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  ٢٠٠٧مارچ ١١گاردين                                                     نوم چامسکی : نوشتۀ
 نگارگر: ترجمۀ

 

   زخمی خطرناک تر می شودجانورِِ
 
ايران  .واشنگتن عيارنمايند با تقاضاهای انرژی دومملکت است که نتوانسته اند خويشتن را از شرِق ميانۀ سرشار در
چنانکه شيوۀ معموِل دوراِن جنِگ سرد  .مهم تراست  ايران دشمِن،ازاين دو .ردو دشمن استندبنابراين، ه، سوريه و

 امری مشروع و بی بنياد ست وبدخواهانۀ دشمِن عمده غالبًا به بهانه های بسيارُس نفوِذ برابِر توُسل به خشونت در بود
  .ميباشد توجيهقابِل 

 افسانه های مداخلۀ ايران در تی ُبش به عراق سربازاِن بيشترميفرستداين مسأله به هيچ وجه مايۀ شگفتی نيست که وق
هرگونه  از و ايران درآن مداخلۀ خارجی وجود ندارد مداخلۀ از  عراق ــ يعنی کشوری که غيرموضوعاِت داخلی

ه کنندۀ جهان هم بايد بپذيريم که واشنگتن ِادار البته اين فرضيۀ ضمنی را .می افتد مداخله آزاد است ــ روی دايره
  .است
که برسِربه اصطالح هالِل   اهرمی استکه تهران واشنگتن با ذهنيِت دوراِن جنِگ سرد چنين پنداشته می شود در

مايۀ شگفتی  باز دارد و سوريه گسترده است قرار و شيعه های جنوِب عراق ايران تاحزب اهللا لبنان و شيعه که از
 و صادرميشود خشونت به آدرِس تهران" موج"فتِن يدات به دليِل باال گرتهد و طوماِر اتهامات نيست که ازيک سو

  .منطقه ای اشتراک نمايد که  با آجندای منحصربه موضوِع عراق درکنفرانِس قدرت های اوميخواهند ديگراز ازسوی
تجاوزکارانۀ نتيجۀ شيوه های  که در دارد ترس وخشمی را قراِر معلوم اين اشارۀ کوچک به سوی ديپلوماسی قصد از

  .تقليل دهد واشنگتن ايجاد گرديده است،
پال کروک شانک جوهري  و برگنبه وسيلۀ متخصصاِن تروريسم پيتر "تأثيِرعراق"درگزارِش مفصِل  اين نگرانی ها

افزايش داده  "هفت بار"درمقياِس جهانی  تروريسم را که جنِگ عراق اين گزارش نشان ميدهد .تازه بخشيده است
  .بيشترمی سازد بازهم آن را "يرِِ ايرانتأث" .است

دسترسی بدان  .انرژی است بی ماننــِد منابعِِ شرِق ميانه کنتروِل مؤثرو برای اياالِت متحِد امريکا مسألۀ اساسی در
درتسلِط جهانی  معنای کنترول تنها .برسد هرجا ميتواند افتاد يک بارکه نفت دردرياها به حرکت .موضوِع دوم است

  . مفهوم پيدا ميکنداست که
صرفًا جغرافيايی تماِم منابِع  به حساِب يک تصادِف. می طلبدبه مبارزه اين کنترول امريکا را "هالِل"نفوِذ ايران در
  .نواحيی شيعه نشيِن شرِق ميانه قراردارد عمدۀ نفت در

  .درخود دارند ايران ذخايِر مهِم گاِز طبيعی رانيز جنوِب عراق نواحيی مجاوِر عربستاِن سعودی و
 مستقل از اتحاِد آزاِد شيعيان و تصرِف يک که منابِع نفت در بزرگترين کابوِس امريکا هنگامی برآن مستولی ميشود

 .دربربگيرد نيز چين را در  آسيايی مستقرشبکۀ انرژی بسيارممکن است که اين بالک اگرتحقق يابد، .امريکا باشد
موقعيِت قدرِت امريکا  ميخواهند عملی سازند پالن گذاراِن ُبش آنچه را اگر .شدبا مهرۀ اصليی اين بالک ايران ميتواند

  .به طوِر جّدی خدشه دارمی سازند جهان در را
راِن گروگان ـــــبح شاه و يعنی سقوِط١٩٧٩سرکشيی آن است که از و ديدگاِه واشنگتن تخطی عمدۀ تهران تمرد از

 برايران کيفرداد او تجاوِز صّدام حسين و پشتيبانی از با تن تمرِد ايران راواشنگ .ميشود آغاز سفارِت امريکا  درگيری
  .که صدها هزارُکشته به جای گذاشت

  .گرفته ُشد ِادارۀ ُبش تالش های ديپلوماتيِک ايران ناديده در و آن نيزتحريماِت ُکشنده پيش آمد از بعد
  .پنجمين تجاوزبود بدين سو١٩٧٨   از که لبنان تجاوزکرد جوالی ساِل گذشته اسرائيل بر در

نتايِج آن  درهم شکست و به زودی بازرسيهای دقيق تربهانه ها در و اساسی بود پشتيبانيی امريکا فکتوِر مثِل گذشته ها
  . مردِم لبنان بسياروخيم بودبرای
  .اسرائيل برايران می شد کاــکه راکتهای حزب اهللا مانِع حملۀ امري امريکا اين نيزبود اسرائيل و مياِن داليلِِ تجاوز در

 امريکا و عاّمۀ مردم در نظراِت .ايران حمله نمايد بر من شک دارم که ادارۀ ُبش بتواند علی رغِم چکاچاِک شمشيرها
استخباراتی نيزباآن  که سازمانهای نظامی و چنين برمی آيد .جهان با اکثريِت قاطع مخالِف اين گونه حمله استند

پاُسخ  مسلمًا به شيوه های ديگرمی تواند اما، دفاع کند خود امريکا از برابِر حملۀ در  نمی تواندايران .مخالف استند
 اين که نتيجۀ حمله برايران بسياروخيم تراز بدين باورند بعضی ها .ساختنِِ وضِع عراق است دتر بيک راِه آن و دهد

ممکن است آغاِز سومين جنِگ   برتانيه نوشته است که حمله برايران ورلی بارِنت تاريخداِن امورنظامیک .چيزهاست
  .جهانی باشد

  .است پيشبينيی عمِل آن دشوارتر زخمی بسيارخطرناک و ميگويم که جانوِريک باِر ديگر واما،
نترول مصيبتی غيِر قابِل ک ادارۀ ُبش درعراق .وسوسۀ نجاِت چيزی فاجعۀ بزرگ تربيافريند اين اداره ممکن است در

عيِن زمان قابِل اعتماد باشد  که در  راخود طرفداِر توانسته است که دولتی يک سو اين اداره درعراق از .آفريده است
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شرِق  در درنتيجۀ آن کنتروِل منابِع انرژی را بيرون بيارد و آنجا را از سربازاِن خودنميتواند ازسوی ديگر و بيافريند
  .ميانه ازدست بدهد

بسياری  .مغلق است  ايراننژادیترکيِب  .ازدرون بی ثبات بسازد ايران را و مريکا ممکن است بکوشداين ميان ا در
بسيارممکن است که واشنگتن اين تماُيالت  آنجا تمايالِت جدايی طلبی وجوددارد و در .نفوِس آن پارسی ها نيستند از
 است عرب ها زندگی می کنند ران عمدتًا متمرکزخوزستان که تيِل اي درساحِل خليج يعنی .تشجيع نمايد تحريک و را

  .نه پارسی ها
 ايران را و بپيوندند که به کوشش های امريکا وادارد خاصًة اروپاييان را افزايِش تهديدها ممکن است ديگران و

 به که مجبورسازند رهبری ايران را اين است که يک نتيجۀ قابِل پيشبينيی ديگر .ازديدگاِه اقتصادی خفه نمايند
  .َفَلج گرداند اصالحات را طرفداراِن ريفورم و تقويت و را بدين ترتيب بی نظمی و معيارهای اختناق آوردست يازد

غرب هرگونه اظهاِر  اهريمنی جلوه دهند چنانکه در ستمگرو شرير، که رهبری ايران را اين نيزضروری می نمايد
به شيوۀ مشکوک ترجمه  جمعی دست به دست و نه هاینظرهای وحشيانۀ احمدی نژاد درعنوان های ُدُرشِت رسا

دسِت رهبِرمعظم آيت اهللا علی خامنه ای  سياسِت خارجی در .کنترولی ندارد احمدی نژاد برسياسِت خارجی  .ميشود
ناشنيده می  خاصة هنگامی که لحِن آشتی جويانه داشته باشد های جمعيی امريکا اظهاراِت خامنه ای را رسانه .ميباشد
اما، وقتی خامنه  انعکاس ميدهند وسيعًا آنرا داشته باشد که اسرائيل نبايد وجود ولی وقتی احمدی نژاد می گويد ارندانگ

 اگراسرائيل تواُفِق بين المللی را فلسطين است و اسرائيل و مورِد که ايران پشتيباِن موقِف جامعۀ عرب در ای ميگويد
رسانه های جمعی مستولی  باوی عادی ساخت نوعی سکوت بر ناسبات راميتوان م دولت بپذيرد دربارۀ راِه حِل دو

  .ميشود
توُسل  برابِر تجاوز در به عنوان سّدی  خودواداشت که به انکشاِف اتومی اساسًا تجاوِز امريکا برعراق ايران را

همين اکنون ايران  . می کندحمله بی دفاع ببيند را خود ه امريکا وقتی هدِف مورِد تجاوِزک پيغاِم تجاوزهمين بود .جويد
دوکشوِر مسلح با سالح های اتومی  محاصره است و در عمًال خليِج فارس ترکيه و عراق، راه های افغانستان، از

به يک َاَبرقدرت منطقه ای تبديل شده است با ايران فاصلۀ چندانی  کمک های امريکا برکِت خاصًة اسرائيل که از
  .ندارند
اسرائيل ــ فلسطين دعوت  مناسباِت رای حلِّ تمام مسايِل مطروحه به شموِل پاليسی هستوی وايران ب٢٠٠٣ ساِل  در

به مقاماِت امريکايی  سويسی بود که پيغاِم ايران را ديپلوماِت انتقاد از ولی پاُسِخ واشنگتن سرزنش و به مذاکره نمود
  .رسانده بود

به شرِط اين که  ميگيرد که ايران ازغنی کردن يورانيم دست ايران به موافقه رسيدند جامعۀ اروپايی و يک سال بعد
شفری که معنايش قطِع  .بدهد "خوِر اعتماد در تضمين های محکم و"مورِد امنيِت ايران برايش جامعۀ اروپايی در

  .جانِب امريکاــ اسرائيل بود تهديِد بمباراِن ايران از
  .ازسرگرفت را وايران نيزغنی سازی يورانيم زد سرباز ۀ خودموافق جامعۀ اروپايی تحِت فشاِر امريکا از ظاهرًا
آن پياده کردِن موافقۀ  انکشاِف سالح های هستوی ايران دلچسپی واقعی داشته باشد راِه امريکا درجلوگيری از اگر

ن المللی سوی انطباق با سيستم اقتصاِد بي به ايران را معنی دار ايران است که مذاکراِت جّدی و جامعۀ اروپايی با
 . خواهد کشاند
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