پيشنهاد صلح عربستان می تواند در
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پيشبرد منافع امريکا موثر باشد همان گونه که چشم انداز هاي صلح خاورميانه اين گوننه
بود.
قمار بر سر ارزش ها
استدالل کرده ام که راه حل هاي مشفقانه و صبورانه ،می تواند اتحناد و توجنه بنه
منافع حياتی ديگر دولت ها را توليد کند به طوري که هيچ کنس در سراسنر جهنان الزم
نباشد از آرزو هايش بگذرد ،اين يك راه حل محتاطانه است که بدون شك منی توانند در
خاورميانه کارگر شود .اين روش براي يك سياست خارجی موفقيت آميز همان قندر الزم
است که استفاده حساب شده از نيروي نظامی الزم است .البته اين شنفقت بنه خصنوص
براي آنها که آن قدر قدرتمند هستند که از عهده اش برآيند ،کارساز و موثر اسنت .منن
اين کتاب را با بحث درباره هراس هايی که در واکنش به دهشتی که در اثر اتفناق ينازده
سپتامبر بوجود آمده بود شروع کردم :ترسی از تهديدي که به وسيله تروريسنت هنا بنه
جهان تحميل شد و نگرانی از اين که پاسخ ما به اين ترس بسياري از ارزش هايی که ملت
ما را بزرگ کرده است تحت الشعاع قرار خواهد داد.
موفقيت امريکا در عرصه سياست معاصر به وسيله توانايی هاي نظنامی اش تقوينت
شده است .اما اين قدرت نظامی خود نيز ساخته يك اقتصاد و سيسنتم سياسنی موفنق
است که بازتابی از آن چيزي است که خود معرف امريکا است .آن ها که در سراسر جهنان
به دنبال تغيير در نظام سياسی و اقتصادي خود هستند اين کار را خودشان انجام داده اند
نه آن که امريکا ايده هاي خود را بر آن ها تحميل کرده باشد .موفق می تواند بنه عننوان
يك نمونه و الگو مطرح شود .آن ها که می خواهند به اين موفقيت دست يابنند مجبورنند
که الگوبرداري کنند و آن ها که اين کار را نکنند شکسنت خواهنند خنورد .اينده هناي
قدرتمند به صورت آگاهانه توسط آن ها که سهمی در بازار جهانی دارند پذيرفته يا رد می
شوند؛ يك ايده با ايجاد آرزو موفق خواهد شد نه با تهديد کنردن .دمکراسنی بخشنی از
موفقيت امريکا است .حتا آن ها که مانند رهبران چين براي پذيرفتن آن بی ميل هسنتند
 ،دريافته اند که استفاده از راه حل هاي اقتصادي امريکا آن ها را مجبور می کنند کنه راه
هاي خود را هر چه بيشتر پشت سر بگذارند .در دست يافتن به راه حنل هناي اقتصنادي
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جديد ،اين چنين ملت هايی در مراحل سياسی وارد خواهند شد که قنادر بنه کنتنرل آن
نيستند.
عده اي معتقدند که ما می توانيم دمکراسی را از طريق جنگ گسترش دهيم اما بايد
دريابيم که دمکراسی چيزي در مورد اراده مردم ،در مورد حق انتخابشان اسنت و چينزي
نيست که از راه جنگ گسترده شود .در نهايت ،نقش ما در اين مسئله همکاري ،کمنك و
باالتر از همه ايجاد اميد است .دمکراسی در تعريف نمی تواند به زور ايجاد شود .اين فکنر
که چون ما قدرت داريم بايد به خواسته هاي ديگران در سراسر جهان بر سر موضنوعاتی
که براي آن ها حياتی تر از ما است بیتوجهی کنيم بسياري از امريکايی ها را مجاب نمنی
کند.
هيچ جامعه ديگري به اندازه امريکا باز ،عدالت خواه ،نامتجانس ،يا حتا خوش رفتنار
با مهاجران نبوده است .اين باز بنودن بخشنی از عظمنت امريکنا و موفقينت سياسنی و
اقتصادي اش است .سياستی که در برابر جهان اسالم و عرب ،امريکا را به يك دژ تبنديل
می کند و موانعی بين امريکا و ساير ملل که بيش از يك ميليارد هستند می سازد و اجازه
می دهد که ترس ،آزادي هاي شهروندي را حتا در سرزمين خودمان تحت تاثير قرار دهد،
بخشی از عظمت ما نيست .ممکن است که ما به صورت تاکتيکی در کوتناه مندت موفنق
شويم اما اين موفقيت تنها با از دست دادن همان چيزهايی که به دنبال آن هستيم حاصل
خواهد شد .در پايان ،ما به آن چيزي بدل خواهيم شد که امروز انجام می دهيم.
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040

ژاک شيراک, 23
سازمان عفو بين الملل, 503
سازمان ملل متحد, 13, 35, 503
سرهنگ قذافی, 551
سالح هاي هسته اي, 553, 520
سکوالريزاسيون, 20
سيا, 550, 555, 553, 551
شامير, 33
شاه, 11, 03, 10, 550, 520, 521
شهرک هاي يهودي نشين, 10, 12
شوراي امنيت, 53, 51, 20, 12, 13, 13, 503, 553
شوراي روابط خارجی, 25
شوروي, 25, 21, 80, 10, 12, 18, 12, 11, 02, 08, 550, 553, 553, 551, 520, 525, 528, 521, 521
شيعه, 520, 525, 521
صدام, 25, 23, 10, 12, 11, 11, 02, 38, 33, 38, 31, 525, 528, 522, 520, 580, 580, 522, 521
صدام حسين, 25, 10, 12, 11, 02, 38, 33, 38, 525, 580, 522
صهيونيسم, 38, 10
صوت العرب, 03
طالبان, 58, 52, 53, 53, 25, 23, 80, 23, 13, 01, 32, 521, 521
عراق , 51, 25, 28, 23, 21, 80, 82, 25, 28, 21, 10, 15, 12, 11, 02, 08, 02, 01, 01, 31, 38, 30,

33, 31, 12, 555, 558, 550, 551, 520, 525, 522, 528, 522, 521, 520, 523, 523, 580, 585, 580,
520, 528, 521, 520, 523
عربستان سعودي , 82, 21, 20, 23, 15, 18, 11, 08, 32, 38, 31, 38, 32, 550, 558, 552, 553, 525,

528, 522, 523, 521, 582, 588, 581, 580
عرفات, 20, 30, 31, 18, 12, 11, 10, 13, 500, 502
عمليات انتحاري, 21, 20, 23, 23, 88, 82, 81, 80, 31, 501, 523
فرناند هنريك کوردوسو, 22
فن آوري, 52, 25, 21, 02, 03, 35, 30, 522
فواد عجمی, 02
قرارداد صلح, 18, 31, 522
کلينتون, 15, 522

042

قمار آمريكا در خاورميانه

گالوب, 28, 20, 23, 31
ليندون لروش, 00
مشروعيت زايی, 22, 01
مصر , 23, 82, 23, 10, 12, 18, 12, 11, 02, 08, 00, 03, 35, 32, 32, 31, 30, 32, 31, 33, 10, 13,

11, 500, 520, 520, 523, 582, 582, 523
مال عمر, 23
ملك عبداهلل, 23
ملی گرا, 21, 10, 15
مناشيم بگين, 02
مکه, 85, 521
ميلوشويچ, 22
ناسيوناليسم, 13, 10, 501
نظم جهانی, 83, 81, 525, 522
نوار غزه, 21, 81, 83, 12, 12, 10, 33, 31, 10, 18, 11, 500, 505, 501, 522
نومحافظه کاران, 520
نيويورک تايمز, 30
هالوکاست, 11
هانتينگتون, 20, 00
هنري کسينجر, 18, 30
ويتنام, 58, 520
کالين پاول, 23
کرانه باختري, 21, 23, 81, 83, 12, 12, 10, 08, 38, 33, 33, 31, 10, 18, 12, 11, 500, 501
کريمه, 33
کمپ ديويد, 18, 02, 32, 15, 12, 18, 11, 10, 11, 500, 520
يازده سپتامبر, 58, 51, 53, 22, 28, 21, 80, 88, 25, 21, 00, 38, 550, 555, 582

يوگوسالوي, 22
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