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سابقە از قدرت و نفوذ جهانی را اشغال کرد. ایاالت متحدە عجالتأ با اتکاء بە  نظیر و تاریخأ بی با آغاز قرن بیست و یکم ایاالت متحدە موقعیتی بی»

چرخاند. ایاالت متحدە  المللی یگانە قدرت  بزرگ ]در جهان[ است؛ و یقینأ تنها نیرویی کە قدرت و منافعش جهان را می سنتی  سیاست  بینمعیارهای 

عیتی زمانٔە خود نیستند و هیچکدام در موق دانستند کە یگانە قدرت   های تاریخ می های بزرگ و امپراتوری باالتر از همە قرار گرفتە است. تمام قدرت

ناپذیری خود اعتقاد نداشتند. همە دانش  کافی  تاریخی برای وقوف بر غیردائمی بودن   نبودند کە استیالی جهانی را آماج قرار دهند. هیچکدام بە آسیب

د. شاید نهایش سقوط کن تواند بە اشغال درآید، از هم پاشیدە شود و خاندان دانست کە می ]موقعیت خود[ داشتند. حتی امپراتوری چین در اوج خود می

 «این امری غیرمنتظره نباشد کە خیال قادر مطلق، سیاستمداران در آمریکا را اغوا کردە است. 

 اریک هابزبام، در این جزوە 
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 مقدمە
 

گرید، دو سال پیش ترمجە شدند. مشوق این کار جنگ  مطالبی کە در این جزوە در دسرتس خوانندە قرار می

های خمتلف را  در سوریە و حتوالت در عراق قبل از آن از زمان جنگ کویت بە این طرف بود کە مهزمان دیدگاه

العە و هتیە هتیە مقدمەای مناسب برای این جزوە و مهچننی مط جهتدر دادند.  نیز در مقابل یکدیگر قرار می

. ظهور داعش اما وضعیت جدیدی را بوجود آوردە است. تصادم انداختە شدبە تعویق  مطالب دیگر پخش آن

و « خاورمیانە»ها و حتوالت سیاسی در   ها، جنگ حبران این چننی های گوناگون و متضاد بە هنگام بروز دیدگاه

شدە و  های شناختە ها و دگم ناپذیر است. کاتگوری تشخیص خصایص و منشاء آهنا اجتناب تدر جه

کنند، بە موقعیت برتر و  ها تقسیم می جاافتادە مکاتب گوناگون کە مردم را بر طبق کلیشەها و دوگانگی

اتی است کە از طریق  . در اینجا اما بە مهان اندازە حیشوند بطور مداوم بازتولید میبالند و  استیالی خود می

-كنند و بە عوامل سیاسی، اقتصادی ای کە این حتوالت را در فرایندهای تارخیی بررسی می کارهای حتقیقی

و تارخیی یاری رسانیم تا قادر بە یافنت   اجتماعی و تارخیی اشارە دارند، بە تقویت و گسرتش خوانشی جدی

نریویی قعیت سیاسی کنونی نتیجە چە روندی است؟ آیا ها و معضالت گردمی. مو  های شایان برای جواب پاسخ
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سال پدیدەای بە نام اسالم است؟ یا برای درک موقعیت کنونی بایستی بە  ٠٠١١داعش حمصول منطقی چون 

 ایاالت متحدە مراجعە کرد؟« نظم نوین جهانی» مشخصأ نتایج و سده اخریدوران مدرن در منطقە، حتوالت 

ی تارخیی و سیاسی حتوالت اخری در منطقە کە از طرف کسانی کە یا بە عنوان منتقدان بنابراین، مطالعە زمینەها

رسانند،  نظم موجود شناختە شدەاند و یا کارهایشان بە ارتقا آگاهی تارخیی ما و درک وضعیت موجود یاری می

 و اکتفاء کوتاە  در نظر داشنت حتوالت سیاسی اخری بە این مقدمە با و امروزامری مهم بایستی تلقی گردد. 

 .شود دادە می رجوع مطالب ەب خوانندە

 این جزوە شامل چهار نوشتە است: 

کە در آن   کند میبە بسرتی اشارە  نویسنده آن در  کە است کمانال  زاکاری کتاب از فصلی ترمجە   اول نوشتە  

 و  خاورمیانە  تبدیل شود. وی در ادامە جنگ جهانی دوم بە ابر قدرتی جهانی تبدیل می بە دنبالایاالت متحدە 

 نشان دارد قصد و کند می بررسی را متعددی مراکز و حمققان یها پژوهش و مطالعات هدف  بە آفریقا مشال

 گردید آمریکا در پژوهشی هنادهای توسعە   و متخصصان تربیت صرف هنگفتی های هزینە  چگونە  کە دهد

  کرده پیدا نیاز آجنا در حضور  بە  متحده ایاالت  کە  منطقە کشورهای مورد در دانش طرف یک از  آنچنانکە

 امور بر آن تسلط و آمریکا جهانی قدرت حفظ دانش این خاصیت دیگر طرفی از و شد می جستجو بود

 دیگر و) آفریقا مشال و  خاورمیانە با  رابطە در واقع در  کە دریافت توان می فرایند این مطالعە   با. بود جهان

 خود مطالعاتی مراکز کردند، استفاده مالی های کمک این از متعدد مراکز و ها دانشگاه  چگونە( جهان نقاط
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 با متخصصان کار و حتقیقات این رابطە   درک. ورزیدند مبادرت وسیع انتشارات  بە و دادند  توسعە را

 این اساسأ زیرا است مهم  اندازه مهان  بە اروپا و آمریکا اسرتاتژیک های سیاست و  برنامە سیاستگذاری،

 . کردند می هبرەبرداری حتقیقات این از گرفت، می اجنام مطالعات آهنا مورد در  کە جوامعی  نە و کشورها

در آن قسمت از کتاب ادوارد سعید بە   است کە فرهنگ و امپریالیسمفصلی از کتاب  دوم ترمجە   نوشتە  

اگرچە این نوشتە در سر و بند جنگ اول خلیج بە  aپردازد. استیالی جهان توسط آمریکا و نقش رسانەها می

رشتە حتریر درآمدە است اما با توجە بە وضعیت کنونی یعنی حضور آمریکا در منطقە و نتایج این حضور، 

تواند بە درک زمینەهای تارخیی  هتدیدات مکرر نظامی این کشور علیە ایران و حتوالت عراق و محلە داعش، می

 یاری برساند. و سیاسی حتوالت اخری 

پردازد.  های آمریکا می املللی و ارزش آن در سیاست قانون بنی سوم با عنوان خلیج گوانتانامو بە مسئلە   نوشتە  

 در خارج از حوزه   «شرایط استثنایی»کە بە دلیل   «افرادی استثنایی»برای  «فضایی استثنایی»بوجود آوردن 

است تا  «جنگ علیە ترور»املللی حتت شعار  دانش علیە قانون بنیآمریکا و متح گریند ضد محلە   قانون قرار می

با آن جماز بە استفادە از هر گونە وسیلە و شیوەای برای بە متکنی کشاندن زندانی گردد. گوانتانامو کە بە 

 اند و بە مهان زندانی بزرگ در جزیرەای دوردست تبدیل شد، بە مهراه ابوغریب در عراق این فضاهای استثنایی

                                                           
a
  

در ایران و بە مهت اکرب افسری  فرهنگ و امپریالیسمترمجە  فارسی کتاب  کە  میمتوجە شد گرفت صورت میترمجە  نوشتە  ادوارد سعید  کە   هنگامی
 شود. در اینجا خواندن کل آن کتاب بە خوانندە توصیە می .موجود است
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اندازە مهم منونەهای استعمار گذشتە در استعمار حال هستند. نوشتە چهارم بە اریک هابزبام تعلق دارد کە 

 هژمونی جهانی آمریکا. هایی دیگر از جنبە مقدمەای است بر کتاب کرینان در بارە

 هدف این جزوە تقویت و گسرتش آگاهی و مهچننی دید انتقادی و پژوهش در موضوعاتی است کە هدف

این نوشتەها تالش شده تا منظور مولفنی و حبث آنان بە  ترمجە  در . دهد میخود این نوشتەها را تشکیل  اولیە  

کردن بە  بسندە خواننده تفهیم و منظور مجلە و کلمە در بسرتی کە خواننده با آن آشنا است جا داده شود. با

 .شود دادە می رجوع مطالب بە خوانندەاین مقدمە کوتاە، 

 ٠١٩١تریماه  ٩ معروف کعبی 

 

 

 

ها تصادم فانتامنتالیست  
 

کە برای   الدن  عکس منتاژشده جورج بوش و بن 
تصادم »جلد کتاب طارق علی تحت عنوان 

.، مورد استفادە قرار گرفت«ها فانتامنتالیست  
:منبع  

Gregory, D. (2004) The Colonial Present. 
UK: Blackwell Publishing Ltd. 
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 aعنوان ابرقدرت جهانیە ب  ظهور ایاالت متحده
کمانزاکاری ال   

 

، ایاالت متحدە بە قدرت برتر نظامی و اقتصادی و ٠٩٠١با خامتە جنگ دوم جهانی در سال 

جهان مبدل شده بود. آرزوهای زمان جنگ برای تداوم ائتالفی کە آملان و ژاپن را شکست داد و  سیاسی  

توافق بر سر قراردادی برای تعینی چارچوب جهان پساجنگ معنای خود را بزودی از دست داد، و با فرا 

تحدە، آرایی  ایاالت م آنچە بعدأ جنگ سرد نامیدە شد آغاز شده بود. جنگ سرد صف ٠٩٠١رسیدن 

، اگرچە برخی دیکتاتورهای سرکوبگر و فاسد اما «غرب آزاد»یا  «غرب»متحدان و موکالنش )غالبأ موسوم بە 

بلوک  »، «بلوک شوروی»گرفت( علیە احتاد شوروی و متحدان و موکالن آن ) می بر پروآمریکایی را در

 ( بود.«شرق»، یا «کمونیست

املللی، منطقەای و )در بسیاری   نزاع ادامەدار این دو بلوک بر سر هژمونی جهانی حمور سیاست بنی

های کمونیستی در اروپای شرقی، و سپس خود احتاد  داد کە تا سقوط رژمی کشورها( حتی ملی را تشکیل می

این جنگ بە این  خواندن «سرد»ادامە داشت.  ٠٩٩١های  و اوایل سال ٠٩١١های  شوروی، در اواخر سال

دلیل بود کە دو طرف اصلی منازعە هیچگاه علیە یکدیگر وارد جنگ نشدند و شاید بە این دلیل کە تنها در 

های کشتار مجعی مسلح گشتند کە بکارگریی  های امتی و دیگر سالح طی چند سال هر دو تا دندان بە سالح

آرایی حساس نظامی  ا جنگ سرد البتە نوعی صفتوانست بە قیمتی گزاف برای بشریت متام شود. ام آهنا می
                                                           
a
 The United States becomes a global power 

باشد: از این کتاب می (٠١٩ تا ٠٠٠  صفحات)این نوشتە قسمتی از فصل چهارم حتت عنوان قرن آمریکا   
Lockman, Zachary. (2010) Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of 
Orientalism. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 
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منجر گردید.  «گرم» های خوننی   ی دیگر جهان بە بسیاری جنگها خبشگرفت و در  در اروپا را در بر می

امنیت ملی دست بە سرکوب و  ها در هر دو طرف این امکان را داد تا بە هبانە   جنگ سرد بعالوە بە رژمی

توانست در جهت ارتقاء  ، و این هبانەها در عنی حال ذخایر وسیعی را کە میشهروندانشان بزنند خشونت علیە 

 زندگی مردم بکار گرفتە شود در خدمت استفادە نظامی درآورد.

اروپا، تقیسم شده در بنی دو بلوک شرق و غرب، یکی از میادین کلیدی جنگ سرد بود. مهزمان کە 

کرد، ایاالت متحدە نیز سیاست  های کمونیست برقرار می احتاد شوروی بتدریج در کشورهای اروپای شرقی رژمی

کرد. ترومن رئیس مجهور آمریکا در  ممکن را جستجو می بیشرت کمونیسم بە هر وسیلە   از اشاعە   «جلوگریی»

راستی و سلطنتی طرفدار غرب در  سر کار نگە داشنت رژمی دستر در برابر ضعف بریتانیا برای ب ٠٩٠١سال 

 ءهای نظامی و اقتصادی اعطا رد کە بە این دولت و مهچننی ترکیە متحد دیگر آمریکا ،کمکیونان، اعالم ک

مهسایە مورد  ها در یونان نفوذ غرب را در خاورمیانە   ن معتقد بود کە پریوزی کمونیستخواهد کرد. دولت تروم  

کرتین ترومن شناختە شد برای آمریکا بسرعت بە تعهدی جهانی و هتدید قرار خواهد داد. آنچە کە بە د  

قرار گرفتە بود.  «طلبی شوروی توسعە»ناحمدود در کمک بە هر کشوری درآمد کە در برابر هتدید بە اصطالح 

این عبارت از نظر آمریکا بە معنای هر گونە هتدید فرضی و یا واقعی ملی رادیکال یا چپ علیە منافع سیاسی 

توانستند  های دوست بود هر اندازە کە غری حمبوب، ارجتاعی و ظاملانە نیز می صادی غرب و یا علیە دولتو اقت

درهم  مارشال( را در اروپای بعد از جنگ برای ترمیم اقتصاد   ها دالر )برنامە   میلیاردباشند. ایاالت متحدە 

بارە مسلح شده( تثبیت کرد؛ و در سال آهنا خرج کرد، آملان غربی را بە عنوان کشوری جمزا )و دو  شکستە  

پیمان ناتو کە احتادی نظامی برای مرتبط کردن کشورهای اروپای غربی با آمریکا بود بستە شد. ایاالت  ٠٩٠٩

های مالی خود بە احزاب و احتادیەهای کارگری در ایتالیا و فرانسە در صدد تضعیف  متحدە مهچنان با کمک

 ورها برآمد.احزاب کمونیست حمبوب در آن کش
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های اصلی جنگ  مبرور زمان هبرحال این نە اروپا بلکە آسیا، آفریقا و آمریکای التنی بودند کە بە میدان

 های دوران استعمار در آسیا و آفریقا در نیمە   سرد تبدیل شدند. این عمدتأ بە دلیل از هم پاشیدن امپراتوری

ی اروپا آن قارەها را در میان خود تقسیم کرده بودند. ها اول دوران جنگ سرد بود کە چهار دهە پیشرت قدرت

های ملی  تر از آن کرد کە چالش جنگ جهانی دوم بریتانیا، فرانسە و هلند را از نظر اقتصادی ضعیف و ناتوان

ای در  علیە حکومت استعماری را در کشورهایی کە تا چند سال پیش از آن توقع داشتند برای مدت طوالنی

جمبور بە دادن استقالل بە هند کە خود در بنی هندوستان و  ٠٩٠١سرکوب کنند. بریتانیا در آجنا مبانند، 

ها جمبور بە قبول  نشینی از فلسطنی را اعالم کرد؛ دو سال بعد هلندی پاکستان تقسیم شد گردید و قصد عقب

نگ بر سر کنرتل فرانسە نیز شکست خود را در ج ٠٩٠١استقالل اندونزی گردیدند، و با فرا رسیدن سال 

هندوچنی برمسیت شناخت و خود را درگری جنگ برای حفظ اجلزایر یافت. ایاالت متحدە نیز بە  ویتنام و بقیە  

از اسپانیا گرفتە بود مستقل کرد. استعمارزدایی در  ٠١٩١فلیپنی را کە در سال  ٠٩٠١سهم خود در سال 

مستعمرات بریتانیا، فرانسە، هلند  چە دیگر مهە  شدت گرفت چنان ٠٩١١و اوایل  ٠٩١١ های دهە   اواخر سال

های  ملت-آمیز تبدیل بە دولت و بلژیک در آسیا، آفریقا و آمریکا بعضأ از راە خشونت و یا از طریق صلح

متعلقاتش در  بقیە   ٠٩١١ مستقل شدند. پرتقال کمی بیشرت در برابر استعمارزدایی مقاومت کرد اما با نیمە  

های مستعمراتی اروپا در اینجا و آجنا باقی  را گرفتە و تنها خبش بسیار کوچکی از امپراتوری آفریقا استقالل خود

های عربی نیز در مهنی دورە بە  . مهانطور کە بعدأ بدان اشاره خواهم کرد، بسیاری از دولتندمانده بود

 استقالل کامل سیاسی دست یافتند و یا برای آن در مبارزە بودند.

در آسیا و آفریقا باالجبار در برابر مریاث اقتصادی، سیاسی و   یافتە استقالل  ازههای ت ملت-دولت

این   کرد حتی هنگامیکە   را اضافە  این بایستی فقر وسیع و عدم توسعە  فرهنگی دوران استعمار قرار گرفتند. بە

جیاد اختالل و حتول در و با ا  ها در تالش بودند وحدت و هویت ملی را تضمنی و تعریف کنند. بعالوه دولت
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های قدمیی زندگی توسط نریوهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهانی و حملی، دوران  شیوه

پساجنگ شاهد تغیریات سریع اجتماعی و اقتصادی در آسیا و آفریقا و مهچننی در آمریکای التنی بود. در 

با خواست   ب سیاسی ظهور کردند کەهای نوین اجتماعی و احزا هر دو کشورهای جدید و قدمیی جنبش

چالش کشیدند و بدین   سیاسی و اقتصادی و حتول وسیع اجتماعی، خنبگان حاکم را بە جانبە    استقالل مهە

 ثباتی سیاسی بە سهم خود دامن زدند. بی  ترتیب بە

  دند کەمسئوالن دولت آمریکا متقاعد ش  وسیعی بود کە  ثباتی در بطن یک چننی تغیریات سریع و بی

های  ملت-دنیای بعد از جنگ و خبصوص در دولت  بایستی از نفوذ خود برای شکل دادن بە  ایاالت متحده

تر از استقالل رمسی  تارخیی طوالنی  پذیر در آسیا و آفریقا، اما مهچننی در آمریکای التنی کە ضعیف و آسیب

بسیاری از پژوهشگران و فعاالن هر  ٠٩١١ و خبصوص در دهە   ٠٩١١ های دهە   داشتند بکار اندازد. در سال

نامیدند، کە خود عبارتی در  می «جهان سوم»چە بیشرت این کشورهای نسبتأ فقری و دارای صنعت کشاورزی را 

کمونیست بود. هدف آمریکا   «جهان دوم»و  ،کاپیتالیست اروپای غربی و ایاالت متحدە  «جهان اول»برابر 

سیستم کاپیتالیستی )کە از  حفظ ثبات و نظم سیاسی، محایت و اشاعە  در جهان سوم مهچون جاهای دیگر 

آمد(، و ممانعت از گسرتش کمونیسم کە از نظر  نظر ایاالت متحدە تنها راە بسوی توسعە اقتصادی بە مشار می

 ایاالت متحدە چیزی نبود جز توطئەای جنایی و جهانی کە احتاد شوروی پشت سر آن قرار داشت.

... 
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 حدە در خاورمیانەمت ایاالت

خاورمیانە و مشال آفریقا در دوران جنگ سرد مهانند آسیا و آفریقا شاهد بە اوج رسیدن منافع و 

دخالت آمریکا بود. آمریکا تا جنگ جهانی دوم در این منطقە حضوری نسبتأ معتدل داشت. البتە موسساتی 

شدند کە اولی  ت میهای سوریە در بریوت و کاجل روبرت در استانبول یاف آموزشی مهچون کاجل پروتستانت

توسط میسیونرهای پروتستانت آمریکایی در نیمە قرن نوزدهم تأسیس شدە بود و دانشگاه آمریکایی بریوت نام  

گرفت، و دومی دانشگاه بسفور شد. این موسسات نفوذ فرهنگی قابل توجهی اعمال کردند. بعد از جنگ 

یافنت جای پایی در صنعت رو بە افزایش نفت  های نفتی )حتت محایت دولت آمریکا( برای جهانی اول شرکت

های انگلیسی و فرانسوی بودند کە بر تولید نفت در کشورهای  در منطقە بە تکاپو افتادند. طبیعتأ این شرکت

حتت نفوذ خود و مهچننی در ایران کە منافع صنایع بریتانیا در آجنا در صدر قرار داشت تسلط داشتند. بنابراین  

 آمدند. تر بە حساب می کوچک  شرکایآمریکا معموأل  های نفتی کمپانی

تعدادی از مردان نفتی آمریکا توجە خود را بە کشور فقری عربستان سعودی  ٠٩١١ در اوایل دهە  

شانسی او و   درآمد دیگری بشدت درمانده بود. از سر خوش جلب کردند کە پادشاهش برای دستیابی بە منبع

یکا کە بعدأ شرکت نفت عربی و آمریکایی )آرامکو( نام گرفت، این کشور های نفتی آمر  کونسورسیوم کمپانی

 های آمریکایی دارای نقشی پیشتاز در توسعە   دارای بزرگرتین ذخایر نفتی در منطقە از آب درآمد و کمپانی

صنعت نفت آن کشور گردیدند و بدین وسیلە سودهای کالنی را تصاحب کردند. با وجود این برای کسانی کە 

کردند خاورمیانە و مشال آفریقا تا قبل از جنگ جهانی دوم جایگاه نسبتأ   یاست خارجە آمریکا را تعینی میس

داد. آهنا غالبأ منافع حیاتی اقتصادی و سیاسی آمریکا را در جاهایی  کم امهیتی را بە خود اختصاص می

ناطق اقیانوس آرام و آسیا جستجو دیگر، در اروپای غربی، در آمریکای مرکزی و جنوبی، در فیلیپنی و در م
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اوضاع را در دنیای عرب و در ایران در  افسارکردند و در نتیجە عمدتأ مایل بودند کە بریتانیا و فرانسە  می

 دست داشتە باشند.

 ادامەدار باشد. در خاورمیانە نیزتوانست  این وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم دیگر منی

یافتە بر کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی سروران سابق استعماری  تازە استقاللاستعمارزدایی و اصرار کشورهای 

یک  ٠٩١١اقتصادی در صدر برنامەها برای آینده قرار گرفتە بود. مصر در سال  تر توسعە   و کسب سریع

دنبال جنگ جهانی دوم ە بە استقالل کامل رسید. اما ب ٠٩١١استقالل نیمە نامتام گرفت تا در سال 

ی نظامی بریتانیا از آجنا شدند و نفرت آهنا از قدرت سیاسی و ها پایگاه درخواست برچیدن باقیمانده   ها مصری

اقتصادی اروپا رو بە افزایش هناد. نریوهای بریتانیا و شوروی ایران را در زمان جنگ اشغال کردند، اما نفرت رو 

 ٠٩١١استقالل رمسی خود را در سال  بە افزایش عمومی متوجە سودآوری شرکت نفت بریتانیایی شد. عراق

دریافت کرد، اما بعد از جنگ نارضایتی عمومی علیە حکومت پادشاهی مورد محایت بریتانیا برای ناکامی آن 

از سوریە و لبنان  ٠٩٠١در استفادە از ثروت نفتی کشور بسود مردم رو بە افزایش گذاشت. فرانسە در سال 

بە استقالل رسید؛ تونس و مراکش نیز پنج سال بعد از آن مستقل  ٠٩١١نشینی کرد؛ لیبی در سال  عقب

کرد خبشی از آن کشور است و هیچگاه از آن  کە فرانسە ادعا می  تنها اجلزایر ٠٩١١ شدند. تا اواخر دهە  

های خوننی بود کە فرانسە  ها جنگ دست برمنیدارد، حتت حاکمیت مستعمراتی قرار داشت. تنها پس از سال

استقالل متحقق  هنگامی کەاستقالل اجلزایر را برمسیت بشناسد.  ٠٩١١قت را دریابد و در سال توانست حقی

های جدید و  ملت-های ]جدید[ در خاورمیانە بودند کە با مشکل متحد ساخنت دولت شد این بار دولت

میبایستی در خدمت ر شتاب روبرو شدند کە های اجتماعی پ   اقتصادی و سیاست تقاضای فزاینده برای توسعە  

 آیند.)دهقانان و کارگران فقری شهری( در  اکثریت عظیم شهروندانشان
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ظهور کردند کە طلب  اصالحدر سراسر خاورمیانە نریوهای اجتماعی و سیاسی  ٠٩٠١بە دنبال 

تر و  شد، اما مهم . در میان آهنا احزاب طرفدار شوروی یافت میشیدندک خنبگان سابق را بە چالش می

های ناسیونالیستی افسران جوان ارتش بود کە مصـمم بودند کشورشان را از   تر گروههای مستقل و جنبش حمبوب

کنرتل خارجی رها سازند و مسری توسعە و عدالت بزرگ اجتماعی را طراحی کنند. در مواردی و از مجلە در 

لناصر بە زیر کشیدە عبدا  کە سلطنتی فاسد توسط افسران ارتش حتت رهربی مجال  ٠٩١١مصر و در سال 

ها پریوز شدند و کشور را در مسریی جدید قرار دادند. در جاهایی دیگر مثأل اردن، عربستان  شد، این چالش

های کوچک عربی در خلیج فارس خنبگان قدمیی حاکم کە شدیدأ توسط اپوزیسیون بە  سعودی و پادشاهی

در  ٠٩١١و  ٠٩١١ب گشتند. اما دهەهای حفظ قدرت با محایت غر   موفق بە ،مصاف طلبیدە شدە بودند

ناپذیر  توجە سیاسی را اجتناب ثباتی قابل های اجتماعی عظیم بود کە بی سراسر منطقە دوران تغیریات و طغیان

 کرد. می

بریتانیا و فرانسە دیگر دارای آن موقعیتی نبودند کە قادر بە کنرتل اوضاع باشند و در اینجا بود کە 

ثبات گرفت. خاورمیانە  ضامن   بە عنوانهای استعماری را  الزامی دید و جای قدرتآمریکا حضور خود را 

سهمی اساسی از ذخایر نفت جهان داشت و در حالیکە آمریکا خود بشدت بە این نفت متکی نبود اما 

عربستان سعودی را  ٠٩٠١گران وزارت کشور در سال  بودند. حتلیل  اش و ژاپن بدان وابستە متحدان غربی

آیزهناور رئیس  1وصف کردند. «آور قدرت اسرتاتژیک، و یکی از جایزەهای ماتریال تاریخ جهان نبع هبتم»

نفت دنیای عرب دارای امهیت هر چە بیشرت برای اروپا شده است. »گفت:   ٠٩١١مجهور آمریکا در سال 

کند، ایاالت متحدە در اقتصاد اروپا در صورت قطع صدور نفت سقوط خواهد کرد. اگر اقتصاد اروپا سقوط  

مصمم بود تا هر اندازه کە ممکن است   بنابراین ایاالت متحده 2.«وضعیتی بسیار دشوار قرار خواهد گرفت

دارد؛ این امکان   های دوست نگە را حتت کنرتل دولت -خبصوص کشورهای نفت خیز عربی و ایران-  منطقە
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آمریکا دست باال   کرد و بە و متحدانش را فراهم می  هنفع ایاالت متحد  صدور نفت ارزان و حتت مقرراتی بە

 داد. با متحدانش می  در رابطە

یاری رساند.   افزایش دخالت آمریکا در منطقە  اسرائیل بە-عرب منازعە  فلسطنی، و سپس   مسئلە

ش میان دیگر قادر بە کنرتل فلسطنی و یا یافنت راە حلی سیاسی برای رسیدن بە ساز  ٠٩٠١بعد از بریتانیا 

های اکثریت عرب و اقلیت یهودی حتت رهربی جنبش صهیونیستی نبود. اعراب در پی استقالل  خواست

ها برای آزادی مهاجرت یهودیان ]بە  فلسطنی بە عنوان یک کشور عربی بودند، در حالیکە صهیونیست

تانیا برای قبول جنگیدند. دولت ترومن بر دولت بری فلسطنی[، خرید زمنی و تشکیل یک کشور یهودی می

بریتانیای خستە و از پا درآمدە مسئلە را  هنگامی کەکرد و  ها فشار وارد می های صهیونیست خبشی از خواست

بە سازمان جدید ملل رجوع داد، ایاالت متحدە )هـمراه با احتاد شوروی( نقشە سازمان ملل برای تقسیم 

دولت یهودی  ٠٩٠١ورد محایت قرار دادند. در فلسطنی و اسرائیل را م های جداگانە   فلسطنی بە دولت

ها و یهودیان و سپس در بنی  اسرائیل، با داشنت مناطق بیشرت در فلسطنی و در میان جنگ در بنی فلسطینی

های عربی بعد از خامتە جنگ اجرای گفتگوهای  های عرب مهسایە، تأسیس گردید. دولت اسرائیل  و دولت

فلسطینی توسط اسرائیل گذاشتند، چیزی کە  ە بازگشت صدها هزار پناهنده  صلح با اسرائیل را در گرو اجاز

های بزرگ تنش در خاورمیانە باقی ماند و این  اسرائیل یکی از کانون-عرب اسرائیل هرگز نپذیرفت. منازعە  

اهنگ های عربی مه ایاالت متحدە را وادار کرد کە محایت خود از اسرائیل را با مناسبات نزدیک خود با دولت

بە اسرائیل مهچون نقطەای مستعمراتی  ،هایی کە با نگە داشنت مناسبات دوستانە با آمریکا سازد، دولت

 نگریستند کە تأسیس غری مشروع آن در سرزمنی عرب از طریق خشونت ممکن شده بود. می

 ، ایاالت متحدە٠٩١١ و اوایل دهە   ٠٩٠١ های دهە   درست در مهنی دوران یعنی در اواخر سال

نگریست. ترومن و آیزهناور روسای مجهوری آمریکا و  نزهای جنگ سرد میدیگر بە خاورمیانە از پشت ل  
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های نفت خیز آن توسط احتاد شوروی بسیار  دانستند کە ]امکان[ اشغال منطقە و میدان جانشینانشان می

بلکە از فقر  ،احتاد شورویثباتی نە از آژیتاسیون کمونیستی  فهمیدند کە بی ضعیف است. آهنا مهچننی می

گرفت. برخی از   مهەگری و نابرابری اجتماعی و از نفوذ ادامەدار سیاسی و اقتصادی غرب سرچشمە می

معتدل سیاسی و اجتماعی برای جلوگریی از  اصالحاتکارگزاران ایاالت متحدە حتی بر این باور بودند کە 

شورای امنیت ملی ایاالت متحدە در بارە  لیلی  ها الزم است. یک گزارش حت انقالب بە رهربی کمونیست

ما بایستی ابزارهای ممکن اجتماعی و اقتصادی را بکار بگریمی تا از »معتقد بود کە  ٠٩١١خاورمیانە بە سال 

کوشند تقلیل دهیم تا آجنا کە تغیریات الزم  نریوهایی را کە برای تغیری انقالبی می ناین طریق قدرت انفجارآمیز آ

کنونی   غریقابل کنرتل بە اجرا درآید. این غالبأ بدان معنا است کە ما بایستی با هئیت حاکمە   ثباتی   بدون بی

مهکاری کنیم و با تکیەدادن بیشرت آهنا بە قدرت، نفوذ خود را برای تطبیق آهنا با نریوهایی کە در حال ظهورند 

 3«بکار بربمی.

اجتماعی و سیاسی، اولویت  اصالحاتس های دوست برای اقتبا علریغم اعمال فشار بر دولت

گذاران دولت آمریکا را حفظ موقعیت برتر ایاالت متحدە در منطقە، دور نگە داشنت احتاد شوروی و  سیاست

ها و ضدیت آهنا با  داد و این بدون توجە بە خصلت استبدادی این دولت اش تشکیل می محایت موکالن حملی

ها بە شیوەهای خمتلفی دست زد.  ت متحدە برای حتقق این خواستگرفت. ایاال هایی صورت می چننی رفرم

اش را بطور  اش را حفظ کرد؛ نریوهای قدرمتند دریایی ی نظامیها پایگاهها در کشورهای متعدد عربی  برای سال

ها ) ناوگان ششم در مدیرتانە و ناوگان پنجم در خلیج فارس، دریای سرخ و اقیانوس  دائمی در آن نزدیکی

های دوست کمک مالی کرد، آموزش نظامی و  مستقر کرد؛ بە نریوهای امنیتی و داخلی دولت وار هند(مهج

اسلحە داد؛ و در مسایل داخلی کشورهای خاورمیانە بە شیوەای خمفیانە )محایت برای کودتا و برقراری یک 

دد دیگری با نریوی و در موارد متع (٠٩٠١ دیکتاتوری نظامی و دوست آمریکا در سوریە در اواخر دهە  
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 و سپس بوسیلە   «چهارم نقطە  » حدە خنست حتت عنوان برنامە  ایاالت مت  4نظامی بە دخالت پرداخت.

 های اقتصادی بە کشورهای خاورمیانە را آغاز منود.  برنامەهای دیگر مهچننی در سطحی وسیع کمک

متحدانش در خاورمیانە و آفریقا علریغم موقعیت برتر نظامی، اقتصادی و سیاسی ایاالت متحدە و 

های حتی بشدت ضد کمونیست  ، اما مبرور نارضایتی این کشور در مورد موضع دولت٠٩١١ در اوایل دهە  

دادند بە جنگ سرد کشانده شوند و مایل بودند مسری  ها اجازە منی در منطقە  افزایش پیدا کرد. زیرا این دولت

را حفظ کنند. از نظر  ا قبول کمک( از هر دو بلوک غرب و شرقخود )مهراه ب مستقل و روابط دوستانە  

های خاورمیانە خط  خواست کە دولت شد و می ایاالت متحدە چننی موضعی بە نفع احتاد شوروی متام می

مسئوالن ایاالت  ٠٩١١ دهە   های نیمە   آمریکا را در جنگ سرد دنبال کنند. در نتیجە و با رسیدن بە سال

کە ثبات و   رسید میپذیرفت، و یا بە نظر  جنبشی را کە هژمونی آمریکا در منطقە را منی متحدە هر کشور و

های  خیز عربی و ایران و دیگر دولت های کشورهای نفت مشروعیت ایاالت متحدە و متحدانش )سلطنت

کرد.  ف می، بە ترتیب غری متعهد و ضدغربی و طرفدار شوروی تعریکند میحمافظەکار( در خاورمیانە را هتدید 

 رد.بایستی منزوی کرد و اگر ممکن بود از بنی ب   هایی را می ها و جنبش چننی دولت

بدین گونە بود کە مجال عبدالناصر در مصر پس از ماه عسل خنست خود با واشنگنت هنگام بە  

ترس و وحشت سیاست ایاالت متحدە در خاورمیانە گردید. روابط این دو   قدرت رسیدنش، تبدیل بە مایە  

]بغداد[ در خاورمیانە   کشور بە دلیل امتناع ناصر از قبول خواست آمریکا برای ملحق شدن بە پیمان  ناتومانند  

برخی  کار، و بە دلیل ارتقاء وحدت عربی ]توسط او[ کە مشروعیت   های عربی برای این و تشویق دیگر دولت

برد بە سردی گرایید. هنگامی کە ناصر در سال  های عربی دوست ایاالت متحدە را زیر سئوال می از دولت

از احتاد شوروی اسلحە خرید، این عمل او ضربەای بزرگ بە دولت آیزهناور و بە معنای شکسنت  ٠٩١١

ن مسئلە را صرفأ حق خود در خرید ناصر ای این کەاحنصار آمریکا در بازار فروش سالح در منطقە بود. علریغم 
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کرد، ایاالت متحدە این را پریوزی بزرگی برای احتاد شوروی قلمداد کرد.  اسلحە هر وقت کە خبواهد تعریف می

ناصر را  توسعە   آمریکا با پس کشیدن کمک مالی خود بە مصر برای احداث سد آسوان کە مرکز ثقل برنامە  

کرد. بە جای گردن هنادن بە این گردن کلفتی، پاسخ ناصر عمل غری قابل   داد، این کشور را جمازات تشکیل می

کمک مالی   ،بود، تا با درآمد آن ٠٩١١انتظار ملی خواندن کمپانی بریتانیایی صاحب کانال سوئز در جوالی 

ور بە ]لغوشدە[ آمریکا را جربان کند. در برابر این عمل، بریتانیا، فرانسە )کە از ناصر بە خاطر کمک آن کش

شورش اجلزایر علیە فرانسە نفرت داشت( و اسرائیل ) کە منازعات مرزی آن با مصر رو بە افزایش بود( عملیات 

سازمان دادند. اما این عملیات کە یادآور بکارگریی قدرت از طرف  ٠٩١١مشرتکی را علیە مصر در اکترب 

متحدە و احتاد شوروی ناکام ماند. بنابراین  های استعماری در زمان گذشتە بود، بە دلیل خمالفت ایاالت قدرت

این پریوزی وی را بە رهرب بالمنازع  خود را بە پریوزی سیاسی مبدل کند.ناصر قادر گشت شکست نظامی 

 اعراب تبدیل کرد زیرا توانستە بود در برابر غرب )و اسرائیل( بایستد و پریوزمند بریون بیاید.

نظامی بە قوت خود باقی ماند.  علریغم خمالفت با این محلە  نگرانی ایاالت متحدە در مورد ناصر 

هایی   آفریقایی درآمد، دولت-های آسیایی بە یکی از رهربان بالمنازع بلوک دولت ٠٩١١ ناصر در اواخر دهە  

کردند و در عوض در صدد  کە برخی از آهنا مستقل بودند و از جانبداری از طرفنی جنگ سرد امتناع می

کردند دنبال کنند. وی از نظر واشنگنت تا  متعهد مبانند و منافع خود را آنچنانکە خود تعریف میبودند کە غری 

شد هتدیدی بزرگ برای دوستان و متحدان آمریکا در منطقە و ماوراء آن  آجنا کە بە خاورمیانە مربوط می

اما مهچننی بە لبنان  توان بە عربستان سعودی و اردن، شد. از میان این دوستان و متحدان می حمسوب می

دریای پر  بە عنوان جزیرەای طرفدر غرب )و اکثرأ مسیحی( در حماصره   ٠٩١١ دهە   اشارە کرد کە در نیمە  

شد. سازمان سیا راە خود را برای رساندن پول نقد بە رئیس  تالطم و رادیکال )و اکثرأ مسلمان( عربی دیدە می

آن برای انتخاب متحدانش بە پارملان، و اجیاد اکثریتی طرفدار غرب مجهور حمافظەکار لبنان پیدا کرد کە وی از 
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و ضد ناصر و برای تالش در جهت اجیاد تغیری بدون سابقە )و در مغایرت با قانون اساسی( در قانون اساسی 

اش از آن استفاده کرد. این و سرنگونی سلطنت طرفدار غرب در عراق  وریبرای تضمنی دور دوم ریاست مجه

اعزام نریوهای ، و ٠٩١١لی در لبنان در سال بروز جنگ داخ افسران ناسیونالیست ارتش، بە ترتیب بەتوسط 

 آمریکایی بە لبنان منجر گردید.

کرد کە طبق آن این کشور  ( توجیە می٠٩١١دکرتین آیزهناور ) ایاالت متحدە حضور خود را بوسیلە  

هایی کە علیە هتاجم  و استقالل سیاسی آن ملت تضمنی و محایت از متامیت ارضی »دخالت خود را برای 

مشرد. آیزهناور و مشاورانش  جماز می «خواهند میامللل یاری  نظامی از سوی ملتی دیگر حتت کنرتل کمونیسم بنی

 «هتاجم آشکار نظامی»دانستند کە رئیس مجهور طرفدر آمریکای لبنان در این میان قربانی بیگناە  خبوبی می

 اصالحاتکە خواهان   ها لبنانینیست. بلکە وی توسط دیگر  «امللل کمونیسم بنی»وسط برانگیختە شده ت

لبنان نە بە  خواستند میبە چالش کشیدە شدە بود و از طرف دیگر محایت اعرابی را داشت کە  ،سیاسی بودند

تکیە بزند. واشنگنت مهچننی  خواندند میمنافع آمریکا در جنگ سرد بلکە بە آن چیزی کە آهنا منافع عرب 

هر چە بیشرت آنرا فاسد، ارجتاعی  ها عراقیدریافتە بود کە سقوط حکومت سلطنتی در عراق بە این دلیل بود کە 

 . با وجود مهە  دیدند میهای خارجی، شاید خبصوص بریتانیا یعنی ارباب مستعمراتی پیشنی،  و مطیع قدرت

ە وضع اقتصادی و سیاسی موجود را در منطقە هتدیدی علیە منافع خود اینها، ایاالت متحدە هر گونە هتدید ب

 داد. و بنابراین ثبات و کنرتل را مقدم بر هر مالحظەای قرار می دید می

این کشور چهارمنی  ٠٩١١ . در اوایل دهە  دهد میتر را ارائە  مراتب دراماتیکە ایران منونەای ب

کرد اما بیشرتین سود حاصل از نفت ایران بە کمپانی  ا تأمنی مینفت جهان بود و اروپای غربی ر  صادرکننده  

و در جهت  ٠٩١٠و سهامدار بزرگ آن نیز دولت بریتانیا بود. در سال  رسید میایرانی -نفت انگلیسی

بە نفع ملی کردن این کمپانی رأی داد. اگرچە این  ]ایران[ تضمنی ثروت نفت کشور در خدمت مردم، جملس
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املللی بود اما بریتانیا را خشمگنی ساخت و برای براندازی آن وارد عمل کرد . ایاالت  قواننی بنیاقدام منطبق بر 

متحدە نیز با شرکت در بایکوت نفت ایران در جهت بە تسلیم در آوردن آن کشور از بریتانیا محایت کرد. 

مکراتیک انتخاب شده و کە این اقدامات بە جایی نرسید و اگرچە دولت وقت در ایران بشیوەای د هنگامی

ازمان دادن یک کودتا در ایران شد. شد، سازمان سیا دست اندرکار س حمافظەکار رهربی می گرایان ملیتوسط 

 عنوان حاکم مطلق بازگرداند.ە دولت را ساقط کرد و قدرت را بە شاه ب ٠٩١١در سال  این ]کودتا[

کایی امکان دسرتسی بە نفت ایران را مدتی نگذشت کە شاه برای یک کونسورتیوم اروپایی و آمری

دالر در  میلیاردحتت شرایط مساعد فراهم ساخت. در ظرف یک دهە بعد از آن ایاالت متحدە بیشرت از یک 

کرد و این بە شاه امکان داد هر نوع اپوزیسیونی را خفە    ءهای اقتصادی و نظامی بە ایران اعطا شکل کمک

از این دورە از تاریخ ایران مطلع بودە و یا  ها  آمریکاییسیار کمکی از کند و قدرتش را حتکیم خبشد. تعداد ب

آنرا بە خاطر داشتەاند. اما این حقیقت کە ایاالت متحدە بە براندازی دولتی منتخب یاری رساند و دیکتاتوری 

شاه را برقرار ساخت تا جریان نفت ارزان را تضمنی کردە باشد، بر روی چندین نسل از ایرانیان اثری  بریمحانە  

 ،سرنگون شد ٠٩١٩مهان شاه سراجنام توسط مردمش در سال  هنگامی کەعمیق بر جا گذاشت آنچنانکە 

 آمریکا را گرفت.   یقە  این رویداد دوباره

 گسترش مطالعات منطقەای

دنبال جنگ جهانی دوم برای ماموران دولت آمریکا و مهچننی ە مشال آفریقا بخاورمیانە و 

های درگری در مسایل خارجی بە منطقەای دارای امهیت اسرتاتژیک عظیم و یکی از  آکادمیست

، میادین کلیدی جنگ سرد تبدیل شد. اما عمق یافنت هر چە بیشرت دخالت ایاالت متحدە در منطقە

دارای اطالعات در مورد  ها  آمریکاییتنها تعداد بسیار کمی از نگرانی بود کە این  ]مهزمان[ تشدید

بودند. این کمبودی بود کە از نظر آنان  ]منطقە[ ی آنها  زبانخاورمیانە و تاریخ، فرهنگ و مردمان و 
                                                           
 Area Studies 
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تر در مبارزەاش با احتاد شوروی و متحدانش بر سر قدرت و  ایاالت متحدە را در موقعیتی نامناسب

داد. در این خصوص خاورمیانە بە هیچ وجە منحصر بفرد نبود: ظهور ایاالت  فوذ در منطقە قرار مین

 ،یک قدرت جهانی از جنگ دوم جهانی بە بعد و در واقع بە دلیل مهان جنگ بە عنوانمتحدە 

استعمارزدایی و نیازهای جنگ سرد دولت و ماموران رمسی در ایاالت متحدە را بر آن داشت تا با 

نقاط  هر چە بیشرت کسب ختصص در مورد بقیە   جدیت متام اعالم کنند کە ایاالت متحدە بە توسعە  

شاهد کە یافت   ویژگی میجهان احتیاج دارد و در اینجا خبصوص مناطق سابق جهان استعماری 

 ها  یآمریکایآهنا تنها در میان تعداد بسیار کمی از  و دانش درباره   دخالت فزاینده این کشور بودند

 وجود داشت.

ی آمریکا دارای ها دانشگاهمشاری از  تنها تعداد انگشت ]جهانی دوم[ جنگ قبل از

تاریخ،  برنامەهای درسی در مورد مناطق تعریف شده در جهان مدرن بودند و حتقیقات در باره  

سیاست، اقتصاد و فرهنگ آسیا، آفریقا و آمریکای التنی در دوران معاصر و مدرن بسیار کم توسعە 

نفر از مردم مناطقی صادق بود کە  ها میلیون یافتە بود. این مسئلە در مورد آموزش زبان مورد استفاده  

کرد. برای مثال، آنچنانکە  یدولت آمریکا اکنون آن مناطق را دارای امهیت حیاتی اسرتاتژیک تعریف م

مند بودند.  ەبە توسعە دوران معاصر در خاورمیانە عالق شناسان شرقشاهد بودەامی، تعداد کمی از 

هم با  شد و آن ی دیگر منطقە در تعداد کمی از موسسات تدریس میها  زبانعربی، فارسی، ترکی و 

ها برای دسرتسی بە متون دارای ارزش و تن ،مردە بودند ها  زبانباستانی کە انگار این  شیوەای

 گرفتند. پژوهشگران مورد استفاده قرار می شناسی برای زبان

خاور نزدیک تقریبأ بە متامی نادیدە گرفتە » :اظهار داشت کە ٠٩٠١پژوهشگری در سال 

تنها تعداد کمی پژوهشگر وجود دارند کە دارای دانشی در  شناسی زبان شده است و جبز در عرصە  
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دولت ایاالت متحدە بالفاصلە بعد از جنگ در صدد   هنگامی کەدر نتیجە  «.منطقە هستند مورد

ی اطالعاتی و وزارت خارجە ها سرویسها در  ستکسب ختصص در مورد جهان عرب و پر کردن پ  

امدند و اکثرأ یا  تنها تعداد کمی از مردان جوان در اختیار داشت کە اساسأ از خود منطقە می ،برآمد

فرزندان میسیونرهای پروتستانت بودند و یا در دانشگاه آمریکایی بریوت تدریس کردە بودند. این 

افراد، مهراه با کسانی دیگر کە برای اولنی بار خاورمیانە و مشال آفریقا را در زمان جنگ دیدە بودند،  

متخصصان جهان  ند. ]بعالوە[داد ا را تشکیل میاصلی وزارت کشور آمریک «عربیست»کادرهای 

 این کەتا  ،کردند پر می ٠٩١١ های دهە   های دیپلماتیک و سیاستگذاری را تا سال عرب پ ست

جنگ جهانی دوم مطالعات  توسط هنری کسینجر و تیم جدید سیاست خارجی آهنا کنار زدە شدند.

بە استثناء »ی از مورخان املللی را در ایاالت متحدە بطور قابل توجهی افزایش داد. بقول یک بنی

مطالعات  دیگری بە اندازه   دانشکدەمبب امت[ هیچ  ماهناتان ]برای توسعە   فیزیکدانان درگری در پروژه  

 .«رل هارب ر قرار نگرفترویداد پ   بە دنبالاملللی حتت تأثری بسیج ملی  بنی

ە تبدیل شدند. ب «شناس دمشن»متخصصان درگری مطالعات ژاپن )شعر و تاریخ(  ناگهان بە 

]زمان  ساز مهان شیوە پژوهشگران در مطالعات روسیە و چنی بە متخصصان متحدان مهم اما مشکل

شرقی، آسیای جنوبی، یا جزایر اقیانوس آرام  جنگ[ تغیری یافتند. حمققان مسایل مشال آفریقا، مدیرتانە  

 ە  شتند. حتی آهنایی کە در زمینامکان هتدیدات نظامی مبدل گ بە منابع با ارزش اطالعات در باره  

این مسایل در بریون مدار  این کەمسائل خاورمیانە و آمریکای التنی ختصص یافتە بودند با وجود 

های فرهنگی شدند تا در صورت نیاز  جنگ قرار داشتند، مستلزم دارا بودن از مهارت زبانی و بصریت

 5پرسنل جنگی بودند قرار بگریند. در خدمت کسانی کە مسئول هتیە  
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پرسنل نظامی را با    های آموزش زبان ترتیب دادند تا  در زمان جنگ بسرعت دوره ها دانشگاه

حتت مدیریت قرار   بزودی احتمال داشت در آجنا وارد جنگ شوند و با مردمی کە  کشورهایی کە

دارای دانش از کشورهای   یتانیایی کەآشنا سازد. تعداد زیادی از پژوهشگران آمریکایی و بر  ، دهند

وارد خدمات دولتی یا نظامی غالبأ در سرویس اطالعاتی یا در خبش  ,و زبان آهنا بودند a«مرموز»

 ممکن بود در رشتەهای  دیگر پژوهشگرانی کەو یا ارتش شدند. در اینجا آهنا با   حتقیقی وزارت خارجە

 مورد عالقە   باشند اما منطقە    ( آموزش دیده اقتصاد، و غریهشناسی، علوم سیاسی،  دیگر )تاریخ، انسان

  ند. در این رابطەداد اطالعات گردآوری شده را در خدمت فعالیتهای جنگی قرار می ،آهنا مشرتک بود

تری بود، اما با وجود  های قدمیی دارای ریشە شد  شناختە «ای مطالعات منطقە»  بە  ەآنچ  در حالیکە

دانش در خدمت سیاستگذاری تلقی کرد.   حمرک این شیوه   بە عنوانتوان  دوم را می این، جنگ جهانی

 ای... در اداره   اولنی مرکز بزرگ مطالعات منطقە»دولت آمریکا  بقول یکی از ماموران برجستە  

 6.بود  پیشقراول سازمان سیا کە  «قرار داشت bی اسرتاتژیکها سرویس

بود، جنگ سرد و استعمارزدایی این مطالعات را  اگر جنگ دوم حمرک مطالعات منطقەای

قادر ساخت تا در ایاالت متحدە شکوفا شوند. هر چە ایاالت متحدە با منافع و تعهدات سیاسی، 

کرد، ماموران دولت  اش و در جنگ سرد بیشرت مهچون یک قدرت جهانی عمل می اقتصادی و نظامی

یی از ها خبشهای زبانی و ختصص در مورد  مهارت و رهربان آکادمیست بیشرت نگران کمبود افراد با

آمدند. بە   ثبات بشمار می کە اکنون دیگر جبهەهای کلیدی جنگ سرد و مناطق بیشدند   میجهان 

گزارشی از مطالعات منطقەای کە مأموریت خود را از هناد غری دولتی شورای حتقیقات علوم   گفتە  

 سیستم رفاە عمومی در دوره  »،گرفتە بود ٠٩١٠اجتماعی )اس.اس.آر.سی(، تأسیس شدە در سال 

                                                           
a
 Exotic  

b
 Office of Strategic Services 



24 
 

بعد از جنگ از هر زمان بیشرت نیازمند شهروندانی مطلع از دیگر مردمان و بوجود آوردن هنادی از 

بە تعهدات خود  خواهند میی ما ها دانشگاهآهنا است...مطالعات منطقەای اگر   دانش وسیع در باره  

عمل بپوشانند حیاتی است. دو جنگ جهانی خموف در ظرف یک نسل ثابت کردە  بە ملت جامە  

 7«.زمنی بیشرت بدانیم کره    ە ما بایستی در مورد ملل دیگر ساکناست ک

راە هبرت و تازەای برای پیشربد حتقیقات آکادمیکی و  بە عنوانمطالعات منطقەای خود را 

دانش در خدمت »العات منطقەای امهیت داشت کرد. آنچە از نظر طرفداران مط می تعریفتدریس 

آهنایی کە در مورد خبش معینی از جهان کار  بدین گونە کە پژوهشگران و مهە   .بود «سیاستگذاری

الزم است گرد هم آیند و این  ،در درون مرزهای علوم خود حمبوس باشند این کەجای ە ب ،کنند می

مهانند داروشناسی کار گروهی »خوانیم کە  رای فوق میدانش را بوجود بیاورند. در گزارشی دیگر از شو 

بە تنهایی قادر  رشتەایدر مطالعات منطقەای کامأل ضروری است. هیچ شخصی حتی هیچ علوم و 

ی جغرافیایی یک ها حمدودیتهای فرهنگی و حمیط یک منطقە نیست.  بە روبرو شدن با پیچیدگی

مربوطە اما معموأل  عواملو مانع نادیدە گرفنت  کند میناحیە متخصصان را ملزم بە اشرتاک دانش 

بعالوە، در حالیکە عرصەهای سنتی مهانند  8.«گردد میفعالیتشان توسط آهنا  خارج از حیطە  

قابل تغیری ببینند، مطالعات  مایل بودند متدن را در مطالعاتشان پدیدەای ایستا و غری شناسی شرق

تغیری در  را بە حمرکەهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی   شمترکز شد کە  منطقەای بر این پایە استوار می

 عدی مورد نیاز سیاستگذاران دامن بزند.دنیای معاصر مبذول دارد و بە ختصص چند علومی و چند ب  

نقش کلیدی در توسعە و ارتقاء  ٠٩١١ و در متام دهە   ٠٩٠١ از اواخر دهە  اس.اس.آر.سی 

این شورا هیئتی را بە منظور  ٠٩٠١اورمیانە ایفا کرد. در اوایل مطالعات منطقەای از مجلە مطالعات خ

ی آمریکا و ها دانشگاهآمریکا، برای ارزیابی موقعیت هنر در  شناسایی مناطق خارجی مورد عالقە  »
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 تعینی کرد. کار این کمیتە ارائە   «سفر... ای اخذ دورەهای تدریس و هزینە  هبرای اجرای برنامە

مطالعات منطقەای در میان جامعەشناسان و فایق  برای گسرتش مژده   ها کنفرانسو ترتیب   ها گزارش

دادن تولید دانش و قرار دادن منابع آکادمیکی  نگ در مورد سازمانآمدن بر خمالفت علیە این تصور گ  

خاور دور و نزدیک را برای تشویق حتقیق و تربیت علوم  اس.اس.آر.سی کمیتە   ٠٩١٠بود. در سال 

مهانگونە کە کمیتەهایی برای حتقیق در مورد دیگر مناطق ە ب ،در مورد خاورمیانە تشکیل داد اجتماعی

های مطلع  جهان تشکیل داده بود. این کمیتە چهار سال بعد در مهکاری با شورای آمریکایی اجنمن

تەهای )آ.سی.ال.اس( سازماندهی خود را تغیری داد تا علوم انسانی را نیز در خود جا دهد. این کمی

برای این عرصە برآمدند و با بنیاد  کار  برنامە   در صدد توسعە   aردهای مالی بنیاد ف   شده با کمک ادغام

بە تقویت آن پرداختند. در میان اعضای این کمیتە هامیلتون   ها کنفرانسهای حتقیقی و   هنادن پروژه

گرفنت مدیریت مرکز جدید عهدە  ە کە تازە از آکسفورد برای بقرار داشت    (Hamilton Gibb)گیب

 مطالعات خاورمیانە بە هاروارد وارد شده بود.

ای دست  های مطالعات ناحیە ی پیشتاز آمریکایی برای پیشربد برنامەها دانشگاهدر این میان 

  ای تشکیل دادند کە مطالعات منطقە ،مشاری از مراکز شدند و از هم گوی سبقت را بریدند.بکار 

دکرتا   برای مثال در مطالعات آمریکای التنی و آسیای جنوبی مهراه با درجە   کارشناسی ارشددرجات  

دادند. اما  می  ای مشخص و کسب مهارت عالی در یک یا چند زبان را ارائە با مترکز بر روی منطقە

ی ثرومتند ها دانشگاهحتی   ی هنگفت نیاز داشت کەها پول  هایی بە سازمان دادن و حفظ چننی برنامە

دولت فدرال در این زمان   ساخت. از آجنا کە آن با مشکل روبرو می وصی آمریکا را برای هتیە  و خص

حتصیلی نبود و محایتی از حتقیقات دانشگاهی در علوم انسانی و اجتماعی  درگری کمک هزینە  

                                                           
a
 The Ford Foundation 
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از   ەهایی ک بوجود آوردن رابطە  میدان گذاشتند و بە  خصوصی و هنادها پا بە کنندگان کرد، کمک منی

 دست زدند. ،آنرا آغاز کردە بودند ٠٩١١های  مهان سال

گرفت،  راکفلر بر صنعت نفت نشأت می بنیاد راکفلر کە کمک مالی آن از تسلط خانواده  

کرد. در  املللی اگرچە در سطحی معتدل کمک مالی اعطاء می حتی قبل از جنگ بە مطالعات بنی

در محایت از برنامەهای درسی  ها دانشگاهە مشاری از هزینەهایی مهم ب جریان جنگ این بنیاد کمک

میلیون دالر بە  ١مبلغ  ٠٩١٠در مورد مطالعات خاور دور و روسیە منود و با رسیدن سال 

 Carnegieگی املللی کمک مالی کردە بود. بنیاد کارن   مطالعات بنی ی آمریکایی برای توسعە  ها دانشگاه

Foundation  گی( وارد عمل شد و مراکز حتقیقی در صنعت پوالد آندرو کارن  )متعلق بە غول مالی

گی و مورد ژاپن در دانشگاه میشیگان و در مورد روسیە در هاروارد را مورد محایت مالی قرار داد. کارن  

 بعدها بنیادهای دیگر مهچننی بە اس.اس.آر.سی کمک مالی منودند.

رد پا بە میدان  از کرد کە بنیاد ف  اما مطالعات منطقەای هنگامی واقعأ جهش خود را آغ

صلح و پیشرفت در   این بنیاد مأموریت خود را کمک بە توسعە   ٠٩١١ های دهە   گذاشت. در سال

اقتصادی تعریف کرد کە امیدوار بود مانع   آسیا و آفریقا از طریق توسعە   کشورهای تازە استقالل یافتە  

مارشال آمریکا برای اروپای بعد از جنگ  نامە  چیزی شبیە بر ]این برنامە[ گسرتش کمونیسم گردد. 

دالر در  ها میلیونرد دست بە خرج کردن .  بنیاد ف  ، بودجهانی دوم، اما برای مناطق خارج از اروپا

اما بە برنامەهای درسی مطالعات  ،خارجی بویژە در جنوب آسیا و خاورمیانە زد های توسعە   پروژه

کرد. ظرف چند سال و حتت فشار عمومی و  یز کمک میی آمریکایی نها دانشگاهمنطقەای در 

املللی  حتقیق و آموزش بنی برنامە   ٠٩١١جملس کمک هزینەهای چند میلیونی را ترتیب داد. تا سال 

این   میلیون دالر گذشت. مهە   ١١١مجع کل از  ٠٩١١و تا سال  میلیون هزینە داشت ٠١١رد بنیاد ف  
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ابع مهم و اساسی برای مطالعات آکادمیکی آسیا و آفریقا و نرسید اما من ها دانشگاهها بە  کمک

 بوجود آوردند. ها دانشگاهآمریکا برای 

های مالی زد. بسیاری از  دست بە اعطاء کمکدولت فدرال نیز  ٠٩١١ در اواخر دهە  

بود خمالف کمک مالی حتصیلی از  ها مدتهای جنوبی  منایندگان جملس خبصوص اعضاء قدرمتند ایالت

ترسیدند کە نقش بزرگ دولت جدایی نژادی  طرف دولت بودند و این خبشأ بە این دلیل بود کە آهنا می

های  در مدارس عمومی را کاهش دهد و بنابراین آهنا مهراه با انزاوگرایان سرسخت خمالف سیاست

احتاد شوروی سپوتنیک،  ٠٩١١ا در سال خارجی روزولت، ترومن و آیزهناور دست بە یکی شدند. ام

ترس و دهلرە از تفوق شوروی و عقب افتادن  ها  آمریکاییاولنی ماهواره خود را پرتاب کرد و در میان 

آمریکا در علوم و تکنولوژی بوجود آورد. این ترس نگرانی وسیعی را در مورد وضعیت گویا بد حتصیل 

 دولت بە آموزش و پرورش را افزایش داد.در آمریکا دامن زد و محایت از کمک مالی 

های   جملس قانون آموزش دفاع ملی را تصویب منود و برای اولنی بار کمک ٠٩١١در سال 

ی خارجی مهچون عربی، ترکی ها  زبانفراهم کرد. برای محایت از  ها دانشگاهها و  کالن دولتی بە کاجل

شدند و برای مناطقی از جهان کە ادعا  می و فارسی کە برای امنیت ملی ایاالت متحدە ضروری تلقی

باشند، بند ششم این قانون برای مراکز مطالعات منطقەای، کە  شد دارای امهیت اسرتاتژیک می می

بند  هزینە   ٠٩١١کمک مالی تعینی کرد. تا سال   ها دانشگاهشدند، بە  خوانده می «مراکز منابع ملی»

آن مرکز مطالعات خاورمیانە نیز بی نسیب مناند. میلیون دالر در سال رسید کە از ٠١ششم بە 

( اجازە داد از درآمد فروش کاالهای  ٠١١کمک )قانون عمومی   بعدها، اجیاد تغیریی در الحیە  

ایاالت متحدە بە کشورهای خاورمیانە برای کتاخبانەهای آمریکا و هنایتأ برای تأمنی مالی  ،کشاورزی

های مالی دولت  های حتقیقی آهنا بکار گرفتە شود. کمک و دورەمراکز حتقیقی آمریکایی در خاورمیانە 
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رو بە افزایش گذاشت و بعد از آن مبرور بە  ٠٩١١ فدرال برای مطالعات منطقەای تا اواخر دهە  

حتصیلی  مورد کمک هزینە   ١١٠٠تعداد  ٠٩١١تری کاهش پیدا کرد. برای مثال در سال  سطح پاینی

التحصیل  )ان.دی.اف.ال( طبق بند ششم برای ارتقاء دانشجویان فارغ «ی خارجی دفاع ملیها  زبان»

بە  ١١١١ممتاز در آموزش زبان و مطالعات منطقەای تصویب گردید در حالیکە این تعداد در سال 

 تقلیل پیدا کرد. ٠١٠١

مراکز برای  های دولتی، تأسیس و توسعە   برای تثبیت بنیادها و کسب کمک ها دانشگاه

 از این قبیلپنج مرکز  ٠٩١٠رمیانە و ثبت نام دانشجویان بە تکاپو افتادند. تا سال مطالعات خاو 

 مطالعات پیشرفتە   وجود داشت: کلمبیا،کاجل دروپسی، دانشگاه میشیگان، پرینستون و مدرسە  

هاروارد مرکز خود برای مطالعات خاورمیانە را  ٠٩١١. در سال اململی  دانشگاه جان ه پکینس بنی

 ها دانشگاهآجنلس بعدها بە این قافلە پیوست. تعدادی دیگر از  اد و دانشگاه کالیفرنیا در ل سبنیاد هن

نسلوانیا، دانشگاه دولتی نیویورک در بریمنگهام، دانشگاه اندیانا در بلومینگتون، شامل دانشگاه پ  

هنوز   امی کەهنگو  ٠٩١١ دانشگاه شیکاگو، دانشگاه اوتا و دانشگاه واشنگنت )در سیتل( در دهە  

 .مسری دیگران گام هنادنددر  ،های مالی فراوان و کسب آن آسان بود کمک

یافتە برای هدایت مراکز جدید، تعدادی از این مراکز در  بە دلیل کمبود پژوهشگران تربیت

فیلیپ  ٠٩٠٠برای مثال در سال  شد. ابتدا توسط پژوهشگران قدمیی از خاورمیانە و اروپا مدیریت می

شد گردید؛ سە  زمان خبش ادبیات و زبان شرقی پرینستون نامیدە می مورخ لبنانی رئیس آنچە آنهیتی 

سال بعد وی برنامەای در مطالعات خاور نزدیک در پرینستون برای اولنی بار در کشور سازمان داد  

آ.ر.  تبدیل شد. مهانطور کە قبأل گفتە شد ه. ها دانشگاهکە بە مدلی برای مراکز مشابە در دیگر 

رئیس مرکز جدید مطالعات خاورمیانە بە هاروارد آمد، و بزودی شرقشناس اهل وین   بە عنوانگیب 
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شد تا  مرکز جدید مطالعات خاور نزدیک  ( بە آمریکا وارد می٠٩١٩-٠٩١١باوم )گوستاو وان گرون  

مریکا بە موفقیت پژوهشگران حتصیل کردە در آ در یو.سی.ال.آ را هدایت کند. این مراکز هنایتأ بوسیلە  

وسعت  بە بعد، این نگرانی در حمافل خنبگان در باره   ٠٩١١ های دهە   رسیدند. خالصە از سال

آسای مساعدهتای مالی بود کە مطالعات  ختصص الزم برای حفظ قدرت جهانی آمریکا و نتایج سیل

ی نوین از برنامەها و خاورمیانە را در ایاالت متحدە برجا و ادامەدار کرد. این عرصە از طریق شبکەا

تأمنی شده از نظر مالی توسط بنیادها و سپس  ،کە  ە خود گرفتمراکز دانشگاهی شکلی ملی ب

علومی در مورد  های آموزش زبان، حتقیقات و تدریس بنی دولت فدرال، مسئولیت پرورش دوره

لم را عهدەدار شد. جوامع و تربیت مع خاورمیانە و آموزش و پرورش عمومی از طریق برنامەهای توسعە  

حتصیلی ان.دی.اف.ال برای آموزش زبان و مطالعات منطقەای در ایاالت  هزینە   اضافە بر کمک

و با تأمنی  کە در خود خاورمیانەاستفاده کنند  از برنامەهایی دیگر توانستند  میمتحدە، دانشجویان 

یز )سناتور و عضو جملس کە ه  -برایت فولبرایت و  فول]برنامەهای[  شد ترتیب داده می ها هزینە آن

رد و هدایت اعطا شده توسط بنیاد ف   قواننی مربوط بە این برنامەها را پشتیبانی کرد(، و مهچننی بورسیە  

رمیانە و مشرتک اس.اس.آر.سی و آ.سی.ال.ا در مورد خاو  توسط کمیتە   ٠٩١١ شده از اوایل دهە  

 .بودند  خاورنزدیک از آن مجلە

های عظیم بە ارائە مشار زیادی از مدرک دکرتا در  تزریق کمک ٠٩١١ دهە   در اواخر

 و کە اساسأ بر زبان، ادبیات و مطالعات اسالمی متمرکز بودافزایش یافت  مطالعات خاورمیانە 

گرفت. در شانزده دانشگاه  دیگر مهچون تاریخ، علوم سیاسی و نژادشناسی را نیز در برمی رشتەهای

)بیشرت احتماأل  ٠٩٠١مدرک دکرتا از سیزدە در سال  طالعات منطقەای تعداد ارائە  پیشتاز در عرصە م
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و بە تعداد  ٠٩١١، چهل در سال ٠٩١٠و مذهب( بە بیست و چهار در سال  شناسی زباندر 

 9رسید. ٠٩١٩باالی هشتاد و شش در سال 

  ن پژوهشی متعلق بەمو کانادا از اجن  در ایاالت متحده  اما با وجود این، مطالعات خاورمیانە

ای هنوز عقب بود: اجنمن خاور  های مطالعات منطقە و در این خصوص از اغلب عرصە خود حمروم

تأسیس شد، و اجنمن مطالعات  ٠٩٠١اجنمن مطالعات آسیا تغیری نام داد( در سال   بعدأ بە  دور )کە

 ٠١٠١ های دهە   شرقی آمریکا از سال بنیاد هناده شد. جامعە   ٠٩١١ اسالو و آفریقا کە در دهە  

قرار داشت و نقش ناچیزی در  شناسی شرق، سنتأ حتت نفوذ مکتب اگرچە کوچک اما وجود داشت 

موسسە  ٠٩٠١داشت. در سال  ،مطالعات خاورمیانە آنچنانکە بعد از جنگ گسرتش یافت

 10 نەخاورمیا نامە  فصلخاورمیانە در واشنگنت دی.سی تشکیل شد و یک سال بعد دست بە انتشار 

 ،شد ها با منافع جتارتی در خاورمیانە محایت می اما این موسسە کە عمدتأ توسط بنیادها و شرکت زد.

املللی )مشخصأ نقش رو بە افزایش  خنست بر سیاست معاصر و روابط بنی مترکز خود را در درجە  

دنبال دسرتسی بە خوانندگان و ە ی آکادمیک، و بها پژوهشایاالت متحدە در منطقە( گذاشتە بود تا 

 حتت نفوذ درآوردن آهنا از میان سیاستگذاران، ژورنالیستها، جتار و مردم بطور عام بود.

جامعەشناس دانشگاه پرینستون،  aبدان اشاره شد حتت ریاست مورو برگر، مشرتک کە کمیتە  

اجنمن  رد، این کمیتە شالوده  های مالی بنیاد ف در صدد پر کردن خأل موجود برآمد. با استفاده از کمک

مندان در پژوهش ەعالق عنوان تشکیالتی مهە    بە  گذاری کرد کە را پایە bسا(مطالعات خاورمیانە )م  

و بە  ٠٩١١آن در سال  گرفت. اولنی جلسە   آنان در بر می را بدون در نظر گرفنت رشتە  خاورمیانە

املللی مطالعات  بنی فصلنامە  پژوهشی  ە  ریاست برگر برگزار شد و بزودی دست بە انتشار نشری

                                                           
a
 Morroe Berger 

b
 The Middle East Studies Association (MESA) 
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بزرگرتین و   سا بسرعت گسرتش یافت و بەم  . ها برای اعضایش، شد و خربنامە و بولنت، 11خاورمیانە

در اوایل قرن تبدیل شد و   در ایاالت متحده  مطالعات خاورمیانە پ ر نفوذترین تشکیالت در عرصە  

 نفر عضو گردید. ١١١١دارای بیست و یکم 

تقریبأ راه  ،های کمرت مطالعات خاورمیانە در انگلستان اگرچە آهستەتر و با داشنت کمک

مشاهبی را پیمود. بریتانیا بە عنوان قدرتی استعماری مهوارە بە کسانی نیاز داشت کە دارای دانش در 

های دیپلماتیک و  بودند تا پ ست مرموزی ها سرزمنیو  ها فرهنگی حملی و مهارت کاربردی در ها  زبان

مطالعات  ر کنند. در حالیکە تعدادی از این افراد در مدرسە  ی استعماری و نظامی را پ  ها سرویسدر 

آوردند و یا  در لندن آموزش دیدە بودند، بقیە دانش مورد نیاز را در حمل بدست می aآفریقایی و شرقی

ایاالت متحدە بسیاری از پژوهشگران با  اصأل مهارتی در این زمینە نداشتند. در بریتانیا نیز مهانند

ختصص در این عرصە در جریان جنگ جهانی دوم وارد خدمات دولتی شدند. برای مثال هامیلتون  

املللی کە در ارتباط نزدیک با وزارت  سلطنتی امور بنی موسسە   گیب بە عنوان رئیس خبش خاورمیانە  

 خدمت کرد. ،خارجە بود

دە اتفاق افتاد بریتانیا نیز در جریان جنگ نیاز بیشرت بە کار مهانند آنچە در ایاالت متح

  ٠٩٠١در سال دولت سیستماتیک برای تربیت متخصص در مورد آسیا و آفریقا را درک کرد. 

، مذهب شناسی زبانمطالعات منطقەای مأمور کرد اگرچە تأکیدی سنتی بر  کمیسیونی را برای توسعە  

. چهاردە سال بعد کمیتەای دیگر کە برای ارزیابی مطالعات و ادبیات داشتند تا علوم اجتماعی

منطقەای بە آمریکا رفتە بود در بازگشت خود پیشنهاد کرد مهان سیستم آمریکایی تقلید شود و 

مطالعات شرقی هستند  د افتاده  های از م   مورخان و جامعەشناسانی کە قادر بە گذشنت از دانشکده

 های تازه   ستدنبال این گزارش برای مراکز مطالعات خاورمیانە ) و پ  ە بدولت بریتانیا آنرا پیش بربند. 
                                                           
a
 The School of African and Oriental Studies 
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های مالی  ، و در دانشگاه دورام کمکآفریقایی و شرقیتدریس( در آکسفورد، مدرسە مطالعات 

12تعینی کرد.
 

 

 و جنگ سرد شناسی شرق

پیدا کرد و این کامأل بە نیاز های بعد از جنگ توسعە  در سالمطالعات منطقەای در ایاالت متحدە 

کرد. این  دا میسیاستگذاران جنگ سرد برای کسب دانش قابل اتکاء در مورد مناطق حبرانی جهان ربط پی

مطالعات شرقی آکسفورد را در سال  بود کە در آن کسی چون هامیلتون گیب دانشکده   ای مهان بسرت تارخیی

ممتاز پروفسوری را از  رها کرد و نە تنها یک دوره   ،بە قصد دانشگاه هاروارد در کامربیج، ماساچوست ٠٩١١

عهدە گرفت. گیب مهچنان کە ە ست مدیریت مرکز جدید مطالعات خاورمیانە در هاروارد را بسرگذراند بلکە پ  

هدفش ارتقاء و هدایت مطالعات خاورمیانە در آمریکا بود پیوست. تالش او  بور کەمشرتک مز  دیدمی بە کمیتە  

در حال  سنتی از انزوا و درخود بودن و تغیری جایگاه آن در مرکز عرصە   شناسی شرقدر جهت بریون آوردن 

کی ظهور مطالعات خاورمیانە بود، عرصەای کە حتت نفوذ جامعەشناسانی قرار داشت کە اغلب آهنا احرتام اند 

داشتند و آهنا را بە سیاست مربم  ،خواندند می شناسی شرق برای آنچە کە تصورات و متدهای از مد افتاده  

دانستند. استدالل گیب برای ارتقاء مطالعات شرق در ایاالت متحدە و بریتانیا این بود کە  ربط می معاصر بی

پرستیژ موجود   عاملامی تغیری کردە است. وضعیت کشورهای غربی در رابطە با کشورهای آسیا و آفریقا بە مت»

بیشرت  دیگر برای ما کاربردی ندارد، و کند میدر تفکرات قبل از جنگ نقش کلیدی ایفا  رسید میکە بە نظر 

توان انتظار داشت کە ملل آسیا و آفریقا و یا اروپای شرقی بە ما مراجعە کنند و از ما یاد  از این دیگر منی

دهیم. ما بایستی در مورد آهنا یاد بگریمی تا در بطن رابطەای کە  ا خود کاری اجنام منیم هنگامی کە ،بگریند

 13.«طریق کار کردن با آهنا را بیاموزمی ،بیشرت بە شرایط دوجانبە نزدیک است



33 
 

را برمسیت شناخت کە با مترکز بر  شناسی شرقی ها حمدودیتهای خود  گیب در یکی از تدریس

 ، بە عنوانشوند بینی می هانی کە در ادبیات، مذهب و قانون بیان و پیشرمهای جن   ]یعنی[ فرهنگ کبری''»

های متنوع و در  ، اما بندرت در تطبیق با گروهبرمسیت شناختە میشونداز نظر مدعیانش  الگودارای اقتدار و 

 -پدیدەای مدرن نیست تنهامتوجە شدەاند کە تنوع ناگهان  شناسان شرق موجود...ارتباط با واقعیت اوضاع 

مهوارە وجود ، «فرهنگ کبری»برعکس، این خصوصیت پایدار زندگی و سازمان اجتماعی حتت یگانگی مهەگری 

رها شود؛ اکنون زمان  شناسان شرقتر از آن بود کە در دست  شرق از نظر گیب دیگر مهم «.داشتە است

تر  د خاورمیانە و اسالم بود کە نە تنها جامعو جامعەشناسان برای تولید دانش در مور  شناسان شرقمهکاری 

بطور  شناسان شرقکرد کە تنها  بلکە کاربرد بیشرتی برای سیاستگذاران داشت. با وجود این گیب اسرار می

های ذاتی متدن اسالمی را درک کردە بودند و برخورداری از این دانش ویژە بە این معنا بود کە  واقعی خصلت

دادند. از نظر او این کار  ظری و حیاتی در مطالعات خاورمیانە را بە خود اختصاص مین نقشی بی شناسان شرق

 بود کە: شناسان شرق

آوری و در ارتباط با هم قرار دهند...کار شرقشناس  یافتەهای مطالعات خمتلف اجتماعی را مجع»

و پروسەهای روانی کە ارزشها، طرز برخوردها –دانش و درک ندیدەها است از طریق  تکمیل آن ]نقش ویژە[

 -سازند هستند و بکارگریی اطالعات اجتماعی و اقتصادی را حتی امروز ضروری می «فرهنگ کبری» مشخصە  

را توضیح دهند، و این دقیقأ بە این خاطر است کە او   ها، تا چگونە و چراها، تا قادر شوند ترجیحأ چرایی

وسیع و در  بلکە آهنا را در زمینە   هایی در انزوا و روشن، فاکت بایستی قادر  بە دیدن اطالعات نە بە مثابە  

 14«.انداز طوالنی سنت و عادات فرهنگی مالحظە کند چشم

ق کند و ما خواهیم دید  کنار رفت و نتوانست اهدافش را متحق  بیماریگیب بە دلیل   ٠٩١٠در سال 

ها از متدن  شناس درک عمیق شرق این کەحتوالت این عرصە را بە مسری دیگری برد. اما اصرار او بر  کە 
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قوت خود ە ب ،های خارجی جنگ سرد بود نظری آنان در روشن ساخنت سیاست اسالمی بە معنای توانایی بی

توان ردیابی کرد. وی مهانند گیب بریتانیا را برای  می aدر بسیاری از کارهای برنارد لوییزباقی ماند. این حکم را 

بە جای گیب را  ٠٩١١ های دهە   دانشگاه پرینستون ترک کرد و با آمدن سال پستی تازە در ایاالت متحدە در

 بریتانیایی گرفت.-آمریکایی شناسی شرقمرد اول در  عنوان

امتام حتصیالتش در دانشگاه لندن بە  بە دنبالو  ٠٩١١در سال  متولد شد. ٠٩٠١در سال  لوییز

او  ]سواس[ پرداخت. کارهای پژوهشی اولیە   شرقیآفریقایی و تدریس تاریخ اسالمی در مدرسە مطالعات 

بود.  دائرەاملعارف اسالمی اعراب مترکز داشت و برای مدت کوتاهی رئیس حتریریە   اساسأ بر تاریخ قرون میانە  

وی مهچننی یکی از اولنی پژوهشگران غربی بود کە اجازە یافت در آرشیوهای وسیع امپراتوری عثمانی بە حتقیق 

در  لوییز، ماتریال هتیە کند. ٠٩١٠، منتشر شده در سال مدرن ظهور ترکیە  ای کتاب پر نفوذش بپردازد و بر 

در مرکز  «کمونیسم و اسالم»ای را در مورد  کە هنوز پروفسور دانشگاه سواس بود سخنرانی  ٠٩١١سال 

در  لوییز انگیزه   15.رسانداین موسسە بە چاپ  املللی ارائە داد و بزودی آنرا در نشریە   سلطنتی امور بنی موسسە  

داد.  های جنگ سرد تشکیل می های مربوط بە سیاست میان کمونیسم و اسالم را نگرانی جتزیە و حتلیل رابطە  

های غربی و کمونیسم روسی برای  رقابت کنونی دمکراسی»شد کە برای ارزیابی  از نظر او این سئوال مطرح می

جامعە و نظر  ایی را در سنت اسالمی و یا در وضعیت کنونی  ه و کیفیت عواملمحایت جهان اسالم...چە 

  و مت د حکومتی بشیوه   اصولفعال را بە آغوش  های روشنفکر و سیاسی   توان یافت کە گروه اسالمی می

آن کیفیات و گرایشات موجود در اسالم، در متدن و »خود را تعینی  وظیفە   لوییز «؟کند میکمونیستی پرتاب 

 دانست. می «اند پیشرفت کمونیسم را تسهیل و یا منع کنند اسالمی کە ممکن جامعە  

نفع موفقیت کمونیسم عمل   بە  کە  «تصادفی» عواملیکار تنها الزم بود  برای اجنام این لوییزاز نظر 

در »  ، آهنایی کە«ضروری» عواملیدر جریان هستند، و  خبشی از وضعیت تارخیی    کە  عواملیکنند یعنی  می
                                                           
a
 Bernard Lewis 
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تصادفی و  عواملرا از هم جدا کرد. قائل شدن متایز در بنی  «هستندو فطری ذاتی اساس و ایدەهای اسالمی 

نظری و تغیریناپذیر تعریف  آنرا متدنی با ذات متمایز، بی لوییز  گرفت کە می  اسالم ریشە ذاتی از تصور او در باره  

های بسیار  ها و تاریخ حملی و راه زمینە لوییز  آورد کە این امکان را بوجود  کرد. توضیح مشکل بدین گونە می

یک دهە بعد گیب ادعا   بگرید. این مهان چیزی بود کە  متفاوت مسلمانان معاصر در درک جهان را نادیده

اصطالح   یک کمونیسم بە  دانست کە حمتمل می لوییزکردند. در عوض  منی  بدان توجە شناسان شرق  کرد کە می

استنباط شده از متون اصطالح یکدست برخوردار از خصوصیاتی ذاتی   یک اسالم بە  مهانگونەە ب و  یکپارچە

وقت تعریف    جا و در مهە  مسلمانان را تابع این متون در مهە و عقلیت مهە    دنشو با هم مقایسە  قرون وسطا

 کرد.

و فقر مطلق در میان های غربی  افزایش از قدرت  نفرت رو بە –اتفاقی  عواملبعد از برمشردن 

از نظر  عوامل ذاتی    خود را بە توجە   لوییزآغوش کمونیسم پرتاب کند،   ممکن بود مسلمانان را بە  کە  -مسلمانان

  رسید کە  این نتیجە  با آوردن مثالی از یک حقوقدان مسلمان در قرن چهاردهم بە لوییزتر برگرداند.  او مهم

  اطاعت بی چون و چرا از پادشاه»و مهینطور هم خواهد ماند:   تبد بودهذاتأ مس  سنت سیاسی اسالمی مهیشە

 کند میای توسط چننی دکرتینی رشد  کە جامعە ای دینی وضع شده توسط قانون اهلی بود و هنگامی وظیفە

رژمیی هم  ؛ و حتی ممکن است شیفتە  شود ک منیآزادی و حقوق بشر دچار ش    توجهی کمونیسم بە دیگر از بی

اذعان داشت کە  لوییزبعالوە،  «...کند میبشود کە توان و کارایی بریمحانە در خدمت یک هدف را تقدمی 

گرا  تامآور دکرتینی  هر دو پیام»کنندە در بنی احزاب کمونیست و علمای اسالم وجود دارد:  تشاهبی ناراحت

؛ هر دو بە «دنباش ت در مورد هبشت و زمنی میدارای جواب کامل و هنایی بە مهە سئواالاند  هستند کە مدعی

 لوییزکنند. اسالم هم مانند کمونیسم، اشرتاکی است. از این رو  رهروانشان حس تعلق و رسالت عرضە می

شورشهای کنونی »پذیرند.  گرید کە اغلب مسلمانان بسیار پرهیزکار هستند و آتئیسم کمونیسم را منی نتیجە می
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ها در میان خودشان و بعضی از رهربان غربی ممکن است موقتأ بە  طلبی خالقی و فرصتا مسلمانان بر علیە بی

بر علیە   ،ها در پشت آن تبلیغات پی بربند مسلمانان بە واقعیت هنگامی کەنفع کمونیسم متام شود، اما هنایتأ 

 «.کمونیسم عمل خواهند کرد. پس بگذارید آرزو کنیم کە این زیاد طول نکشد

تشرحیات خود را در  بار دیگر «درک اسالمی انقالب»بە اسم ٠٩١١خود در سال  در رسالە   لوییز

نگرانی از مسایل سیاسی معاصر ارائە  داد و در باره   فرظهایی کە درک او را از اسالم تشکیل می پیش باره  

وقت زیادی را  لوییزرا نشان داد:  شناسی زباندر  شناسی شرقبطور نریومندی آموزش سنتی   این رسالە 16داد.

او از متون    انقالب اختصاص داد کە  حبث بر سر مشاری از اصطالحات عربی مربوط بە  اش بەدر رسالە

این اصطالحات   معنایی کە  اختصار بە  او بە  بود کە  بود، و این تنها در پایان رسالە  کالسیک بدست آورده

  مشاری از متون سیاسی و قضایی عربی مربوط بە با مطالعە   لوییزد پرداخت. باشن  برای مسلمانان معاصر داشتە

در برابر حکومت   خداست کە  معتقدان بە این وظیفە    پذیرد کە اسالم در اساس می  گرفت کە   نتیجە  قرون میانە

رد برای حق مقاومت در برابر حکومت بد را در خود دا  بە  دکرتین غربی کە» ومت کنند.غری دینی مقا

را پرورش  اقتدار  چننی بود: اسالم متکنی بە کرد بروشنی این او پیشنهاد می  متایزی کە «.است  مسلمانان بیگانە

 .دهد میمتدن غربی را تشکیل  روح مقاومت در برابر استبداد و بدحکومتی هستە    ، در حالیکەدهد می

زیر   سراجنام بە رسید مینظر   گیب بە   د کەگریی بو  و مهە  یکپارچە «کبریفرهنگ  »این مهان نوعی از 

شد بر عقلیت  فرض می  کلیدی از میان تعداد حمدودی از متون کالسیک کە  اصولبود. استنباط   سئوال برده

ی  ها مکانها و  های خمتلف در طول قرن حتقیق دقیق راه  ای بود کە جا تسلط دارند، طرز تلقی  مسلمانان در مهە

یک   کردند و در واقع بە ، مشروعیت و حق شورش را درک میمرجعیتمسلمانان   طور کە گوناگون و آن

 ای این عقیده   ناالزم میدانست. هیچ پژوهشگر جدی ،دادند نشان می واکنشدین و مستبد  حکومت بی

   ا بەباشند را با نگاهی تنه  داشتە  مشروع و حق شورش عقیده مرجعیت  بایستی بە  جا کە  مسیحیان در مهە
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. بلکە وی کند یخواند( استنباط من می ، کە مسیحیان را بە اطاعت از قدرت فرا٠١ اجنیلکتاب مقدس )مثأل، 

ی خمتلف و با توجە بە مسیحیان گوناگون با تلقیات و ارائە ها مکانو  ها زماناین مسئلە را در  حتقیق در باره  

آنچە او  ترسیم برای لوییز رویکردر کە ما خواهیم دید، داند. اما آنطو  معانی و عملکردهای خمتلفشان  الزم می

حتی  و نشان دادن این مسئلە کە چگونە رفتار   ،خواند از انقالب می جاودانیکدست و  «درک اسالمی  »

کە خصوصیات پر نفوذ ذاتی توضیح داد  توان بە هبرتین حنوی با استفادە از اصطالحاتی  مسلمانان معاصر را می

اسالم بودند، پر نفوذ باقی ماند و در بسیاری از کارهای دیگر او و دیگران خود را نشان داد و خود را بە قرن 

 بیست و یکم رساند. 

اش نبودند. در  های سیاسی شریک درک و برداشت او از اسالم و دیدگاه لوییزمعاصران  هم البتە مهە  

هیچگاه  «رشتە»آمریکایی اشارە کرد اما آن -بریتانیا شناسی شرقیان اصلی و سنتی در توان بە جر  حالیکە می

( اشاره کرد کە در دانشگاه ٠٩١٠-١١دسون )توان بە کارهای مارشال ه   یکدست نبود. برای مثال می

کرد. وی کە بشدت حتت تأثری نوشتەهای شرقشناس فرانسوی لویی  شیکاگو تاریخ اسالم را تدریس می

با رد قاطع  -کە بعد از مرگ او انتشار یافت  سفر اسالمخبصوص اثر سە جلدی –ن بود، نوشتەهایش یگن  ماس

تاریخ  قاطعانە کرد و جا دادن اسالم مشاهدە می اروپاگرایی کە وی در آثار بسیاری از پژوهشگران در باره  

تربیت شده بود و بە  شناسی شرقشد. اگرچە او در سنت  در چارچوب وسیع تاریخ جهان متمایز می اسالمی

]بە جای  «اسالمی شده»آنچە او فرهنگ  ، یک کاتگوری کلیدی ادامە داد بە عنوان «متدن»استفادە از 

شیوەهایی بود کە  کرد. کارهای او آشکارا نقد یف میاسالمی[ میخواند را متحرک، قابل انعطاف و باز تعر 

در خاورمیانە معاصر و مدرن با آهنا تغیریات اجتماعی را  ٠٩١١ اغلب دانشمندان آمریکایی با رسیدن دهە  

 االن بدان خواهم پرداخت.  ، و این موضوعی است کەدادند توضیح می
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 کردن جهانمدرن  

برای تأثری گذاشنت بر   مسایل روز و میلی کە  بە  ای کە با عالقە لوییزی چون گیب و شناسان شرق

دانستند. اما  افتاد می اتفاق می  در خاورمیانە  و حتلیل آنچە  خود را هبرتین افراد برای جتزیە ،سیاستگذاران داشتند

ایفا  ٠٩١١و  ٠٩١١های  در آمریکا در دهە  نقش کلیدی در مطالعات خاورمیانە  شناسانی کە جامعە

ا بە متد موثر و نوین فکری . در عوض اغلب آهنقرار نگرفتندن ادعاها كردند، تا اندازە زیادی حتت تأثری ای می

معتقد بودند راە هبرتی برای درک مسریی کە  عی، سیاسی و فرهنگی روی آوردند ودر مورد تغیریات اجتما

بە نام  الگو کە. اگرچە این داد خاورمیانە )اما مهچننی آسیا، آفریقا و آمریکای التنی( در پیش گرفتە بود ارائە می

داد و  جمموعەای از رویکردهای خمتلف و نە یک تئوری جامع را تشکیل میشناختە شد  «تئوری مدرنیزاسیون»

تغیری  و مسری  خصلت ریشە در تلقیاتی مشرتک در باره  شد، اما  در برخی جنبەهای کلیدی از هم متفاوت می

در مسلط  الگوی ٠٩١١ های دهە   تا سال ٠٩١١ های دهە   تئوری مدرنیزاسیون از سال .داشت تارخیی

مطالعات منطقەای بطور عام و در مطالعات خاورمیانە بطور مشخص در ایاالت متحدە بود کە بە انتشار 

اقتصادی و حتول اجتماعی منجر شد و با  حتقیقات و متون زیادی در مورد تغیریات سیاسی، توسعە  

رشتەهای خمتلف مهگون . تأثریات این تئوری بر روی در فعل و انفعال بودراههای پیچیدەای از  شناسی شرق

 بە عنوانشناسی تأثریات آن کمرت از تأثریات آن بر علوم سیاسی بود اما در کل خود را  نبود. مثأل در مردم

جهان  جا انداخت و زیربنای خبش زیادی از حتقیقات علوم اجتماعی در ایاالت متحدە در باره   «بزرگ ایده  »

 در این دوره گردید.

آملانی اوایل قرن بیستم  ب ر، جامعەشناس برجستە  توان در ماکس و   تئوری مدرنیزاسیون را می ریشە  

گذاشت. جوامع سنتی از نظر  تفاوت می «مدرن»و جوامع  «سنتی»جستجو کرد. ماکس وبر در بنی جوامع 

تدریج صورت ب شد اقتصادی در آهنا بە کندی واو روستایی و مبتنی بر کشاورزی بود و تغیری اجتماعی و ر 
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گرفت. در چننی جوامعی وبر معتقد بود کە مناسبات در بنی مردم اساسأ بر مناسباتی مهچون تریە و  می

 بدانگونە کە موقعیت و نقش فرد در زندگی معموأل بوسیلە   ،مذهبی قرار داشت طایفە، تعلقات و پیشە  

د شده بود. اعتقادات مذهبی و ماوراء شد کە وی در آن متول موقعیت و نقش اجتماعی خانوادەای تعینی می

در حالیکە قدرت سیاسی مستبد و هرمی و در دست پادشاه و اشراف قرار  ،طبیعی حاکمیت فرهنگی داشتند

شهری و صنعتی بود و تغیریات رادیکال اجتماعی و رشد اقتصادی در  مدرن برعکس جامعەای جامعە  داشت. 

های موجود برای او اساسأ  مدرن و فرصت . موقعیت فرد در جامعە  شد رم و نە استثناء حمسوب میآن جامعە ن  

خنست نە بر اساس خانوادە و گروه خونی یا  گردید و مردم در وهلە   ها و دستاوردهایش تعینی می توانایی بوسیلە  

شدند. جوامع مدرن از  معیارهای عمومی مهچون ملت و شهروندی طبقەبندی می قبیلە و دین، بلکە بوسیلە  

 شد. گریی علمی، دمکرات و نسبتأ عادل تعریف می ظر او ملی، دارای جهتن

های متضاد برای  قطب بە عنوانو  این دوگانگی در بنی سنت و مدرنیتەجنگ جهانی دوم  بە دنبال

جامعەشناسان، متخصصان علوم سیاسی و دیگر دانشمندان اجتماعی در ایاالت متحدە و برای درک  استفاده  

حمرک تغیریات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آسیا، آفریقا و آمریکای التنی پیش کشیده شد. این 

 بە جامعە  سنتی  را برای تعریف پروسەهای گذار از جامعە   «مدرنیزاسیون»دانشمندان جامعەشناس اصطالح 

. جهانی از این نظر کە هر جامعەای دیدند می 17خطی بردند. آهنا این پروسە را جهانی و تک مدرن بکار می

ستی کم و بیش یبا ر از نعمت مدرنیتە دست یابد میخواست از دست سنت رها شود و بە سرزمنی پ   اگر می

تی را طی کند. مدرنیزاسیون از این دید پروسەای ثبا گذار غالبأ دردناک، پ ر اختالل و مهراه با بی  مهان پروسە  

تارخیی  شد در نقطەای در مسری ثابت توسعە   معاصری را می شد بە این معنا کە هر جامعە   خطی تعریف می تک

از سنت بە مدرنیتە قرار داد. در این تعریف کشورهای صنعتی مشال آمریکا و اروپای غربی و مشاری دیگر بە 

  ند؛ و پشت سر آهنا در مسری مدرنیتە بقیە )خبصوص جهان سوم( قرار داشتند کە هنوز دوره  مدرنیتە رسیدە بود
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کردند و برای فایق آمدن بر مریاث دست و پا گری سنتی و دستیبابی بە مدرنیتە در تکاپو  گذار را سپری می

و اروپای غربی   بودند. بنابراین، تنها یک راه برای مدرن شدن امکان داشت و آن هم راە ایاالت متحده

گذار   ]این جوامع[ در این دوره   کە  اینشد، مگر  جوامع  می بایستی الگوی مهە   بود. این می ٠٩١١های  سال

 گری گردند و یا از راه منحرف شوند. خبواهند مسری خود را تغیری دهند، زمنی

بکار مشغول  الگوی مدرنیزاسیون کە در حول و حوش علوم اجتماعی از نظر مشاری از دانشمندان  

ند. برای مثال دیوید فرهنگی خمتص بە خود بود خصایص، هر کدام از سنت و مدرنیتە دارای بودند

مدرن اجتماعی کردن در  کە برای فکر مدرن کلیدی و حمصول شیوه    «دستاورد»معتقد بود کە  aکل الند م ک

لیتزیابی مردم در جوامع سنتی غایب بود. ب   در جهت ,طفولیت است رت ه س 
b ریشە   ،جامعەشناس 

فرهنگی مهچون وابستگی   کننده   توسعەنیافتگی و فقر در جوامع سنتی را در شیوەهای از مدافتاده و تضعیف

دانست و این  نقش اجتماعی می گروهی، تقیسم قدرت و پاداش بر اساس موقعیت و نە شایستگی و اشاعە  

گریند و دارای  پاداش میاز نظر او در ضدیت با جوامع مدرن قرار داشت کە افراد در آن برای شایستگی 

معتقد بودند   cنستادخبوبی تعریف شده هستند. دیگرانی چون جامعەشناس اسرائیلی اس.ان. ایز   نقش اجتماعی  

 آهنا بە تغیری و فرم مشخص تغیری از جوامع سنتی متمایز کرد.  واکنشتوان با  کە جوامع مدرن را می

کردند و  ماندگی را رد می انی و  فرهنگی برای عقبهای مدرنیزاسیون توضیحات رو  اما دیگر تئوریسنی

توان مورخ اقتصادی والت وایتمان  در عوض بر روی فاکتورهای اقتصادی تأکید داشتند. در میان آهنا می

مراحل رشد اقتصادی: یک مانیفست غیر  ( را نام برد کە کتاب پر نفوذش ٠٩٠١-١١١١) dست فر  

های مشاور سیاست خارجی در دولت کندی و جانسون منود و در  وی را قادر بە گرفنت پ ست eکمونیست

                                                           
a
 David McClelland 

b
 Bert Hoselitz 

c
 S. N. Eisenstadt 

d
 Walt Whitman Rostow 

e
 The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto 
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اقتصادی و ]تئوری[  وی در خدمت دولت بود بر روی توسعە   هنگامی کەهنایت مشاور امنیتی شد. 

متمرکز شد و مشوق اصلی و  -برای شکست دادن مبارزات گریالیی کمونیستی در جهان سوم -ضدشورش

آلرتناتیوی  توان دید کە هدف او ارائە   ست ف میمعـمار دخالت رو بە افزایش آمریکا در ویتنام بود. در کتاب ر  

داد با یاری و سرمایەگذاری   ی بود و نشان میعملی و منسجم در برابر توضیح مارکسیستی توسعەنیافتگ

بە کمونیسم یا  این کەاقتصادی دست یابند بدون  توانند بە توسعە   کشورهای کاپیتالیست، کشورهای فقری می

 کرد کە هر جامعەای بایستی هر پنج مرحلە   ست ف ادعا میهر گونە تغیری رادیکال اجتماعی نیاز پیدا کنند. ر  

سنتی آغاز خط است و با گذر از رشد سریع و  ی و تغیری اجتماعی را طی کند. جامعە  متمایز رشد اقتصاد

مصرف انبوە بە اوج خود خواهد رسید. از نظر او چنانچە   خودکفای اقتصادی در جوامع غربی با مشخصە  

توانند  یدانست، متکنی نکنند آهنا م می گذار بە مدرنیتە  «بیماری»کشورهای فقری بە کمونیسم، کە وی آنرا 

 مهان مسریی را دنبال کنند  کە ایاالت متحدە و اروپای غربی چند سدە پیش دنبال کردە بودند.

با وجود هر درجە تفاوت در دیدگاههای آهنا، اما طرفداران تئوری مدرنیزاسیون مایل بودند جوامع 

حتول  میسم درونی الزمە  سنتی را اساسأ راکد تعریف کنند کە گویا برخالف غرب مدرن فاقد موسسات و دینا

بنیادین اجتماعی بودند. در نتیجە، تغیری تنها از بریون امکان داشت یعنی اساسأ حتت نفوذ سیاسی، فرهنگی 

و اقتصادی غرب. بنابراین تئوری مدرنیزاسیون بە خنبگان حملی نقش کلیدی در دست زدن بە تغیری قایل بود و 

شد کە ایدەهای غربی را در  کردە در غرب را شامل می صیلاینها حاکمان نوخواه و مشتی از افراد حت

دادند و غالبأ در برابر مقاومت هنادهای ریشەدار و نریوهای سنتی و تودەهای عظیم مردم  جوامعشان اشاعە می

شان حمسوب  زندگی خود، عالیق و اعتقادات سنتی گرفتند کە این ایدەها را هتدیدی برای شیوه   قرار می

 ز این رو تئوری مدرنیزاسیون بطور مناسبی منطبق بر متایالت سیاستگذاران آمریکایی و تأئید کننده  کردند. ا می

زیرا این  .ها برای محایت از خنبگان طرفدار غرب در آسیا، آفریقا و آمریکای التنی بود حقانیت سیاست
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هتدید انقالب کمونیستی و  ها نە تنها نفوذ ایاالت متحدە و دسرتسی آن را بە مناطق فوق تضمنی و سیاست

آمدند نیز  مشار می  برای مدرنیزاسیون حیاتی بە  بلکە حامی نریوهای حملی کە ،کرد ورود احتاد شوروی  را دفع می

 بود.

  در مورد مدرنیزاسیون بود و خاورمیانە ها پژوهشیکی از پر نفوذترین   کە  aل ل رن ردر این میان کتاب دانی  

آلرتناتیوی در برابر نگرش از مد   گرفت برای دانشمندان علوم اجتماعی مدرن بە آن قرار می  مرکز توجە  در

کە   bسنتی: مدرنیزە کردن خاورمیانە عبور جامعۀ تبدیل شد. ل رن ر در   این منطقە در باره   شناسی شرق افتاده  

زیربنای  دهنده   کە چگونە نظریات تشكیل  دهد میخبوبی نشان  ،منتشر شد ٠٩١١ر سال برای اولنی بار د

 های دهە   در سال و ظهور مطالعات خاورمیانە گریی بە شکل نگرشی بە جهان،تئوری مدرنیزاسیون بە عنوان 

جنگ روانی در جریان جنگ دوم  یاری رساند. کارهای قبلی ل رن ر شامل پژوهش در باره   ٠٩١١و  ٠٩١١

کرد تا جایی برای علوم رفتاری در مسایل سیاست خارجی  شد و در نوشتەهای دیگرش تالش می جهانی می

افزایش تأثری پخش رادیویی ایاالت متحدە )بە  بە دنبالپیدا کند. با محایت مالی از طرف سازمان سیا کە 

دست بە مصاحبە  ٠٩١١آمریکای التنی بود، ل رن ر در سل عنوان سالحی در جنگ سرد( در آسیا، آفریقا و 

مدرن در مشاری از کشورهای خاورمیانە زد  رسانەهایافکار عمومی در جهت ارزیابی میزان تأثری   و نظرسنجی

ل رن ر  پژوهش این کەو بر اساس مهنی حتقیقات بود کە وی درک خود را از مدرنیزاسیون در خاورمیانە بسط داد. 

کمک کرد تا کتاب او جایگاهی مقتدر  ،طرفانە( قرار داشت  بیی )و بنابراین ظاهرأ روی اطالعات کم   خبشأ بر

 کسب کند.

مدرنیتە برای ل رن ر و مهکارانش سیستمی مسنجم و بستەای معامالتی با مشخصاتی خبوبی تعریف شده 

دومی اساسأ روستایی،  سنتی خبوبی متیز داده شود. در حالیکە جوامعتوانست از مشخصات تیپیک  بود کە می

                                                           
a
 Daniel Lerner 

b
 The Passing of Traditional Society: Modernaizing the Middle East 
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 جوامعشفاهی و شخصی ارتباطات بود،  شیوەهایو قرار گرفتە بر  اقتدارگراسواد،  با زیربنایی کشاورزی، بی

، خنست انتشارات و رسانە انبوەمدرن شهری، صنعتی، باسواد، قابل مشارکت و بر اساس ارتباطات از طریق 

بسیج  یون قرار داشت. بعالوە، در حالیکە جوامع سنتی راکد بودند، جوامع مدرن بوسیلە  ز لویو و تسپس رادی

شدند. منظور ل رن ر این بود کە مردم مدرن از  شناختە می «شخصیت متحرک»فیزیکی و اجتماعی و پرورش 

 هستند کە بوسیلە   «یسبک شخص»اند زیرا آهنا دارای یک  نظر روانی بطور بنیادینی از مردم سنتی متفاوت

تغیریات   18شود. ، شناختە می«شأن همظرفیت برای دیدن خود در وضعیت »، از نظر او یعنی «مهدلی»

گسرتش شهرنشینی، حترک بیشرت فیزیکی،   - توسط خاورمیانە  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حال جتربە

های سنتی زندگی و اقتباس  پرورش توان فرد برای بدور افکندن سبک  بە  مهە -  و غریه مطبوعات انبوە اشاعە  

  مردم در جوامع مدرن مهچون ایاالت متحده مشخصە    شخصیت متحرک و مهدلی یاری خواهد رساند کە

 باشد. می

از   ک نشأت گرفتەحمر  »: دید می  ای جهانی با ابتکار ایاالت متحده ل رن ر مدرنیزاسیون را مهچون پروسە

بتواند    مدرن کە زیرسئوال برد؛ غرب هنوز برای بازسازی یک جامعە    بە  غرب جوامع سنتی را در خاورمیانە

  در پی تبدیل شدن بە  این معنی، خاورمیانە  مدلی مفید است. بە ،باشد  کارکرد موثری در جهان امروز داشتە

راهی پر از سنگالخ و  «گذار» از طریق مرحلە    مدرنیتە  سنت بە  اما راه 19.«باشد غرب هست می  آنچە

 نیافتگی   استیالی خارجی یا توسعە مریاث استعمار، ادامە    ها ربطی بە چال این سیاهل رن ر ها بود. از نظر  چال سیاه

ا در كرد. بلکە دلیل آهن های او بندرت بە این عوامل اشارە می اقتصادی نداشت و در واقع جتزیە و حتلیل

چیزهایی  کمک تصور   بە  شدهو آزاد  حترک درآمده  بە  زنان و مردان تازه»   جوامع معینی از خاورمیانە این بود کە

و ناکام، یا هتامجی و   بە خاطر عدم اجیاد فرصت حترک توسط موسسات اجتماعی افسرده  ،هست  هبرت از آنچە

، هتیج و تبلیغاتگریند و بسوی ابزارهای  ط را میشوند. آهنا در عمل سیاسی طرف افرا آنتاگونیست می
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تری  خود را بسوی نوع خشنودکننده  آهنا نظم برقرار شده را هبم بزنند و راه شوند تا بوسیلە   خشونت جذب می

 بە عبارتی دیگر مردمی کە ایاالت متحدە را بە عنوان مدل و راهنمایشان پذیرفتند 20«.از زندگی سرعت خبشند

در مسریی اشتباە بسوی آلرتاناسیونالیسم و رادیکالیسم   گمراە و بیمارگونە ،خبوبی مدرن شوند ەاین ک یبە جا

 گام هنادند.

امهیت داشت قرارگریی این کشورها در کنار ایاالت متحدە در جنگ  ل رن ردر حقیقت آنچە واقعأ برای 

، و خواست حتول  ناسیونالیسم عرب، نفرت از تداوم نفوذ غرب در خاورمیانە ل رن ربرای بنابراین   21سرد بود.

بیمارگونە نیز   بلکە مشروعتنها غری   نە ،کشید چالش می  خنبگان پروآمریکایی را بە  سیاسی و اقتصادی کە

شوند.  ە دادە میبزرگ جلو انبوە رسانەروانی بودند کە توسط  غری عقالنی و . اینها در واقع ابراز اختالل  بودند

های ضد استعماری تقبیح کرد کە بە  عبدالناصر را برای پخش ناسیونالیسم عرب و پیام مجال بنابراین مصر   ل رن ر

 ،در دنیای عرب شد و قتل و تروریسم را برانگیخت «ها  زجنریەای از ترور و خشونت»ادعای او حمرک 

تا آجنا  ل رن ررا در دورترین جاها نیز مهچون پاکستان و اندونزی ارتقاء داد.  «قدرت جهان اسالم»  آنچنانکە

 ی بود برایقهرمان تنهاکرد ناصر  کە ادعا می  «روانی  متخصص جنگ» aلورپیش رفت کە از ادموند تای

از ریشە کنده شده،  جوان عرب روشنفکران»و  «خاور نزدیک و آفریقا رشده  آبادهای پ   بربرهای حلبی»

 22«...قرار گرفتەاندو غصەخور فرودستی کە در بنی شرق و غرب  فکر آشفتە

در حتقیقات خود کشورهای پروآمریکایی  ل رن ربرانگیز نبود کە  با چننی دیدی دیگر این امری تعجب

ترکیە و لبنان را در حال پیشرفت در مسری مدرنیتە جا داد و عملکرد مصر و سوریە کە رهربانشان غالبأ با 

و ریشەداشنت  ل رن رهای  الت متحدە در نزاع بودند را ]در مسری[ عملکردی بد تعریف کرد. نظرات و مدلایا

زیرا این مهان جایی بود کە تنها چند  .شد حتی گویاتر نیز می رسید میبە ایران  هنگامی کەآهنا در جنگ سرد 

معتقد  ل رن ری کردە بود یاری رساند. سال پیش ایاالت متحدە بە براندازی دولتی منتخب کە شرکت نفت را مل
                                                           
a
 Edmund Taylor 



45 
 

 ،گرفت یسم ریشە میاز پروآمریکائ -صیتی مدرن و مطلوبخصو  –بود کە در ایران اعتدال روانی و سیاسی 

سیاسی مربوط بە جهتی پروشوروی بود. البتە جای حکومت وحشی ترور کە  گرایی روانی و در حالیکە افراط

بە یاری  ٠٩١١کسب دوبارە قدرت در سال   بە دنبالونالیست و چپ شاه ایران علیە نریوهای دمکرات، ناسی

د اعتدال و با ادعای او در مور  قسمتخالی بود زیرا این  ل رن رکامأل در پژوهش   ،سازمان سیا بکار انداختە بود

 .مدرنیتە خوانایی نداشت

را کانون توجە خود قرار  خاورمیانە ،تنها تعداد کمی از جامعەشناسان متأثر از تئوری مدرنیزاسیون

 شئی اولیە  مایل بود کە  شناسی شرقە آگاهی داشتند. در حالیکە شناسان شرق پژوهشی   از سنت   دادند و می

یعنی قبل از رکود طوالنی آن ببیند، دانشمندان  «عصر کالسیک»ن متدن اسالمی در اخود را بە عنو  پژوهش  

مدرنیزاسیون بە پروسەهای تغیری در جوامعی چشم دوختە بودند کە خارج از  های الگوجامعەشناس با کمک 

زدند. با وجود این، نقطە اشرتاکی در بنی   اروپا و ایاالت متحدە برای حتقق گذار بە مدرنیتە دست و پا می

ە کالسیک در نگاه بە جهان وجود داشت و آن هم این بود کە هر دو ب  شناسی شرقتئوری مدرنیزاسیون و 

ی خمتلف تقسیم کرد. یعنی هر دو ها خبشمرتب و مفیدی بە  شود بشیوه   کردند کە جهان را می نوعی تصور می

هایی کە بە عنوان مردمی مدرن در جوامع  )غربی «ما»شود بر اساس اجیاد متایز آشکار در بنی  نگرش را می

م سنتی در جوامع مقید سنت( دید، حتی ها، بویژە مسلمانان، مرد ) غریغربی «آهنا»کنند( و  مدرن زندگی می

خواهد کرد یا  «ما»را مثل  «آهنا»اگر طرفدران تئوری مدرنیزاسیون بر پروسەهایی متمرکز شوند کە هنایتأ 

 تواند بکند. می

مایل بود تا در  شناسی شرقو تئوری مدرنیزاسیون جهان را بە طرق خمتلفی تقسیم کردند.  شناسی شرق

بنی اسالم و غرب متایز آشکار بگذارد و آن دو را مهچون دو متدن اساسأ متفاوت توصیف کند، در حالیکە 

زە آشکار در بنی سنت و مدرنیتە قرار داد و این دو را  بە متایزی بە مهان اندا مایل بودتئوری مدرنیزاسیون 
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اما هنوز هر دو سازی کرد.  مفهوم ،در تنها راە تکامل اجتماعی انسان از هم کامأل متفاوت  مراحل عنوان

دند کە جهان بو  و تئوری مدرنیزاسیون دارای وجە مشرتکی در دیدی دوقطبی و دوگانە   شناسی شرقمکتب 

 شناسی معاصر زبان جامعەرا در  دیدی کە تئوری مدرنیزاسیون آن]یعنی[  تری داشت ریشەهای بس عمیق

نیمە قرن بیستم بکار  سرد در جهان  تغیریات سریع اجتماعی، استعمارزدایی و جنگ و برای توضیح  مشرد بازمی

و  کردە حتصیلکم شناس را   دانشمندان جامعە ،شناس شرق پژوهشگران. پس در حالیکە بسیاری از گرفت می

دانستند، و در  های بزرگ و فاقد درک بنیادین از اسالم )و احتماأل هر چیز دیگر( می دارای گرایش بە تئوری

 برج عاج گران  را پژوهش شناسان شرق ،مند بە جهان اسالم ەحالیکە بسیاری از دانشمندان جامعەشناس عالق

طح اولیە هر دو دارای زمینەهای مشرتک هایشان غرق شدەاند، اما درست در مهنی س کە در متون  خواندند می

 مهمی بودند.

چگونە  این کە( تصویر خوبی از ٠٩١٠) سیاسی مصر در جستجوی جامعۀ ناداو سافران در کتاب 

( ٠٩١١-١١١١)سافران   23.دهد میارائە  ،کنند گریند و یکدیگر را تقویت می این دو بر روی هم قرار می

در مصر بدنیا آمد و مدت کوتاهی در اسرائیل زندگی کرد اما در آمریکا بود کە در علوم سیاسی آموزش دید؛ 

قرار   –«یدهسیستم عق»و در دانشگاه هاروارد برای چهار دهە تدریس کرد. مرکز ثقل حبث او در این کتاب 

 ٠١٠١بر این سیستم در سال  عنوان مریاث دنبال تصرف مصر بەە است کە ب -«دکرتین اسالمی»گرفتە بر 

سە قرن نە آن سیستم و نە اوضاع مادی کشور تغیری مهمی خبود ندید. این در  بە دنبالمتبلور شد و سپس 

خصلت دولت مصر و بە مهان میزان جامعە و اقتصادش دست بە تغیریی سریع حتت اوایل قرن بیستم بود کە 

شکافی »بە  منجر ماند و منجمدسیستم عقیدتی مصر )یعنی اسالم(  تأثری متاس با اروپا زد؛ متأسفانە

 مصر را بە وبرد،  را بە زیر سئوال می موجود کە جامعە سیاسی  شد در بنی واقعیت و ایدیولوژی ...«فزاینده

تنظیم  کە این شكاف بوسیلە   ، مگر اینكرد ی میهتدید ثباتی و تشنج دائمی موقعیت بیحمکوم شدن بە 
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سیاسی نوین، پر  دوبارە سیستم عقیدتی سنتی یا فرمولە کردن نوعی جدید از آن، بە عنوان بنیاد یک جامعە  

 شود.

کالسیک قرار داشت. آنچە سافران   شناسی شرق اصولاین نوع نگرش تا حد زیادی در انطباق با 

قران و دیگر متون  نامید از می «تئوری اسالمی تاریخ»و  «مسلمانان بە زندگی رویکرد»خصوصیات اصلی 

قانونی و فلسفی متعلق بە قرون میانە و نە از متاس نزدیک با مسلمانان در مصر و جاهای دیگر برای دست 

از حترکی کامل  استنتاج کردە بود. با فرض گرفنت بی ها و در قارەها یافنت بە تفکر و اعمال آنان در طی قرن

اعم از حاکمان، متفکران،  –ای در میان مسلمانان  خر قرن نوزدهم عالقەنظر او در بنی قرن شانزدهم و اوا

تکامل »های وی در مورد  . مهزمان ارزیابیشد منی  دیده  هیچ وجە  هیچ چیز و بە  بە -ها یا هر کس دیگر فقە

 -دقیقرت بگوییم، ایدەهای گروە کوچکی از خنبگان متفکر اجتماعی و سیاسی مصر – مصر معاصر «فکری

گرفت کە خود مرکز ثقل تئوری مدرنیزاسیون بود. سافران  ر اساس دوگانگی آشکار سنت و مدرنیتە قرار میب

  جایگزینی »روشنفکران لیربال مصری در مساعی خود برای  ٠٩١١ های دهە   معتقد بود کە با فرا رسیدن سال

تر و  بینی مناسب شد، با یک جهان وحی مرتبط می  بر طبق آن حقیقت بە  کە   افتاده از مد  عقیده-یک سیستم

از  24ناکام ماندند. «توان انسانی های جدید و اختاذ درک درست از حقیقت بر اساس در انطباق با واقعیت

 سنت اسالمی و رسیدن بە مدرنیتە رکود و حبران بود. قیدنظر سافران پیامد ناکامی جدی مصر برای فرار از 

 

 ها خندقدر 

های  اش بتواند تالش کارهای پژوهشی   هامیلتون گیب و مشاری دیگر امیدوار بود کەسافران نیز مهانند 

دانستند   خود می ران وظیفە  گمعاصر بسط دهد. این پژوهش  گذاران را برای درک و مدیریت خاورمیانە سیاست

  پیمانانش بلکە  هم  تنها کشور خود و  منافع نە ]یعنی[ واقعأ معتقد بودند  آنچە  ختصصشان را در خدمت بە  کە
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این ارتباط در بنی پژوهش و   بکار اندازند. ،کردند در موردشان حتقیق می  مهچننی منافع مردمی کە

و  bاز زمان ساسی، aسیاستگذاری البتە امری جدید و صرفأ خمتص بە خاورمیانە نبود. مهچنانکە پیشرت دیدمی،

اروپایی  دانش آکادمیکی در مورد اسالم و مسلمانان غالبأ برای حقانیت خبشیدن بە سلطە  اگر نە پیشرت از او، 

و اجرای آن در خاورمیانە، مشال آفریقا و جاهای دیگر مورد استفادە قرار گرفتە است. در جریان جنگ 

مربوط بە  دانش های آمریکایی، بریتانیایی و دیگر کشورهای غربی، توسعە   جهانی دوم بیشرت آکادمیسنی

این عمدتأ از تالقی این دو بود کە  .دیدند میهای جنگ  سیاستگذاری را ادای سهمی با ارزش بە تالش

بسیاری   آنچنانکە ،یافت  در جریان جنگ سرد نیز ادامە پا بە عرصە وجود هناد. این رویکرد مطالعات منطقەای

مرگ و زندگی در  در جنگ     شدن ایاالت متحدهبا درگری  ای معتقد بودند کە برای مدت طوالنی پژوهشگراناز 

های  و ختصص  مهارت ،و بدون اخالق گرا تام دمشن بریحم و  ز مرام آزادی برعلیەسراسر جهان برای دفاع ا

ها و حقانیت  دانش در خدمت سیاستگذاری بکار اندازند. اعتقاد قوی و مهەگری بە خصلت خود را برای ارائە  

را امیدوار ساخت کە حتقیقاتشان توسط آهنایی کە در  پژوهشگرانبسیاری از  غرب و استانداردهایش،

شاید نتایج گرانبهایی برای مردم در جوامعی داشتە باشد کە این  اند مورد استفادە قرار گرید بە این امید کە درتق

 کردند. در موردشان مطالعە می پژوهشگران

  چارچوب فکری بود کەیک  ارائە   پژوهشگرانجنگ سرد از نظر  مهم دولت در دوره   یکی از خدمات

کنند.    سیاست را فرمولە و بر اساس آناز آن مسائل را در دنیا تعقیب   توانستند با استفاده سیاستگذاران می

تئوری مدرنیزاسیون )خبصوص دانشمندان  درگری در بسط   یکی از اهداف کلیدی دانشمندان علوم اجتماعی  

 در برابر عملی کردن آلرتناتیوی   فرمولە ،کردند( کار می  «سیاسی توسعە  »بر روی تئوریهای   اسی کەعلوم سی

                                                           
a
 .های قبلی کتاب است و نە این خبش کە ترمجە شدە منظور نویسندە خبش 

b
 Silvester de Sacy (1758-1838) 

(شناسی نیاینگذار شرقب)  
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در جهان سوم )و اروپای غربی و   بود. چننی تفسریی کە اقتصادی امپریالیسم و عدم توسعە   تفسری مارکسیستی  

های قدرت  ارساخت  مریاث استعمار و بە  نیافتگی را بە کشورهای کمونیستی( حمبوبیت داشت، فقر و توسعە   البتە

اجتماعی و اقتصادی را مسدود  و توسعە    نابرابر و استثمارگر بوده  داد کە داخلی و جهانی معاصر ربط می

حتوالت   کردند. فعاالن، رهربان و روشنفکران چپ در جهان سوم و جاهای دیگر بنابراین معتقد بودند کە می

اقتصادی حتت رهربی دولت و استقالل بیشرت اقتصادی(  زمنی، توسعە   حاصالسیاسی و اجتماعی )شامل 

و کشورهای فقریتر را در مسری رشد اقتصادی خودکفا و زندگی هبرت   نیافتگی حیاتی بوده بر توسعە  برای غلبە

 ها قرار خواهد داد. برای توده

پیامد تغیری اجتماعی در جهان   معتقد بودند کە  در ایاالت متحده رایجشناسان خط  در مقابل، جامعە

را برای انقالب کمونیستی باز    خود راه نوبە    تواند بە می  خواهد بود کە  ثباتی خطرناک و بالقوه سوم یک بی

ثباتی پرهیز شود، از شیوع   از بی  ای بود کە گونە   کند. هدف آهنا بنابراین مدیریت تغیری اجتماعی و سیاسی بە

ی پژوهشگران  اسرتاتژی و منافع اقتصادی آمریکا خدمت کند. این چالشی بود کە  بە کمونیسم جوگریی کند، و

آلرتناتیوی  تالشی برای ارائە    سوق داد کە «مانیفست غری کمونیستی»کردن    فرمولە  چون و.و. روستوف را بە

علوم سیاسی در دانشمندان برجستە ثباتی در جهان سوم بود. بقول یکی از  برای توضیح و عالج فقر و بی

روابط  های شکلبتوانند بر گذر از   یافنت حامیانی است کە»متوقف کردن کمونیسم در آسیا مستلزم  آمریکا،

من بە نفوذ مدل مدرنیزاسیون روستوف بر روی سیاستگذاران در دولت   25«اجتماعی سنتی تأثری بگذارند.

وستوف، و دیگرانی کە از تئوری در آهنا خدمت کرد اشارە کردم. مدل ر  ویکندی و جانسون کە 

کرد کە مشکالت کشورهای جهان سوم نە از استعمار و کاپیتالیسم  کردند، ادعا می مدرنیزاسیون تغذیە می

گرید. بنابراین راە رسیدگی بە این  می نشأتهای اجتماعی و فرهنگی خود این کشورها  بلکە از نقص

کرد، بلکە  اجتماعی، آنچنانکە چپ ادعا می الحاصمشکالت و کسب مدرنیتە نە استقالل اقتصادی و 
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هایش( و  ایاالت متحدە )و تولیدات و سرمایەگذاری سیاسی   راهنمایی   مدرنیزاسیونی صحیح بە معنای اقتباس  

 خواهد داد. پرورش هایی است کە کاپیتالیسم و ثبات، و در دراز مدت نیز دمکراسی، را  سیاست

یگران در جریان جنگ داد کە روستوف و د هایی را تشکیل می سیاست بود کە پایە   بینشی این مهان

توانست گذر جوامع از سنت بە مدرنیتە  ای بود کە می کردند. کمونیسم بیماری تبلیغ می ٠٩١١ە ویتنام در ده

است  -در جهان  آزادی و مدرنیتە مشعل -ایاالت متحدە مشکل کند و این نە تنها حق بلکە وظیفە  دچار را 

کند. این چننی بود نقش کلیدی    الزم است برای حمو این بیماری و جنات ویتنام استفاده  ای کە از هر وسیلەتا 

ها در جنوب ویتنام، خنست با  روستوف برای یافنت راههای موثر برای شکست شورش حتت رهربی کمونیست

این   کە سپس هنگامی های غری حمبوب در آجنا و تشدید دخالت در کمپنی ضد شورش یک سری از رژمی

های وسیع هر دو  در شکل مبباران  گردید با دخالت مستقیم نظامی ایاالت متحده   اسرتاتژی با شکست مواجە

 مشال و جنوب ویتنام و ارسال صدها هزار سرباز آمریکایی.

 بلندآوزە در فصلنامە   ٠٩١١شناس دانشگاه هاروارد، در سال   دانشمند جامعە aسامول هانتیگتون،

برای مبباران وسیع مناطق جنوب ویتنام و تشکیل  رنیزاسیون جموزی نظریبا توسل بە تئوری مد bامور خارجی

را توسعە داد، مناطقی کە در آن نریوهای آمریکایی و جنوب ویتنام اجازە داشتند هر  «مناطق آتش آزاد»

 موقعیت 26کردند. ر آجنا زندگی میجنبد را مبباران کنند، و این بە معنای دهقانانی بود کە د چیزی کە می

مهچننی جایگاه او بە عنوان رئیس شورای مطالعات ویتنام در سرویس  و در رشتە مورد نظر هانتینگتون

بە خصلت  ، ٠٩١٩تا  ٠٩١١از سال  جنوب شرقی آسیا توسعە جهانی   آمریکایی برای گروە مشاورین  

در ویتنام   ایاالت متحده»  هانتینگتون نوشت کە c.افزود ویتنام میاقتدارگرا و تأثری  بیانیەهای  هانتیگتون در مورد 

های رهایبخش حتت رهربی   جنگ  بە را پاسخ مورد نیاز خود  شده باشد ممکن است  خود متوجە  بدون اینکە
                                                           
a
 Samuel Huntington 

b
 Foreign Affairs  

c
 The Council on Vietnamese Studies of the US Agency for International Development’s South-East Asia 

Advisory Group. 
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  منجر بە  عد وسیع کەدر آن ب  »با بکارگریی نریوی نظامی در نواحی بریون شهرها  «باشد.  ها یافتە کمونیست

دکرتین مائوئیسی جنگ انقالبی را تشکیل  شالوده    فرظ اساسی کە شود، پیش شهرها می  مهاجرت وسیع بە

انقالب  انقالب روستایی مائوئیستی بوسیلە  پای زیر ]از این طریق[ د. توانست دیگر عملی گرد منی ،دهد می

تنها در مراحلی خاص از توسعە »تئوری مدرنیزاسیون کە معتقد بود جوامع   «شود. شهری آمریکایی خالی می

شهرنشینی و مدرنیزاسیون از طریق »هانتیگتون را بر آن داشت ادعا کند کە  «شوند برای انقالب مستعد می

ناطق دهقان را از ریشەهای خود کند و وادار بە وارد شدن بە م ها میلیونحمصول مبباراهنای وسیع کە  - «زور

توانست بسرعت  می -کرد شد بیشرت مدرن هستند( حتت کنرتل آمریکای و متحدانش می شهری ) کە ادعا می

 27«از آن مرحلە کە جنبش انقالبی روستایی دارای توان برای کسب قدرت شود بریون بیاورد.»جنوب ویتنام را 

فعاالن ضد جنگ در  ،هانتیگتون یافنت حقانیت برای کاربرد نریوی عظیم نظامی علیە غری نظامیان توسط

 هاروارد و جاهای دیگر را علیە او بە عنوان شریک در جنایت جنگی برانگیخت.

کم  های مایل و مشتاق بکارگریی مهارهتای خود در جریان جنگ سرد ) و بعد از آن( آکادمیست

مالی از  خمفیهای آشکار و  پذیرا )و حتی خواهان( مساعدت تر شیوەای مستقیمحتی بە  نبودند. آهنا

های ایاالت متحدە در  یی بودند کە بر روی سیاستها پژوهشی اطالعاتی و نظامی در جهت اجنام ها سرویس

حتقیقات  بود کە توسط اداره   aل تکام    جهان سوم نشان آشکار داشت. یکی از رسواترین منونەها پروژه  

. خرج این گردید طرف ارتش آمریکا تأمنی مالی میاز  آغاز شد و ٠٩١١ در اوایل دهە   bهای ویژه عملیات

آمریکایی و خارجی را بە منظور پرورش حتقیق در  پژوهشگرانمیلیون دالر ختمنی زده شد و مشاری از  ٠٠پروژە 

 «اجتماعی جتزیە   »بینی  علوم اجتماعی در استخدام داشت. این حتقیقات نە تنها سیاستگذاران را قادر بە پیش

                                                           
a
 Project Camelot 

b
 Special Operations Research Office 
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کمونیستی   «غصب قدرت»و  «نفوذ»های فراهم آمده برای  پذیر جهان سوم  و فرصت در کشورهای آسیب

 منود. های هبرت برای ممانعت از رشد کمونیسم یا مقابلە با آن می کرد، بلکە مهچننی آهنا را دارای اسرتاتژی می

های نظامی و ارتباط نزدیک آن با  کمک  هنگامی کەکاملت جنجالی مهەگری را برانگیخت:   پروژه  

ها و دیگران این پروژە )و دیگر پروژەهای مشابە(  اهداف ایاالت متحدە آشکار شد، بسیاری از آکادمیست

حتقیقشان را خود تعینی کنند و  برنامەکرد  را ملزم می پژوهشگرانکە   بە دلیل زیر پا گذاشنت اصلی رد کردندرا 

نان آشکارا از ختصص آهنا برای مقاصد )احتماأل مضر( خود سود جوید. سناتور اجازە ندهند کە دولت آنچ

این پروژە و بسیاری  های جهانی ایاالت متحدە، دخالت ( منتقد برجستە  ٠٩١١-٩١) aج. ویلیام فولربایت

. وی دید میگرایی  مهچون عالئم حتول دانشکدەهای آمریکایی توسط جنگ سرد و دخالت را مشابەپروژەهای 

مسکن مراکز و هنادهای رو بە افزایش و با اسامی آمیختە بە احرتام  »معتقد بود کە این دانشکدەها اکنون 

 «ضد شورش»و  «شورش»حتقیقات کسل کنندە  برای ارائە   قراردادیهای مالی دولت و  است کە از کمک

 «علمی»های  تکنیک برای توسعە    حتقیقاتی کە در پشت زبانی مبهم بیشرت شبیە بە تالش –کنند  استفادە می

بدون توجە بە این مسئلە کە برخی از انقالبات ممکن است بر  ،بینی و جلوگریی از انقالب هستند برای پیش

 28«حق و حتی مطلوب باشند.

 ٠٩١١ اما این چیز عجیبی بود: قبل از این و حداقل از اوایل دهە   کاملت در هنایت ملغا شد.  پروژه  

ی دولتی خدمت ها سرویسبگریان مشاور  علوم اجتماعی در ایاالت متحدە بە عنوان حقوق نیز دانشمندان

این  کردند. شدند کار می کمک مالی می  کردند و بر روی حتقیقات برای سیاستگذاری کە از طرف دولت می

کاملت و رو بە افول هنادن آن نیز ادامە پیدا کرد. در مطالعات خاورمیانە   جنجال بر سر پروژه   بە دنبالمسئلە 

در این  پژوهشگرانای وجود داشت. مشار قابل توجهی از  قوی در بنی جهان بورسیە و جهان سیاست رابطە  

)و  حتقیقشان برای مناسب بودن با نیازهای سیاستگذاران برنامەمطالعات صادقانە باور داشتند کە دستکاری 
                                                           
a
 William Fulbright 
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دریافت کمک برای حتقیقشان( زیر پا هنادن استقالل و خلوص آهنا بە عنوان پژوهشگر خنواهد بود و بە هیچ 

 تواند برای حبث ما کافی باشد. وجە بە تعهد آهنا بە حقیقت لطمە خنواهد زد. چند منونە می

بە  ٠٩١١ های نیمە   در آملان، بە عنوان حمقق در وزارت کشور در سال ٠٩١٠متولد  aمانفرد هالپرن،

 ٠٩٠١شد کە منشأ آن بە سال  bخدمت مشغول بود و سپس مشاور شرکت حتقیق و توسعە )راند(

نریوی هوایی هنادی جداگانە برای اجنام حتقیقات علمی و تکنولوژی برای  هنگامی کەگشت یعنی  بازمی

از شرکت فورد بە هنادی مستقل با دریافت محایت مالی  ٠٩٠١اهداف نظامی  اجیاد کردە بود. راند در سال 

ی ها سرویسحتقیقی آن با  قراردادهای خبش عمده   ٠٩١١ شد اگرچە در جریان دهە   لو غریسودآور تبدی

گرفت. کتاب وی  درگری در سیاست خارجی اجنام می ی دولتی  ها سرویسنظامی، اطالعای و دیگر 

 کتاب  منتشر شد و خطوط اولیە   ٠٩١١در سال  های تغییر اجتماعی در خاورمیانە و شمال آفریقا سیاست

رف قرار گرفتە نطقەای است کە در میان انقالبی شگاز مراکش تا پاکستان  م»هدف آن را چننی توضیح داد: 

ها، و  ها، ایدە این انقالب؛ بررسی نریوها، گروه . این کتاب تالشی است برای  توضیح دالیل و مشخصە  است

کت؛ و ختمنی مسریی است کە سیاست در خاورمیانە و مشال آفریقا در آینده هنادهای اکنون در حال حر 

ها  و فرصت ها حمدودیت»  بە  رساند کە پایان می  هالپرن با قسمتی کتاب خود را بە  29«تواند اختاذ کند. می

تدریس علوم   ها در دانشگاه پرینستون بە پردازد. هالپرن برای سال می  در خاورمیانە «برای سیاست غربی

 سیاسی مشغول بود.

قراول سازمان سیا،  خدمات اسرتاتژیک، پیش گر در اداره   عنوان حمقق و حتلیل  بە cج. سی. هورویتز

تدریس زد و برای   یا دست بەکار در وزارت کشور و سازمان ملل وی در دانشگاه کلمب  بە دنبالخدمت کرد. 

خاور نزدیک و میانە بود و در شروع  وی عضو کمیتە   ٠٩١١های  باقی دوران کارش در آجنا ماند. در سال

                                                           
a
 Manfred Halpern 

b
 RAND Corporation 

c
 J. C. Hurewitz 
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یافتە در ایاالت متحدە نقش کلیدی بازی کرد. او چندین کمک  عرصەای سازمان مطالعات خاورمیانە بە عنوان

 این .کرد کار می  ٠٩١١های  شرکت راند و وزارت کشور در سالحتقیقی دریافت کرد و بە عنوان مشاور برای 

توسط وزارت دفاع برای حتقیق در مورد    شامل کمک مالی از طرف شورای روابط خارجی و ظاهرأ ها[  ]کمک

ی سری ها گزارششد و برای این کتاب بە   می های خاورمیانە سیاست ٠٩١٩کتاب منتشر شدەاش در سال 

بە  این کەحتقیق وی بە مواد دستەبندی شده متکی بود )و بە خاطر  این کەدولت دسرتسی داشت. بە خاطر 

بایستی  کە خبشأ نیز از طرف دولت کمک مالی شده است( کتاب هورویتز قبل از انتشار می  رسید مینظر 

30توسط هر دو پنتاگون و وزارت کشور بازبینی و مورد تأیید قرار بگرید.
 

در  ٠٩١١و  ٠٩١١ های دهە   از دانشمندان پیشتاز علوم سیاسی کە در جریان سال a،ونارد بایند رل  

یکی دیگر از  ،آجنلس موضوع کارش خاورمیانە بود دانشگاه شیکاگو و سپس در دانشگاه کالیفرنیا، لس

 ٠٩١١ دهە   بایدر در نیمە  بە هم مربوط بودند. دانشجویی غالبأ  منونەهایی است کە چگونە سیاست و بورسیە  

سیاسی و مدرنیزاسیون در مشاری از کشورهای  مبلغ شصت هزار دالر از نریوی هوایی برای حتقیق در توسعە  

طرحی  یکی از فراوردەهای اصلی هتیە  »شد کە  حتقیق ادعا می اسالمی دریافت کرد. در توضیح این پروژه  

دیگر بکار گرفتە شود. این  کە بتواند در مناطق در حال توسعە  شده برای جتزیە و حتلیل توسعەای است   آزمایش

رهنمود نظامی، کمک و تربیت رهربان بومی نظامی  حتقیقات مستقیمأ بە نقش نریوی نظامی آمریکا برای ارائە  

بایندر بعدها نیز  «گردید. در مدارس نظامی آمریکا، و مشکالت برنامەهای نظامی دراز مدت مربوط می

  31هدایت کرد. «املللی ایران تأثری دارند قش بنیکە بر روی ن  عواملی»از شرکت راند بە اسم  را حتقیقی

بە  ٠٩١١و  ٠٩١١های  سازمان سیا( کە در اواخر سال  ی دیگر )از مجلەها سرویسوزارت کشور و 

مالی خود را  های دلیل احساس خطر از اتفاقات خاورمیانە، مستقیمأ و یا از طریق هنادهایی مهچون راند کمک

ند. اندکی بعد، آنچنانکە در فصل پنجم ]این  دهای حتقیقی و در خدمت سیاستگذاری ادامە دا بە پروژه
                                                           
a
 Leonard Binder 
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های اسالمی در بسیاری از کشورهای عمدتأ اسالمی، و  کتاب[ مورد حبث قرار خواهد گرفت، ظهور جنبش

توجهی را در حمافل رمسی  های قابل منجر شد، نگرانی ٠٩١٩سپس انقالبی کە بە براندازی شاە ایران در سال 

گردید. آنچنانکە در فصل هفتم   پژوهشگرانختصص  بکارگرییبیشرت برای های  برانگیخت و منجر بە تالش

ای کە کمی پیشرت بە آن  وی در مورد مصر در مواجە با مدرنیتە ٠٩١٠خواهیم دید، ناداو سافران کە بررسی 

ی سازمان سیا برای برانگیز در مورد کمک سر   ەای جنجاللخودش موضوع مسئ ،اشارە کردم ناکام گشتە بود

 های آکادمیکی او شد. از پروژه برخی

ی آمریکایی بە حتصیل در مورد ها دانشگاهدر جریان جنگ سرد و بعد از آن، دانشجویانی کە در 

های دولت و موسسات برای آموزش زبان و حتقیق در خارج  خاورمیانە مشغول بودند و گاهی اوقات از کمک

دولتی، از مجلە وزارت کشور اما مهچننی سازمان سیا، ی خمتلف ها زمانبرای سا ،گشتند از کشور برخوردار می

منبعی آشکار برای استخدام  آی و غریە بی امنیت ملی، اف سرویس کمرت شناختە شده اما بسیار بزرگرت  

ی دولتی درآمدند غری ممکن است اما ها سرویسشدند. مشارش تعداد دانشجویانی کە بە خدمت  حمسوب می

موضوعی اغوا کنندە برای   ،فرصت کار در دولت و بویژه امکان تأثریگذاری بر سیاستتوان دید کە  بسادگی می

خاورمیانە بە این حس  پژوهشگرانتوجهی الزم بود تا مشار مهمی از  این دانشجویان بود. گذشت زمان قابل

در  ٠٩١١ آسیا و آمریکای التنی و دیگر مطالعات منطقەای در اواخر دهە   پژوهشگرانمشرتک کە در میان 

ی اطالعاتی و نظامی و ها سرویسمالی برای حتقیقات از طرف   حال افزایش بود دست یابند کە  تقبل کمک

عواقب  یا اشرتاک اطالعات با آهنا بە معنای سازش بر سر شأن مساعی پژوهشگرانە خواهد بود و ممکن است

 پژوهشگرانقبل از این و در میان  داشتە باشد. ،قدرت جهانی آمریکا آماج مضری برای جوامع جهان سوم،

اما تعداد   ،شد یافت می  هایی از سیاست آمریکا در مورد این منطقە منتقدان جنبە  در ایاالت متحده  خاورمیانە

سیاستگذاران اساسأ دارای نیت خوبی هستند   ای در این مورد داشتند کە کمی )حداقل در مالءعام( شبهە
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برای حفظ نظم و   در اساس مساعی ایاالت متحده  شده باشند( یا اینکە مرتکب  )علریغم هر اشتباهی کە

تر از سیاست آمریکا در این  هنوز نقدهای رادیکال ٠٩١١ های دهە   آمیز است. تا سال ثبات در آجنا توجیە

 عرصە اندک بود.

نگ ی از اقتصاد، سیاست، تاریخ و فرهیالبتە کیفیت نظری حتقیق یک پژوهشگر در مورد جنبەها

های مالی، مستقیم یا غری مستقیم، سازمان سیا، وزارت دفاع،  از کمک این کەتوان خباظر  خاورمیانە را منی

ی شبە دولتی سود جستە یا خری مورد قضاوت قرار داد. مشاری از کتب، رسالەها و ها سرویسراند، و دیگر 

های حتقیقی بە حلاظ نظری مهم و از  در حالیکە مشاری دیگر از پروژهو اندک نظری   حتقیقات دارای ارزش

خاورمیانە و اسالم  آمریکایی   پژوهشگرانبصریت بیشرتی برخوردار بودند. بایستی در نظر داشت کە بیشرت 

کردند و حتی در میان آهنایی   هیچ ارتباط مستقیمی با سیاستگذاری نداشتە و منافعی را در آهنا جستجو منی

ە دارای این ارتباط و منافع بودند بدون شک مهوارە اختالف نظر در مورد سیاست و مسائل نظری وجود ک

 داشت.

شاید بطور قابل توجهی  -و عرصەها رشتەهابا وجود این، حقیقت این است کە در یک سری از 

کلیدی جنگ ان  علوم سیاسی و آن عرصەهای مطالعات منطقەای کە مهانند مطالعات خاورمیانە بر روی مید

قرار داشت کە خود حاصل جنگ  «دولت امنیت ملی»غالبأ حتت تأثری نیاز  پژوهش -سرد متمرکز شده بودند

بر اساس نیاز  یپژوهش برنامەهای رمسی خمفی و آشکار برای حتقیقات و تعینی  کمک  سرد بود. فراتر از مسئلە  

خاورمیانە معاصر یا مدرن بکار خود  پژوهشگرانگرید کە در بطن آن  ارچوب تفسری قرار میچ دولت، مسئلە  

داد. یقینأ مهیشە  های آهنا را شکل می ارچوب بررسی و نتیجەگرییچگونە این چ این کەمشغول بودند و 

ی عمدتأ اسالمی در ها سرزمنی حتقیقاتشان در مورد گذشتە، حال و آینده   اند کە ریشە   پژوهشگرانی وجود داشتە

خبش  ٠٩١١های  های دیگر قرار داشتە است. اما هنوز این مسئلە بە قوت خود باقی است کە تا سال نگرش
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مهمی از متون آکادمیک در مورد این منطقە، و در مورد اسالم بطور عام، حمصول کار پژوهشگرانی بود کە یا 

م بە عنوان متدنی یکدست و عمدتأ غری قابل تغیری، و یا گرایانە از اسال شناسانە و درک ذاتی زبان شناسی شرق

گرفتند.  تئوری مدرنیزاسیون را با دوگانگی صرحیش در مورد سنت و مدرن، و یا ترکیبی از هر دو را فرض می

مطالعات خاورمیانە در ایاالت متحدە و اروپای غربی مسائل نظری و  در میان پژوهشگران در عرصە  

 کردند بسختی توانست جلب توجە کند و جنجالی را دامن بزند.  ها علم می شای کە این نگر  سیاسی

بە دلیل وجود  ٠٩١١ و بویژە در دهە    ٠٩١١ مطالعات خاورمیانە در اواخر دهە   شکوفایی عرصە  

 فورانبود. رشد سریع و بلوغ این عرصە را در  ها دانشگاههای مالی هنادها، دولت و  کمک  سابقە   سطح بی

، بسط برنامەهای موجود، و تشکیل ها دانشگاهوین و خبش مطالعات خاورمیانە در مشار رو بە افزایش مراکز ن

یک سازمان حرفەای برای این عرصە معلوم بود. علریغم انتقادات و  موسسە مطالعات خاورمیانە بە مثابە  

رمیانە در ایاالت وجود داشت کە مطالعات خاو  ٠٩١١مشکالت در این عرصە، این احساس  در اواخر دهە

اگرچە مهیشە بە حلاظ نظری آنچنانکە موسسانش  ،متحدە خبوبی آغاز شده بود و در مسری درستی قرار داشت

 کردند بارآور و موفق نبود. آرزو می

شاهد موجی بود   ٠٩١١و بویژه دهە   ٠٩١١ مهانطور کە موضوع حبث فصل بعدی است، اواخر دهە  

و آنطور کە تعدادی فکر  ین عرصە را حتت استیالی خود داشت،بود اکە مدهتا   الگوی نظریکە هر دو 

ها در مسائلی مهچون  کشید. این چالش کردند مهدستی آن با قدرت غربی در خاورمیانە را بە چالش می می

در ایاالت متحدە و اروپای  پژوهشگرانرویدادهای مهم در منطقە ریشە داشت کە انعکاس آن هنایتأ بر درک 

کرد در  غربی در مورد مساعی خود تأثری گذاشت. این عرصە اگرچە مریاث گذشتە را مهچنان بر خود محل می

 دهەهای بعد بە شیوەهای مهمی متحول گردید.
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 رهایی از استیال در آینده

 
 ادوارد سعید

 

و رؤیاها یک سیستم اقتصادی مهانند ملت و مذهب صرفأ بە نان متکی نیست. برای آن عقاید و بصریت  ]
 اند. بە مهان درجە حیاتی

 )از منت این نوشتە. م.[  نانو.ج. کری  
 

 . تفوق آمریکا: فضای عمومی در جنگ١

خامتە نیافت و ناگهان بە  سیک در نتیجە پروسە استعمارزداییی کالامپراتور با آغاز فروپاشی یالیسم امپر 

تبدیل نشد. مریاثی از پیوندها مهچنان کشورهایی چون اجلزایر و هند را بە ترتیب بە فرانسە و بریتانیا  «گذشتە»

ی سابق مستعمرات ها سرزمنیها و مردمان هند غربی از  . مجعیتی وسیع از مسلمانان، آفریقاییکند میمتصل 

گزیدەاند؛ حتی ایتالیا، آملان، اسکاندیناوی بایستی با این جابەجا شدن   کنیهای اروپا س   اکنون در پایتخت

زیادی نتیجە امپریالیسم و استعمارزدایی و مهچننی گسرتش مجعیت اروپایی  تا حدکە ی  بە جاروبرو شوند، جا

ریکا است. پایان جنگ سرد و احتاد مجاهری شوروی نیز بطور قطعی نقشە جهان را تغیری داده است. چریگی آم

پیش آن  خطوط قوایبە عنوان آخرین ابرقدرت نشانە شکل گرفنت رشتەهای نوین ساختاری جهانی است کە 

 بود.گشتە منایان   ٠٩١١و  ٠٩١١دهەهای  این در از
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کە   کند می( استدالل ٠٩١١) پس از امپریالیسم چاپ دوم کتابش ٠٩١١اون در مقدمە بر -مایکل بارات

قدرمتندترین نریو در روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی است کە توسط آن  امپریالیسم هنوز بدون تردید»

، مطیع کشورهای توسعە یافتەتر هستند. شاید هنوز بتوان کمرت توسعە یافتەی بە حلاظ اقتصادی  ها سرزمنی

برخالف  وصیفات برای فرم جدید امپریالیسمت  آمیز است کە  این بسیار طعنە 1.«چشم براه پایان آن بود

آخرت و   و آپوکالیپتیک ]مربوط بە آسا اوج خودشان، توصیفاتی آنچنان غولی کالسیک در ها امپراتوری

: چهار برخی از این توصیفات است  ناگزیری کیفیت دلسرد کنندهآور دیگری،  شگف  مسئلەقیامت[ است. 

 اشت در مقیاسی جهانی؛. انباند از آن مجلە فاقد شخصیت، و جربگرا  ،کردن   احاطە، جلو تاخنت  نعل بە

ها؛ امپریالیسم و وابستگی، یا ساختار وابستگی؛ فقر و  در حال توسعە سیستم کاپیتالیستی جهانی؛ توسعە  

شناسی است و بیشرت اعضای   شده در اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، و جامعە  امپریالیسم: این فهرستی شناختە

تا یک نظم نوین جهانی. با وجود این، نتایج و  کند میبرانگیز را تداعی  یک مکتب فکری چپ جنجال

اند، دریغا  های زیاد و سرشت ناخوشایند آهنا قابل تفکیک مفاهیم فرهنگی این چننی عباراتی علریغم جدل

 آورند. نیز بطور انکارناپذیری افسردگی بە بار می  های آزار ندیده حتی برای چشم

بدون تردید یکی از آهنا  2اند؟ جدید کدام امپراتوری در شکل  رههای دو  ابریظهور نابر   های برجستە شاخص

  وضعیت جغرافیایی آنان در گزارش موسوم بە  ساده  نقشە  ی فقری و ثرومتند است کەها دولتشکاف بنی 

گریی گزارش  شده است. نتیجە  کشیده  عباراتترین  از خشن  با استفاده 3ای برای بقا، جنوب: برنامە-مشال
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  تعینیجنوبی باید   ه  ر ک   های فقری نیم ملت «نیازهای  اولویت»اضطراری است:  اوضاعها و  زبان حبران  بە  آغشتە

رشد   مشالی بایستی بە ه  ر ک   ؛ تولید در نیمبایستی تقویت گردد قدرت خریدگردد، گرسنگی بایستی حمو شود، 

ی فراملیتی بایستی حمدود شود، سیستم مالی ها شرکتواقعی در مراکز تولیدی جنوب میدان دهد، فعالیت 

 4تغیری یابد. «بدهکاری  دام»بایستی در جهت اجتناب از   توسعەجهانی باید اصالح گردد، کمک مالی برای 

ی جنوبی از سهم کشورها   این معنا کە  بە .بە قول گزارش، شریک شدن در قدرت است،  معمای این مسئلە

 5.«ی در موسسات مالی و پولی برخوردار گردندگری  قدرت و تصمیم»برابرتری از 

بندی پسا جنگ   ؟ طبقەشود میممکن   شناسی گزارش خمالفت کرد. اما تغیری چگونە با عیب توان میدشواری   بە

ویلی  6مقدار زیادی دیگر مورد استفاده نیست.  بە -نگاران فرانسوی ابداع روزنامە -«جهان»  سە  ها بە  ملت

دیگر برای جوابگویی  سازمان ملل اصوأل قابل حتسنی   تشکیالت    نند کەک یمش تلوحیأ تصدیق نبرانت و مهکارا

ایی کوچک های گروهاستثناء کاره  كند. بە ای و جهانی کفایت منی افزایش منطقە  منازعات بیشمار و رو بە  بە

ی های قدمی جنگ سرد، رقابتابرقدرت، یک مدل نظم جهانی(، فکر جهانی بسوی بازتولید   ه  )برای مثال پروژ 

قدرمتند   ای بر آهنا است. هر چە فجایع یوگوسالوی گواهی  و نژادی متایل دارد کە ای، ایدیولوژیکی منطقە

بر متایز  ؛ شکاف مابنی این دوگردد میتر  تر فقریتر و ناتوان مهان میزان ضعیف  بە شود میقدرمتندتر و ثرومتندتر 

حداقل در اروپا  امهیت خود را از دست داده است پیشی   کاپیتالیست کە  ی سوسیالیست وها رژمیمابنی 

 :٠٩١١گفت کە در دهە   ٠٩١١در سکی چ  . نوام گرید می
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تا پیدا خواهد شد های جدیدی از استیال نیاز  فرم بە فروکش خنواهد کرد، و «جنوب-مشال»ناسازگاری 

ضمانت  مادی انسانی و  و جهانی ود را بر منابعی ممتاز جامعە صنعتی غرب بتوانند کنرتل کافی خها خبش

این امری غری منتظرە نیست کە پایەگذاری دوبارە  از اینروکنند و بیشرت از حد از این کنرتل سود برند. 

شرطی قطعی برای ایدیولوژی  ...اما این پیششود میانداز  ایدیولوژی ایاالت متحدە در جهان صنعتی طننی

آزادی و حق  و متمدن، با تعهدات سنتی آن بە شأنعمیق را مابنی غرب  سیستم غربی است کە شکافی

در ستایش عمق این تعهد  -ناقص  شاید ژن -سرنوشت انسان، و خشونت بربر آسای آهنایی کە بنا بە دالیلی

 7منایان شد عاجز هستند. آسیا درهای آمریکا  خیی کە منونەهایی از آن آنچنان خبوبی در جنگتار 

استیالی آمریکایی و غربی اساسأ درست است، اگرچە ]عواملی   جنوب بە-سکی از معمای مشالحرکت چ  

؛ صعود   های مدنی، اقتصادی و فرهنگی در ایاالت متحده کاهش قدرت اقتصادی آمریکا؛ حبران   چون[

  دار بەاقیانوس آرام؛ و سردرگمی در قبال جهان چند قطبی، دوران گوشخراش ریگان را وا  کشورهای حوزه

  فرهنگی است. این حرکت اوأل تأییدی بر تداوم نیاز ایدیولوژیکی برای حتکیم و تصدیق آن سلطە    سکوت کرده

. دومأ این حرکت غالبأ با توسل بە گردد میقرن نوزدهم و حتی پیشرت باز   آغاز آن در غرب بە  است کە

سازی  از راە بە تئوری درآوردن و پروژه  شود کە میآن بسرتهایی متوسل   آمیز بە هایی نا مطمئن و مبالغە شیوه

 کنیم. خواهد ما را متقاعد کند کە  ما امروز در عصر استیالی آمریکا زندگی می قدرت آمریکا می
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دهند.   است منظور من را نشان می  صورت گرفتە  گذشتە   دهە  های عمده در مورد شخصیت  یی کەها پژوهش

  دهنده استیالی آمریکا است کە اثر رونالد ستیل بیانگر طرز فکر شکل یکاوالتر لیپمان و قرن آمر کتاب 

آور  شگفت  آید. مسئلە حتریر در می  رشتە  نگار آمریکا بە توسط مشهورترین و با پرستیژترین و قدرمتندترین روزنامە

او )برعکس(  ی او در مورد رویدادهای جهانی و مهارتها گزارشصحت و سقم    لیپمان نە  در مورد حرفە  

استثناء   بدون تردید و تأمل، بە «خودی»قول خودش از موضع یک   برمشردن قدرت جهانی آمریکا بە  بلکە

 «تطبیق با واقعیت»قادر ساخنت مهوطنانش برای   عنوان یک مفسر خود را موظف بە  ویتنام، بود. زیرا او بە

های اخالقی، رئالیستی، و نوع  او آنرا  با تأیید بر جنبە  . مهان واقعیت قدرت بالمنازع جهانی آمریکا کەدید می

 8تر ساخت. مقبول «برای منحرف نشدن از فشار افکار عمومی  مهارتی قابل توجە»دوستی آن و با 

نان البتە از نوع درک خنبگان های پرنفوذ جورج ک   مهنی نظر را در مورد نقش جهانی آمریکا در نوشتە  مشابە

توان دید.ک نان بانی سیاست سد نفوذ کە زیربنای تفکر رمسی آمریکا در دوران جنگ سرد  عالریتبە و خشن، می

داد، معتقد بود کە کشورش حمافظ متدن غربی است. از نظر او چننی سرنوشتی در جهان غری  را تشکیل می

بستگی داشت. بعالوە، از  «مفهوم قدرت مستقیم»مریکا بلکە بە اروپایی نە بە مساعی برای حمبوب ساخنت آ

آجنا کە مردمان مستعمرات سابق امکان بە چالش کشاندن آمریکا را بە حلاظ اقتصادی و نظامی نداشتند،  

حتت مستعمرە درآوردن  ٠٩٠١ک نان مدافع خودداری بود. با وجود این، وی در یادداشتی مربوط بە سال 

آپارتاید را )بە استثنای بدرفتاری آن( تأیید کرد اگرچە موافق  ٠٩١٠در یادداشتی در سال  آفریقا و مهچننی
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وی شکی   9نبود. «نوع خالص آمریکایی سیستم امپریالیستی غری فرمال»دخالت آمریکا در ویتنام و در کل 

طرز فکری است کە باشند و این مهان  نداشت کە اروپا و آمریکا دارای موقعیت نادر برای هدایت جهان می

او را وادار کرد آمریکا را بە عنوان انسانی جمسم کند کە برای ایفای نقشی کە سابقأ امپراتوری بریتانیا آنرا ایفا 

 شده است. «بالغ»کرد  می

در کنار ک نان و لیپمان، هر دو مردانی تنها و بیگانە از جوامع خود و بیزار از رفتارهای خصمانە آمریکا، 

های خارجە پسا جنگ ایاالت متحدە  بودند. آهنا بر این امر واقف  گری نیز تعینی کننده سیاستنریوهای دی

گرایی، ضد استعمارگرایی، امپریالیسم جتارت آزاد در ارتباط با مشخصەهای  بودند کە انزواگرایی، دخالت

و  «روشنگریضد »داخلی زندگی سیاسی آمریکا قرار داشتند کە توسط ریچارد هوفستادتر بە عنوان 

های سیاست خارجە آمریکا  نشینی و عقب  ، پیشروی ثباتی تشریح شده بودند: این مسئلە باعث بی «پارانوید»

رهربی آمریکا و موارد استثنایی بقوت خود باقی است؛  قبل از خامتە جنگ جهانی دوم بود. با وجود این ایده  

کە آمریکا قدرتی امپریالیستی   خواهند یمسئولنی من آمریکا مشغول چە کاری است، این این کەبدون توجە بە 

نامە برای آنچە اجنام  بە عنوان اساس «های جهانی مسئولیت»دهند بە نظریە  مهانند دیگران باشد و ترجیح می

های  مسئولیت»بە  -دکرتین مونرو، مانیفست تقدیر، و غریە -نامەهای پیشنی بسنده کنند. اساس دهد می

جنگ جهانی دوم و با مفهوم  بە دنبالکە دقیقأ با رشد منافع جهانی ایاالت متحدە منجر شدند   «جهانی

 قدرت عظیم آن کە توسط خنبگان خردمند سیاست خارجی فرمولە شده، در انطباق قرار داشتند.
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ت بە روشنی توضیح داده است. دخالت نظامی آمریکا هر سال یکبار تأثریات خمرب این تفکر را ریچارد بارن  

یابد( اتفاق افتاده است. از آن زمان بە بعد  )سالی کە مشارش وی پایان می ٠٩١١و  ٠٩٠١های  در بنی سال

خود را  ٠٩٩٠]نیز[ ایاالت متحدە بە شیوەای موثر فعال بود و این بویژە در جریان جنگ خلیج در سال 

کە ششصد و پنجاه هزار سرباز با طی کردن شش هزار مایل برای عقب راندن جتاوز    هنگامی هدد مینشان 

معتقد است کە چننی دخالتی  ریشەهای جنگت در کتاب عراق بە خاک یک متحد آمریکا اعزام شدند. بارن  

را  «جنیلیعناصر یک کیش امپراتوری جهانی...: احساسی از رسالت، ضرورت تارخیی، و تب و تاب ا مهە  »

 :دهد میدارا است. وی ادامە 

های گوشخراش مهچون ]لیدون  گذاری قرار دارد. بە قول گلوبالیست کیش امپراتوری بر اساس تئوری قانون

صدا چون نیکسون، هدف سیاست خارجە آمریکا ساخنت جهانی است   های بی باینز[ جانسون و گلوبالیست

ارد. اما، طبق سخنان روسک وزیر خارجە این ایاالت متحدە کە هر چە بیشرت حتت حاکمیت قانون قرار د

را با تعینی قواعد بازی برای  «املللی منافع بنی»باشد. ایاالت متحدە  «دهنده صلح سازمان»است کە بایستی 

. این چننی است کە ایاالت متحدە برای  کند میآرایی نظامی در سراسر جهان حتمیل  توسعە اقتصادی و صف

شود  ها بیان می . سیاست جنگ سرد بوسیلە یک سری دستورالعملکند میی در کوبا قانون تعینی رفتار شورو 

پزشک مارکسیست رهربی   تواند با کوبا جتارت داشتە باشد و یا گینە را بایستی یک دندان مثأل آیا بریتانیا می

م نیز دارای حق مشروع برای اجرای قانون ر  م بسیار مشابە است. رو در خصوص امپراتوری ر  کند. تعریف سیس  
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و در شوروی و  کند میدر مستعمرات خود بود. قواننی خودساختە آمریکای امروز  بر سراسر جهان حکم 

چنی نیز حق پرواز هواپیماهای نظامی خود را بدست آورده است. ایاالت متحدە کە سرشار از ثروت بیکران 

ملل، او آماده  املللی و نە درون آن، قرار دارد. بزرگرت در میان مهە   بنیو تارخیی استثنایی است، ورای سیستم 

10دریافت نقش حامل قانون است.
 

دقیقرت ایاالت متحدە را در جریان  بسیاراست اما آهنا حتی  ٠٩١١سال   چاپ این کلمات مربوط بە  اگرچە

در مورد قانون و صلح در جهان  کە سرگرم دیکتە کردن نظراتش   جتاوز بە پاناما و جنگ خلیج و هنگامی

گذارند. مسئلە عجیب در این بارە نە تالش در این زمینە بلکە اجنام آن با آنچنان توافق و  بە منایش می است،

رأیی در یک فضای عمومی است کە بە عنوان یک نوع فضای فرهنگی ]بە این منظور[ برای منایندگی  تقریبأ هم

های عظیم داخلی )برای مثال یک سال بعد از جنگ خلیج(  وران حبرانو تشریح آن ساختە شده است. در د

ای بە حالت تعلیق درآمدند و کنار گذاشتە شدند و این در حالی بود کە هنوز مدیا نقش  چننی فتوح اخالقی

داد تا یک آمریکایی در حد متوسط را در این باور نگە  ادامە می «تولید رضایت»غری معمول خود را برای 

های جهان و شیطان را با تناقضات و ناپیگریی )پاناما، گرانادا،  دارد تا نادرستی «ما»کە این بستگی بە   دارد

 «ما»لیبی( درست کنیم، منونەهایی کە بسیار مورد حبث قرار گرفتەاند و ثابت شدەاند کە از نظر حقوقی بە 

خواهد دقیقأ مهان  میآمریکا عاشق این طرز فکر است کە هر آنچە را کە او »نان: تعلق دارند. بە قول کری  

 11.«چیزی است کە نژاد انسان خواهان آن است
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ها دولت ایاالت متحدە دارای یک سیاست مستقیم و دخالت آشکار فعال در مسایل مربوط بە  برای سال

گوامتاال، سالوادور، گرانادا، کشورهایی کە حق آمریکای جنوبی و مرکزی بود: کوبا، نیکاراگوئە، پاناما، شیلی،  

های  شان بە احناء گوناگون از مجلە جنگ مستقیم، بە متکنی درآوردن، ترور و کمک مالی بە ارتش حاکمیت

مورد محلە قرار گرفتند. در شرق آسیا ایاالت متحدە در دو جنگ سهیم شد، رویەهای نظامی  «نرتاک  »

ە کشتە شدن صدها هزار نفر گردید )اندونزی در تیمور شرقی( محایت کرد، را کە منجر ب «دوست»های  دولت

نامەهای سازمان  های غری قانونی یاری رساند، خبش ها در فعالیت (، بە دولت٠٩١١بە کودتا دست زد )ایران 

 مهوارە دفاع از کرد )ترکیە، اسرائیل(. خط رمسی آمریکا های دولتی را نقض ملل را مسخرە کرد و سیاست

[ ایاالت متحدە بە ٠٩٩٠منافع، برقراری نظم و اجرای عدالت است. اما دیدمی کە در جریان جنگ عراق ]

سازمان ملل برای اجرای قرار جنگ متوسل شد، در حالیکە مهزمان در منونەهای دیگر )باالتر از مهە اسرائیل( 

شدند و  آمدند یا نادیدە گرفتە می ا در منیقرارهای سازمان ملل کە مورد پشتیانی ایاالت متحدە نیز بودند بە اجر 

 دالر بە سازمان ملل بدهکار مانده بود.  ایاالت متحدە صدها میلیون

ادبیات معرتض در ایاالت متحدە در کنار فضای عمومی رمسی مهوارە بە حیات خود ادامە داده است؛ این 

مورخنی جتدیدگرای تاریخ آمریکا مهانند توان اپوزیسیون عملکردهای رمسی و کشوری دانست.  ادبیات را می

ت، ریچارد سکی، ریچارد بارن  و و هاوارد زین، منتقدین قوی چون نوام چ  لک  ل ک  ویلیام آپلمان ویلیامز، گابری  

فالک، و بسیاری دیگر نە تنها بە عنوان صداهای تکی بلکە بە عنوان خبشی از یک آلرتناتیو اساسی و جریان 
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لیربال مهچون -نامەهای چپ توان فصل یابند. بە اینها می اخل کشور است کە امهیت میضد امپریالیستی در د

تعینی درجە  . در هنگام حیات سردبری آن را اضافە منود aنس ویکلی()ست   سنگ هفتەنامە، ترقی، ملت

توان بە این حقیقت ناخوشایند  شود دشوار است اما می طرفداری از نظراتی کە توسط اپوزیسیون منایندگی می

اشارە کرد کە علریغم وجود دائمی اپوزیسیون اما قدرت بازدارندە آن موثر و کارا نبودە است. صداهای معرتض 

ری انداخنت آن و تقلیل نریوی دهشتناک آن اجنام بە محلە بە عراق در عمل کاری برای توقف آن، بە تأخ

گذاران، ارتش،  آرایی عمومی بود کە در آن نظریە دولت، سیاست ندادند. آنچە در عوض اتفاق افتاد هم

بە  گران رمسی، مدیا و مراکز آکادمیکی در نقطە ضرورت نریوی ایاالت متحدە و عدالت هنایی پروژە آن حتلیل

ر ها و توجیەگران از آندرو جانسون گرفتە تا تئود   ادغام شدند. نظریەای کە تئوریسنی مهدیگر رسیدند و در هم

 ر و روبرت تاکر بە درازای تاریخ بە تدارک آن پرداختە بودند.سینج  نری ک  لت تا ه  روزو  

 )سر تیرت کتاب جان فیسک در bتقدیر کرتین مانیفست  از جنگ جهانی دوم بە بعد ارتباطی آشکار در بنی د  

ی ایاالت متحدە، ادبیات عظیم در باره حقانیت آمریکا )رسالت تارخیی، ها سرزمنی(، گسرتش ٠١٩١سال 

کرتین فوق در کتاب در مورد د   ٠٩١١گ در سال ینرب  بازتولید اخالقی و گسرتش آزادی کە توسط آلربت و  

مورد حتلیل قرار گرفتەاند( و  12: پژوهشی بر توسعە ناسیونالیستی در تاریخ آمریکاتقدیر کترین مانیفست  د  

                                                           
a
 The Nation, The Progress, I.F. Stone’s weekly 

b
  

  بە را یشها سرزمین  کە بود  متحده ایاالت سرنوشت و تقدیر این آن طبق  کە است آمریکا در نوزدهم قرن اواخر و  نیمە دکترین و عقاید منظور
.دهد ارتقاء و گسترش را اش اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نفوذ و دهد  توسعە آمریکا  قاره همە  
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فرمول مکررأ تکرار شده نیاز برای دخالت آمریکا علیە این یا آن هتدید وجود دارد. این ارتباط مهوارە بە 

  گردد میها مبب ناپدید  نهای جنگ و ت   شود و در واقع در میان صدای طبل شیوەای نادر بر مهە آشکار می

آیند. آنچە من بدان عالقە دارم این است  ی دمشنی ناشناختە فرود میکە در سرزمینی دوردست و غالبأ بر رو 

تواند تا ابد بە حاکمیت خود در خارج ادامە  دانیم هیچ برنامە و پروژە امپریالیستی هنایتأ منی از آجنا کە مهە می

خود دارد و  لبە دنباآموزد کە استیال مقاومت را  توانیم بکنیم؛ تاریخ مهچننی بە ما می چکار می «ما»دهد 

فاکتوری ضعیف کنندە  -و سودهای گاه و بیگاه  بە خاطر لذت -های امپریالیستی رقابت در تخشونمریاث 

گذشتەای امپریالیستی آغشتە شده است.   برای هر دو طرف است. این حقایق  عصری است کە با خاطره  

امروز دیگر هر ملتی دارای مردم سیاسی شده بسیار بیشرتی از آن است کە رسالت تارخیی آمریکا را برای 

 رهربی جهان بسادگی بپذیرند.

کافی برای کمک بە شناخت ما در مورد منابع حترک آمریکا برای   اثرهای مورخان فرهنگی آمریکا دارای

. گردد میشود و قابل قبول  چرا این حترک منایندگی می این کەجهان هستند و مهچننی در مورد استیالی 

با   معتقد است کە جتربەای کە بە تاریخ آمریکا شکل داد جنگ aاز طریق خشونت احیاءتکنی در ریچارد سل  

نە بە عنوان قاتالن صرف )آنطور   ها  آمریکاییسرخپوستان بومی آمریکا بود؛ این جتربە بە نوبە خود تصویری از 

آغشتە بە گناە انسان، در جستجوی   یک نژاد نوین، مستقل از مریاث»نس گفت( بلکە بە عنوان ر  کە د. ه. ل  

                                                           
a
 Richard Slotkin: Regeneration Through Violence 
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درست   «برای خالص کردن طبیعت بە عنوان شکارچی، سیاح، پیشقراول و جستجوگر روابطی نوین و اصیل

 a،دیک-موبیبە نام   لویلزدهم خبصوص در اثر بیاد ماندنی م  چننی تصویری مرتبأ در ادبیات قرن نو  13.کرد

نان از موضع غری آمریکایی، شود. بر طبق گفتەهای ج   تکرار می کاپیتان آهاب مناینده   در این اثریمز و کری 

حکایت جستجو و سیاحی آمریکا است؛ او وسواس، گریا، بدون وقفە در حال حرکت، بە متامی پیچیدە در 

 14حقانیت ادعاهای خود و احساس مسبلی کیهانی است.

داد.  توان صرفأ بە بیان ادبی وقایع جهان واقعی تقلیل لویل کە خود منتقد آهاب و آمریکا بود، را منیم  کارهای 

یش ادامە داد کە در اکثر موارد هبای آن را مردم ها سرزمنیاما در واقع ایاالت متحدە در قرن نوزدهم بە توسعە 

و دریاهای مهجوار آن تبدیل شد. جتارب  ها سرزمنیمشال آمریکا و  بومی پرداختند و در هنایت بە حاکم قاره  

یلیپنی، چنی، هاوایی و البتە سراسر آمریکای کاراییب و ماورای دریایی قرن نوزدهم، سواحل مشال آفریقا تا ف

تشکیل  «دیگران» و نە کمال و استقالل   ها سرزمنیگرید. متایل اصلی را توسعە و کنرتل  مرکزی را در برمی

 داد کە برایشان حضور آمریکا در هبرتین حالت ترکیبی از خری و شر بود. می

توان مشاهده کرد. ج.  آمریکا را در رابطە این کشور با هایتی می انگیز اما تیپیک از خودسری منونەای شگفت

کە چگونە از   دهد مینشان  bهایتی و ایاالت متحدە: کلیشەهای ملی و تصور ادبیمایکل داش در کتاب 

برای  آورد بدست می ٠١١١پوست در سال  مهان حلظەای کە هایتی استقاللش را بە مثابە یک مجهوری سیاه
                                                           
a
 Melville: Moby-Dick 

b
 J. Michael Dash: Haiti and the United States: National Stereotypes and the Literary Imagination 
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شود کە بتواند ایدەهایش را بە آجنا بریزد. بە قول داش فعاالن جنبش لغو بردگی  آمریکا بە خلئی تبدیل می

. بعدها دیدند میهایتی را نە مکانی دارای کمال و متامیت خود بلکە حملی برای جا دادن بردەهای آزاد شده 

این  ٠٩٠١ایاالت متحدە در سال این جزیرە و مردم ساکن آن تداعی کننده احنطاط و فرودستی شدند. 

نیکاراگوئە( را اشغال کرد و استبدادی بومی را بر امور کارها گماشت و اوضاع را  ٠٩٠١جزیرە )و در سال 

 خواستند میهزاران نفر از پناهندگان  ٠٩٩١و  ٠٩٩٠های  کە در سال   و هنگامی 15بدتر از آنچە بود کرد؛

در مورد هایتی و یا  ها  آمریکاییبە هایتی برگردانده شدند. تعداد کمی از از هایتی بە فلوریدا وارد شوند با زور 

عراق بعد از سپری شدن دخالت واقعی در آن کشورها عذاب کشیدەاند. علریغم ابعاد فرا قارەای و دربرداشنت 

خارجی كند. خنبگان سیاست  نظرانە را منایندگی می عناصر گوناگون، استیالی آمریکا فرهنگی منزوی و تنگ

دارای جتارب پایدار در حاکمیت مستقیم در خارج نیستند، مهانطور کە بریتانیا و فرانسە از آن جتارب حمروم 

بودند و بە مهنی خاطر توجهات آمریکا خصلتی ناگهانی و زود فرجام دارد؛ پشتەای از ادعاها و منابعی عظیم 

رسد. دوباره بە قول   پس بە دنبال آن سکوت سر میشود )ویتنام، لیبی، عراق، پاناما( و س در حملی اسراف می

تر از امپراتوری بریتانیا است، جبز داشنت رویەای شدیدأ منفی حتی  متنوع  هژمونی جدید علریغم اینکە»نان: کری  

ها بدست مدیران   تر از یافنت برنامەای جامع برای عمل است. بە مهنی خاطر است کە برنامەپردازی ناتوان

 16.«افتد منایندگان خمفی میها و  کمپانی
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این قابل قبول است کە توسعەطلبی آمریکا اصوأل اقتصادی است. اما این امر وابستە بە ایدەها و 

شوند و توسط آهنا ]این  های فرهنگی در بارە خود آمریکا است کە بدون وقفە در مأل عام تکرار می ایدیولوژی

 نان بە صرفأ مذهب و ملت مهانند اقتصادی سیستم یک»نان قول کری    آید. بە طلبی[ بە حرکت در می توسعە

ها،  یکنواختی در نظم طرح 17.« اند حیاتی درجە مهان بە رؤیاها و بصریت و عقاید آن برای. نیست متکی

های جدی جهانی آمریکا را حمق  شوند تا مسئولیت های متوالی تولید می ها توسط نسل ها، یا تئوری پاراگراف

هایی کە آهنا ارتقاء  کە چگونە اکثر رفتارها و سیاست  دهد مینشان  ها  آمریکاییی اخری ها پژوهشجلوە دهند. 

دادەاند بر اساس تقریبأ ترمجە نادرست ]اوضاع[ و جهالت شکل گرفتە است و مشوق آهنا تنها خواست 

سیادت و تسلط بودە و نشان آهنا استثناء بودن آمریکایی است. رابطە آمریکا با طرف صحبت خود در خاور 

تأثری گرفتە از تبعیضات نژادی، از توجهات ناگهانی و  -، ژاپن، ک رە، هندوچنیچنی -دور و اقیانوس آرام

خود فشاری عظیم را هزاران مایل دورتر، از نظر جغرافیایی و عقالنی دور  بە دنبالبدون تدارک قبلی است کە 

ریە، ماساو میوشی، آفریند. با در نظر گرفنت حتقیقات پژوهشی آکریی ای ، میها  آمریکاییدست از زندگی بیشرت 

توانیم مشاهده کنیم کە جبز مورد پیچیدە و استثنائی ژاپن در اکثر موارد این   جان د ور، و ماریلنی یانگ ما می

 کشورها دارای درک نادرست در مورد آمریکا بودند و هیچکدام قادر بە نفوذ بە داخل قارە آمریکا نگشتند.

های( توسعە و مدرنیزاسیون در ایاالت متحدە شکوفا شد.  )و سیاستظهور گفتمان  بە دنبالاین توازن نابرابر 

های اجتماعی، جوامع سنتی، انتقال  های مراحل اقتصادی، نوع تئوری -انگیز زرادخانەای از مفاهیم شگفت
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گران رمسی  و حتلیل ها دانشگاهبە سراسر جهان اعزام شدند؛  -سیستم، پاسیفیسم، حترک اجتماعی، و غریە

ها[ از سوبسیدهای هنگفت دولتی برای پیگریی ایدەهایشان برخوردار گردیدند، بسیاری از این  نک]تینک تا

کردند.  گذار )یا نزدیک بە( دولت آمریکا را هدایت می افراد برنامەپردازان اسرتاتژیک و متخصصان سیاست

منتقد مبذول  پژوهشگرانتوسط توجە بە این مسئلە تنها برای اولنی بار با آغاز اعرتاض عمومی بە جنگ ویتنام 

شنیدمی صرفأ از سیاست ایاالت متحدە در هندوچنی نبود  شد. اما سپس و برای اولنی بار انتقادی کە ما می

مدیریت تغییرات گرفت. آیرین گ ندزی ر در اثر  بلکە منطق رفتار امپریالیستی ایاالت متحدە در آسیا را در برمی

در بررسی گفتمان توسعە و مدرنیزاسیون با استفادە از  aو جهان سومسیاسی: دانشمندان علوم اجتماعی 

کە چگونە حرکت آزمایش نشده برای دسرتسی بە جهان دارای تأثریات خمرب   دهد میادبیات ضد جنگ نشان 

 «صعود اقتصادی»نیازمند مدرنیزاسیون و  رسید میسیاسی است و عزت جوامع ماوراء دریاها را کە بە نظر 

  18هستند را تقلیل دادە و در مواردی نابود کردە است.

بر مشردن این مشخصات بە نظر من بدرستی بیانگر یک سیاست عمومی مهراه با اتوریتە اجتماعی قابل 

های برجستەای کە  است. آکادمیسنی b«نظر دپارمتنتال»مالحضە آن است کە در بسرت  انگیسی آن خالق 

کنندگان رئوس فکری و  تعینی -هانتینگتون، پای، وربا، ل رن ر، السو ل -رار گرفتندتوسط گ ندزی ر مورد بررسی ق

                                                           
a
 Irene Gendzier: Managing Political Change: Social Scientists and the Third World 

b
 Departmental view 
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 -پدیدەهای استعمارزدایی و دوران پسا امپریالیسم کالسیک  aاند. ی بانفوذ دولت و آکادمیها خبشمنظر 

ه از جنگ سرد در بطن کتابچەهای راهنما برآمد -براندازی، ناسیونالیسم رادیکال، حبث بومیان برای استقالل

بایستی یا بە زیر کشیدە شوند و یا مهراه گردند؛ در مورد ک رە، چنی، ویتنام، آهنا خواهان  شوند. آهنا  دیدە می

چالش آشکار اتوریتە آمریکا در دوران  نظامی شدند. مورد تقریبأ خندەدار   ر هزینە  های پ   نو کردن تعهد بە کمپنی

بعد از باتیستا در کوبا نشان داد کە آنچە کە بە خطر افتاد نە امنیت بلکە این احساس بود کە ایاالت متحدە 

 «آزادی»تواند جتاوز و چالش ایدیولوژیکی را بە آنکە  زمنی( منی ک ره    تعریف شده )نیم در بطن قلمرو خود

 خواند قبول کند. می

خص و معرف هژمونی امپریالیستی کالسیک مهانا دوقلوی قدرت و مشروعیت است. هدف یکی کسب شا

كند. وجە متایز قرن  استیالی مستقیم است و دیگری در حیطە فرهنگی آن را دنبال می ]موقعیت[ در جهان  

های پخش و   دستگاهسابقە در  آن برای دست یافنت بە اتوریتە فرهنگی بە می ن رشد بی آمریکا در جهش کمیتی  

کنرتل اطالعات است. آنطور کە خواهیم دید، رسانەها مرکز ثقل فرهنگ داخلی هستند. در حالیکە یک قرن 

پیش فرهنگ اروپایی بە حضور مرد سفید گرە خوردە بود، در واقع بە حضور غری قابل دفع سلطەجویانە و 

تر از وجدان  لی هستیم کە اغلب در سطحی پاینیاملل فیزیکی او، ما اکنون مهچننی شاهد حضور رسانەهای بنی

ک النگ   «امپریالیسم فرهنگی»دهند. عبارت  خواه و در حوزەای وسیع خود را جای می آگاهی کە توسط ج 

                                                           
a
 Gendzier, Huntigton, Pye, Verba, Lerner, Lasswell 



75 
 

یونی چون دایناستی و لوییز های ت کە این تعریف در مورد سریال   مرسوم شد، برخی از معانی خود را هنگامی

کە از منظری    اما هنگامی دهد میشود از دست  سە و ژاپن بکار گرفتە میداالس در کشورهایی چون فران

 آورند. شوند دوبارە موضوعیت خود را بدست می جهانی دیدە می

مشکالت   املللی برای مطالعە منظر فوق را در گزارش منتشر شدە توسط کمیسیون بنی  بە  ترین مسئلە نزدیک

براید ]و سخنرانی او  ریاست سنی ماک  یی بە کمک یونسکو و بەتوان دید کە در یک گردمها ارتباطاتی می

شد را مورد  (، آنچە نظم اطالعاتی جهان نو خواندە می٠٩١١حتت عنوان[ صداهای بسیار اما جهانی واحد )

مشاری بر روی این گزارش انباشتە شدەاند   و نامربوط بی  های خشمگینانە کلمات و حتلیل  19داد. می خطاب قرار 

جهان »و  «ها کمونیست»بیشرت آنان متعلق بە روزنامەنگاران آمریکایی و دانایان مهە تن حریفی است کە   کە

دهنده  ار شکلرا بە خاطر تالش برای نقص دمکراسی مطبوعاتی، گردش آزاد ایدەها، نریوهای باز  «سوم

سازد کە  کنند. اما نگاهی امجالی بە گزارش فوق آشکار می ارتباطات و صنایع چاپ و کامپیوتر مالمت می

در میان اعضای کمیسیون برای توازن و برابری   های ساده مهچون سانسور، تردید قابل مالحظە فراتر از راەحل

دگانی با مسپاتی کم مهانند آنتونی مسیت در کتاب نظمی دنیای اطالعات وجود داشت. حتی نویسن دادن بە بی

 یابند: جدیت مسئلە را در می اطالعات ژئوپولیتیک

تواند مبراتب بزرگرت از هتدید استعمار باشد. ما  استقالل از جانب الکرتونیک در اواخر قرن بیستم می هتدید  

ە روابط امپریالیستی نبودە بلکە صرفأ بسط فهیم کە استعمارزدایی و رشد فراناسیونالسیم بە معنای خامت دارمی می
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  بافد. رسانەهای جدید برای نفوذ بە ای است کە از رنسانس بە بعد رشتەهای خود را می شبکە ژئوپولیتیکی

دارای قابلیت بسیار بیشرت از هر گونە برنامەهای تکنولوژی غربی سابق است.  «گریندە»اعماق هر فرهنگ 

توان از این  می  ای است کە ت اجتماعی در جوامع در حال توسعە امروزی نتیجەختریب عظیم و تشدید تناقضا

 20حاصل کرد.

تواند بە دلیل   این می این کەو  است.  بزرگرتین قدرت در این میان ایاالت متحده  دارنده  کسی منکر نیست کە

رسد  صدام حسنی بە نظر می کنرتل تولید و توزیع و باالتر از مهە دستچنی کردن اخبار مورد نیاز جهان )حتی

های فراکشوری آمریکایی و یا بە خاطر بسط بدون  متکی بە سی ان ان است( توسط تعدادی از شرکت

گریند و مکانیزمی جدید برای  های خمتلف کنرتل فرهنگی باشد کە از ایاالت متحدە سرچشمە می حریف شکل

تر بە  تر و ضعیف ی کوچکها فرهنگە مهچننی برای نە تنها حوزەهای انتخاباتی در آمریکا بلک جذب و متکنی  

مشخصأ، نظریە جامعە تک  -های منتقد اجنام شدەاند آورند. تعدادی از کارهایی کە توسط تئوریسنی وجود می

سرشت شیوەهای خملوط سرکوب  b-نز نسرب گ رصنعت آگاه توسط آدورنو و ا   aعدی متعلق بە ه رب رت مارکوزه،ب  

کنند  و بردباری کە بە عنوان وسایل پاسیفیسم اجتماعی در جوامع غربی مورد استفاده قرار گرفتەاند را رو می

رو ل، آلدوس هیوکسلی، و جیمز بورهنام مورد حبث قرار گرفتە بودند(؛ )مسائلی کە نسلی قبل توسط جورج ا  

براید و  کیژە آمریکایی بر روی دیگر نقاط جهان بر یافتەهای گزارش م  نفوذ امپریالیسم مطبوعاتی غربی و بو 

                                                           
a
  Herbert Marcuse: One Dimentional Man 

b
 Consciousness industry, Adorno and Enzensberger 
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ترتیب در بارە مالکیت وسایل تولید و پخش   رب رت سچیل ر و آرماند مات الرت بەیافتەهای بسیار مهم ه  

 21کنند. تصاویر، اخبار و منایندگی تأکید می

ی عجیب و هتدیدآمیز خارجی را بە شیوەای ها فرهنگبە خارج پا هند،  این کەبا وجود این مطبوعات قبل از 

در دوران جنگ، مانند   در دوران غری جنگی بلکە  . موفقیت رسانەها نەدهد میموثر برای ناظران داخلی ارائە 

آفریند،  را می «دیگران»کە اشتیاق برای خصومت و خشونت علیە فرهنگ   ٠٩٩١-٩٠جنگ خلیج در سال 

مارلو  -بریتانیای قرن نوزدهم عادت داشتند برای مبباران بومیان اردوکشی کنند بە مراتب بیشرت است. فرانسە و

هایشان در  فرانسویها مشغول جنگی از جنگ»گوید:  با رسیدن بە آفریقا می a[قلب سیاهی] دراک ندر کتاب  

زمنی، آمسان و آب، در آجنا او ]جنگمرد فرانسوی[ نامفهوم بود و  ها هستند...در بیکرانی خالی   این نزدیکی

اکنون این کار ایاالت متحدە است. توجە کنید کە چگونە جنگ خلیج  -«کرد بە درون یک قارە شلیک می

ن ظاهر شد: کار   نیویورک تامیزو  وال سرتیت جورنالحبثی در صفحات  ٠٩٩١قبوالنده شد: در نیمە دسامرب 

از دومی. تز هاوس بر این مبنا بود کە ایاالت متحدە نبایستی بە  لوییزس از روزنامە اولی و آنتونی ا لیوت هاو 

مهانند  لوییزانتظار نتیجە حترمیات بنشیند، بلکە بایستی بە عراق محلە کند و صدام را بە بازنده تبدیل کند. 

کە وی را از دیگر نویسندگان برجستە   اش، کیفیاتی سابق از زاویە راەهای عقالنی و باورهای خوب لیربالی

                                                           
a
 Joseph Conrad: Heart of Darkness 
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کە از موضع اولیە جورج بوش در مورد مسئلە کویت محایت   لوییز، وارد حبث شد. کند میآمریکایی جدا 

 کرد، اکنون بە این نتیجە رسیدە بود کە احتمال جنگ وجود دارد و بایستی در مقابل آن ایستاد. می

را حتت  لوییزداد،  زمینی هشدار می  آمیز بودن محلە  نظرات سوپرشاهینی  کسانی چون پاول نیتزە کە از فاجعە

بایستی منتظر مباند و فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را افزایش دهد و  تأثری قرار داده بود. ایاالت متحدە می

یونی در برنامە مشهور لوییز س در مناظرە تو هاو  لوییزعملی باشد. احتماأل تنها آن وقت است کە جنگ 

شبانە  ساعت اخبار مهانند دو فیلسوف کە مشتاقانە در جدلی در حلظەای حساس در جتربە ملی در مقابل هم 

کە ایاالت متحدە ژست جنگ بە خود گرفتە است: مزایا و   رسید میقرار گرفتە بودند ظاهر شدند. بە نظر 

یونی  این چننی مهمی در کشور لوییز ت ب فضای عمومی و در برنامە  معایب بە شیوەای فصیح در چارچو 

 شدند. می  توضیح داده

این ضمری، تقریبأ بیشرت از هر کلمەای  – «ما»بنی بە این مسئلە واقف بودند کە  هر دو بە عنوان کسانی واقع

ای عمومی در بە عنوان شرکاء فض ها  آمریکاییدیگر، تقویت کنندە این احساس خیالی است کە مهە 

 دربایستی  -باشند ی دوردست سهیم میها سرزمنیدر   ها برای متعهد کردن آمریکا برای دخالت گریی تصمیم

ها سر و سامان دهیم. مسئلە بقاء ملی  ها و ملت ها، ارتش تر بە رفتار دولت خلیج باشیم و هزاران مایل آنطرف

ها، اخالق و حقوق صورت گرفت؛ هر دو در  رنسیپهای زیادی در مورد پ مورد حبث قرار نگرفت. اما حبث

اختیار داشنت نریوی نظامی را برای خود فرض گرفتە بودند تا آن را اعزام کنند، از آن استفاده کنند و در موقع 
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کشانند و سازمان ملل در اینجا تنها بە عنوان خبشی احلاقی از سیاست ایاالت متحدە بە نظر عقب ب  

های قابل  کننده در مورد این مشاجره این بود کە هر دو بر خالف سوپرشاهنی  . مسئلە مأیوسرسید می

خستە نشد( و متخصصان امنیت ملی  «جراحی محلە  »ر کە هرگز از راەحل سینج  نری ک  )مهانند ه    بینی پیش

افرادی پولیتیکی بود(، -زینکسکی،کە آنچنان با انرژی زیاد خمالف جنگ بە دالیل ژئوو برز  )مهانند زبیگنی  

 آمدند. مشار می  بە  مالحظە قابل

فرضی عملکرد آمریکا در جهان، جائیکە آمریکا  خبشی است از مریاث «ما»و هاوس عملکرد  لوییزاز نظر 

[ ما بسیار بە ندرت  شده، بە دخالت پرداختە است. ]در این مناظره برای دو قرن غالبأ با نتایج وخیم و فراموش

کننده( بە عنوان عامالن برانگیخنت  عنوان قربانی، برای منونە )بە مهان میزان قانعشاهد اشارە بە اعراب بە 

شد کە این ]جنگ[ تنها  شد، بودمی. چننی احساس می جنگ و کسانی کە جنگ بە آهنا هم مربوط می

یزی افتاد با متام قدرت ختریب آشکار خود، چ ست. حریقی کە بە جریان میها  آمریکاییمسئلەای داخلی برای 

در دوردست بود و دوبارە، بە استثناء )تنها تعداد کمی( کیسە جنازە و خانوادەهای داغدیدە، آسیبی متوجە 

 کرد. تنها سردی و بیدادی بە وضعیت اضافە می  خنواهد شد. چننی سرشتی انتزاعی ها  آمریکایی

. نە تنها دهد میکردەام آزار این مسئلە من را بە عنوان یک آمریکایی و یک عرب کە در هر دو جهان زندگی  

این   بە  رسد؛ فراری از آن ممکن نیست. بلکە این رویارویی آنچنان جامع و مهەگری بە نظر می این کەبە خاطر 

هیچگاه بە عبارات معرف دنیای اعراب و اجزاء آن این چننی بازی نشده است؛ این عبارات هیچگاه   دلیل کە
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دقت کاربردی مهراهی  اینچننی بە شیوەای عجیب دارای معانی انتزاعی نبودەاند و بە ندرت با احرتام و

اعراب در جنگ کە نیافتاده بود. جهان عرب در عنی حال کە مهە شوند، اگرچە حتی ایاالت متحدە با  می

كند. برای منونە هیچ گروە  اما از نزدیکی و بروز دانش امتناع می  خالق عالقەمندی و شیفتگی بە خود بوده

انده است: اگر کسی از یک آمریکایی بە روز شده از شعر فرهنگی عمدەای بە اندازە اعراب ناشناختە باقی من

و داستان اسم یک نویسنده عرب را بپرسد، احتماأل تنها کسی کە در جواب خواهیم شنید هنوز خلیل گیربان 

خواهد بود. چگونە ممکن است از یک طرف این مهە فعل و انفعاالت و از طرفی دیگر در دنیای واقع ]دانش 

 باشند؟  در سطح ناچیزی وجود داشتە در بارە مهدیگر[

احنرافی است. آمریکا در ادبیات عربی مکان زیادی را اشغال   مهان اندازه  بەاین تصویر از دید یک عرب نیز 

اثر عبدالرمحن املونیف است کە البتە در  22؛ استثناء در اینجا رمان بزرگ و جالب شهرهای منککند یمن

ف نیز حق ملیت عربستان سعودی را از دست داد. اگرچە آمریکا بە میزان بسیاری از کشورها قدغن شد و مول

آید، تا آجنا کە من اطالع دارم  مشار می  زیادی بزرگرتین و مهمرتین نریوی خارجی در جهان عرب معاصر بە

ا دنیای عرب دارای هیچ مرکز آکادمیکی بە منظور مطالعە آن نیست. بسیاری از رهربان عرب کە زندگی خود ر 

کنند  ی آمریکایی میها دانشگاهوقف حمکوم کردن آمریکا منودند اوقات زیادی را صرف فرستادن فرزندانشان بە 

کردگان ممتاز عرب هنوز  دهند. توضیح این مسئلە حتی برای حتصیل و ترتیبات کسب گرین کارت را برایشان می

ها تابع  چرخاند، یا این سیاست می امری دشوار است کە سیاست خارجی آمریکا را سازمان سیا نیست کە
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های کلیدی نیست؛ تقریبأ مهە بر این باورند کە ایاالت متحدە سازمان  وار افراد با موقعیت سایە توطئە یا شبکە  

 .کند یمستثنی من  را از این قاعده  انتفاظە  دهنده مهە رویدادها در خاورمیانە است، حتی نظریە عجیبی کە

 23(آمریکا و دنیای مدیترانەاین شیوەهای آشنا و باسابقە ) تشریح شده توسط جیمز فیدل در کتاب 

خورد. در بنی بیان  از هر دو طرف بە چشم می خصومت و جتاهل و رودرویی نابرابر و تقریبأ جدید فرهنگی

خشن صدام حسنی برای  بریون کردن صدام، و بیان «رد نگیا  »و با  «رفنت بە آجنا»جورج بوش برای ضرورت 

مقابلە دنیای پسا استعماری عرب با آمریکا، احساسی کە در جریان عملیات طوفان صحرا بر هر کس   نیاز 

مقید جزئیات و واقعیات و علل و  بالغت عمومیعبارت دیگر،   ناپذیری جنگ بود. بە شد اجتناب غالب می

دار و نریوی  آمریکایی کسانی چون رامبوی استخوان دهاندر بارە فرمان  معلول نبود. برای حداقل یک دهە فیلم

سپ راد ی عرب/مسلمان را بە مبارزه گماردە بود؛ در سال های د   لتا علیە تروریستاز نظر تکنیکی جادومانند د  

کە ناگهان نریویی متافیزیکی برای تار و مار کردن عراق بوجود آمده بود، نە بە خاطر   رسید میبە نظر  ٠٩٩٠

عدی عظیم داشت بلکە بە این دلیل کە کشوری کوچک غری سفید ناگهان ختلف عراق، اگرچە بزرگ، ب   کەاین  

رترانان اشتیاقش را ، دیکتاتورها و ش  «ها شیخ»مزاحم یک سوپر ملت شده بود کە تنها مهکاری و سرسپردگی 

را از شخصیت ملی مزامحش  واقعأ قابل قبول هستند کە مهانند انور سادات خود یاعرابکرد. تنها  راضی می

 وها تبدیل شوند.پاک کنند و بە سخنگوی مهمان ش  
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 . اعراباست اصلی بودە فرهنگ   بسرت   حسی   متدید غربی مطبوعاتو شاید عمومأ  آمریکایی مطبوعاتتارخیأ 

گری سفید شده کە از نوع  است کە باعث خشم مرد سخت «دیگران» تنها یک منونە اخری و رقیق شده  

آشکارا جزئی  «امپریالیسم»شناسد. با وجود این، کلمە  نشده مرز منی پیوریتانی است و مأموریتش بە سرزمنی رام

ی رو بە ترقی امپراتور  خود حتت عنوانهای خلیج بود. ریچارد آلستنی مورخ آمریکایی در کتاب  ناپیدا در حبث

کە   دهد میاما او نشان  24سخن گفنت از آمریکا بە عنوان یک امپراتوری تقریبأ کفر است. گوید می آمریکا

چگونە بنیانگذاران اولیە آمریکا از مجلە جورج واشنگنت، آمریکا را یک امپراتوری با سیاست خارجی کە نە 

ها از سیاستمدران آمریکایی  دانستند. در کتاب او نقل قول کرد می انقالب بلکە توسعە امپراتوری را ترویج می

بود.  «داری متدن جهان امانت موریتش حتت خدامأ»است کە  «خدا  یعقوب آمریکایی  »مشارند:  این کشور  بی

کرد و مهزمان با درک  آمیز در جریان جنگ خلیج بدیهی جلوە می های موهبت بنابراین، طننی چننی بلند پروازی

 ن(ختلف عراق در انظار عمومی صدام بە هیتلر، بە قصاب بغداد، مرد دیوانە )بە گفتە سناتور آالن سیمپس  

 بە زیر کشیدە شود.تبدیل شد کە بایستی 

بیند کە  تواند از ربط آن بە جهان واقعی خودداری کند و می دیک را خوانده باشد منی-هر کسی کە موبی

تا بە هیبت آهاب درآید. اول نوبت مأموریت اخالقی است و  کند میامپراتوری آمریکا بار دیگر خود را آماده 

ترین مسئلە در مورد  رسد. مأیوس کننده در مطبوعات سر می پولیتیک و نظامی-سپس بسط اسرتاتژی ژئو

 «کارشناسی»قاچاق  -های دولت برای بسیج بە جنگ علریغم دنبالەروی گوسفندگونە سیاست -مطبوعات
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جادەها بە بازار ختم  . مهە  دهد میظاهرأ خود را بسیار مطلع در بارە اعراب نشان   دانش خاورمیانە است کە

فهمند، سبعیت و خشونت خبشی از متدن عربی است؛ اسالم دینی نابردبار،  ا زبان زور میشود، اعراب تنه می

هر مناظرەای بە  ، فاناتیک، ظامل و ضد زن است. زمینە، چارچوب، حمیط  «قرون وسطایی»طرفدار جدایی، 

ست کە ناپذیری در راه ا شادی وصف رسید میشد. بە نظر  خاطر این ایدەها حمدود و در واقع منجمد می

شوند در آستانە گرفنت جمازات خود هستند. با  کە توسط صدام حسنی منایندگی می  «آن اعراب»باالخرە 

 ها، ناسیونالیسم عرب، متدن اسالمی. ها برابر خواهد شد: فلسطینی تعدادی دیگر نیز حساب

فتی گزارش کمی ارائە های ن آنچە در این مباحث از قلم افتاد بسیار هنگفت بود. مثأل در مورد سود کمپانی

نفت بە تولید بیش   چگونە باال رفنت قیمت نفت ارتباط کمی با عرضە آن داشت و چگونە این کەداده شد، یا 

بە حلاظی لیربال، بە حلاظی دیگر  -از نیاز خود ادامە داد. کسی شنوای قضیە عراق علیە کویت، یا خود کویت

های خلیج، ایاالت متحدە، اروپا و عراق با  و ریاکاری دولت نبود. سخنان کمی در مورد شراکت -غری لیربال

عراق بە میان آمد. تنها بعد از خامتە جنگ بود کە مباحث در بارە این مسائل -مهدیگر در جریان جنگ ایران

توانست از جنگ  ئود ر دراپ ر مطرح کرد کە تأیید خبشی از خواستەهای عراق میشدت گرفت و برای منونە ت  

برای جتزیە و حتلیل طرفداری برخی اعراب از  هایی تالشنیز  پژوهشگرانکند. از طرف تعداد کمی از جلوگریی  

ها زمان مساوی با  غم غری حمبوب بودن حاکمیت او بە عمل آمد اما بە این تالش صدام حسنی علری
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کرد و  داد، سپس آن را بە دیو تبدیل می های عجیب آمریکا داده نشد کە زمانی صدام را ارتقاء می سیاست

 ند با او زندگی کند.توا شد کە می بعد دوبارە متوجە می

شد کنجکاوی بە آن  و حتلیل دوبارە و دوبارە بیان می  آوری و بدون جتزیە کە بصورت ماللa«پیوند»کلمە 

دستوریی است و ابداع  فاحش اشتباهی رسید میداد. این کلمە بە نظر  جنگ و عالئم بیماری آن را نشان می

ی ها خبش  گرفنت یا در خود جا دادن مهە   در جهت نادیدهمسبل حقوق تأئید نشده آمریکا   مثابە  شده تا بە

معنای وجود   بە  نە «پیوند»جغرافیایی جهان در مالحظاتش مورد استفاده قرار گرید. در جریان حبران خلیج 

، احساس،  این معنا بود کە اتفاقأ هیچ ارتباطی در بنی چیزهایی کە در واقع  بە وسیلە معاشرت  بە  ارتباط بلکە

گذاران متکرب،  . این مسائل برای راحتی و نفع سیاستنداشترافیا و تاریخ بە مهدیگر مربوط بودند وجود جغ

های نظامی و متخصصان منطقەای ایاالت متحدە از تنە اصلی قطع شدند. بە قول جاناتان  اسرتاتژیسنی

مسئلەای  خاورمیانە بوسیلە حلقەهای درونی بە هم گرە خوردە است این کەخود.  ۀر  سویفت هر کس بە ا  

اعراب ممکن است ارتباطی بنی صدام در کویت و مثأل ترکیە در قربس ببینند این هم  این کەنامربوط بود. 

خود سیاست ایاالت متحدە ]بە این مسائل[ پیوند داشت مبحثی ممنوع بیشرت از مهە برای  این کەخود بود.  بی

این رضایت هرگز بدست   شان مدیریت رضایت عمومی برای یک جنگ بود، اگرچە رانی بود کە نقشمفس

 نیامد.

                                                           
a
 Linkage  
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ای مستعمراتی استوار بود: یک دیکتاتور جهان سوم، پرورش یافتە و محایت شده توسط  مناظرە فوق بر فرضیە

نریوهای عراقی را بە  ٠٩١١هە های د غرب، حق چالش آمریکا کە سفید و برتر بود را ندارد. بریتانیا در سال

خاطر مقاومت در برابر حاکمیت مستعمراتی مبباران کردە بود؛ هفتاد سال بعد از آن ایاالت متحدە و این بار 

آن بە مهنی کار دست زد. چننی عملکردهایی غری   با حلنی اخالقی اما بدون پنهان ساخنت تعلق ذخایر نفتی بە

احتمال وقوع جنگ را ممکن و   ستند. چرا کە این عملکردها نە تنها مهوارهتارخیی و بە حد اعالء موذیانە ه

کنند بلکە مهچننی تالش برای کسب دانش در مورد تاریخ و دیپلماسی و سیاست را برای کسب  جذاب می

 کنند. جایگاه مهم خود سد می

ای  چاپ شد با قطعە ارجیامور خ ٠٩٩٠در مشاره زمستان  «تابستان نارضایتی اعراب»مقالەای کە با عنوان 

بار دانش و قدرتی کە منجر بە عملیات طوفان صحرا شد را  شود کە بە شیوەای کامل وضعیت تأسف شروع می

 :کند میبندی  مجع

الە مخینی وداع گفت، یکی دیگر  جهان عرب/مسلمان بە غضب و اشتیاق جنگ مذهبی آیت این کەبە حمض 

سر از قم ساختە شده   مدعی جدید از اجزائی متفاوت از ناجی عمامە بەاز رقیبان از بغداد سر بریون آورد. 

های عالی مدارس   بود: صدام حسنی نە مؤلف رسالەها در خصوص دولت اسالمی بود و نە حمصول فراگریی

علوم دینی. مبارزە ایدیولوژیک برای کسب قلب و روح مؤمنان برای او معنایی نداشت. او از سرزمینی 
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در بنی پرشیا و سرزمنی اعراب، فاقد فرهنگ، کتاب و ایدەهای عالی آمده بود. رقیب جدید ضعیف، مرزی 

25رحم و ماهر کە قلمرو خود را رام و آن را بە زندانی بزرگ تبدیل کردە بود. بان بی مستبد بود، یک زندان
 

عربی در بنی قرون  دانستند کە بغداد مسند متدن عباسی، حد عالی شکوفایی فرهنگ اما حتی کودکان نیز می

نس خوانده بود کە امروزە در کنار شکسپری و دانت و دیک    نە و دوازده ]میالدی[ بود، کە خالق کارهای ادبی

بعالوە، این شهر جایی است   26شوند و بغداد بە عنوان یک شهر هنوز یکی از بناهای هنر اسالمی است. می

نوزدهم و بیستم در آن بوقوع پیوست. بغداد حداقل  کە در کنار دمشق و قاهرە جتدید هنری و ادبی قرون

خالق پنج نفر از بزرگرتین شعرای عرب قرن بیستم و بدون تردید اکثر هنرمندان و معماران و جمسمەسازان 

تلوحیأ گفتە شود کە عراق و شهرهایش هیچ ربطی  این کەصدام اهل تکریت بود،  این کەپیشتاز است. علریغم 

دارند بە معنای بە فراموشی سپردن سومر، بابیلون، نینوا، محورابی، آشور و مهە بناهای متدن بە کتاب و ایدەها ن

یعنی با  «سرزمینی ضعیف»النهرین )و جهان( است کە گهوارە عراق هم هست. توصیف عراق بە  عظیم بنی

دک مدرسە های بایر و خالی، آهنم بدون داشنت صالحیت الزم، نشان دادن جهالتی است کە یک کو  زمنی

زده خواهد کرد. پس بر سر درەهای سبزرنگ دجلە و فرات چە آمد؟ و این حقیقت  ابتدایی را خجالت

 باستانی کە عراق حاصلخیزترین کشور در میان مهە کشورهای دیگر در خاور میانە بودە است؟

ارتباط با کتاب و  بیپردازد کە مبراتب بیشرت از عراق  لف مقالە فوق بە ستایش عربستان سعودی امروز میؤ م

 های بدردخنور است. منظور من کوچک جلوە دادن عربستان سعودی نیست کە بە نوبە   فرهنگ و دارای زمنی
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حاکی از سیمپتوم عطش متفکران برای خشنود کردن قدرت و  خود کشوری مهم است. اما چننی نوشتەهایی 

تواند دست بە کار شود و  آن بگوید کە می خواهد بشنود، تا بە برای گفنت آن چیزهایی است کە قدرت می

امهیت، بدون   گرید سرزمینی خشک و خالی و کم ک ش د، مبباران و نابود کند، زیرا آنچە کە مورد محلە قرار میب  

هیچ ارتباطی با کتاب و ایدەها و فرهنگ است و هیچ گونە پیوندی با مردم ندارد. با چننی اطالعاتی در مورد 

این  خبشش، کدام انسانیت، دیگر چە شانسی برای حبثی انسانی؟ برعکس، بسیار کم. دلیل عراق دیگر کدام 

گرفت کە  سالگرد عملیات طوفان صحرا یک سال بعد آنچنان بدون رونق بود از مهنی جا سرچشمە می کە

کە   جورج بوش و بە نتیجە نرسیدن جنگی «رئیس مجهوری پادشاهی»های دست راستی نیز از  نویس حتی مقالە

 کردند. های آمریکا بود احساس پشیمانی می سرآغاز مشاری از حبران

رد بودن ذهن خود، اقتدار فمنحصر ب  پروا، اعتقاد بە جهان دیگر قادر نیست ترکیبی از میهن پرستی بی

اجتماعی، هتاجم و دفاع خودسر را در برابر دیگران بپذیرد. امروز ایاالت متحدە بر جهان چریه شده است و 

رسد در جهت خنثی کردن حبران دامنگری خود، فقر، هبداشت، آموزش و پرورش، تولید، و نزاع  ە نظر میب

جایگاه اول را دارد. اگرچە من یک آمریکایی هستم اما حمیطی کە در   مشتاق است ثابت کند کە اروپا،-ژاپن

اگرچە ناسیونالیسم عرب کرد.  آن بزرگ شدم جایی بود کە ناسیونالیسم عرب در آن نقش مهمی بازی می

آمدند کە  داغدار و نا کامل، بستوە آمدە از توطئەها، دمشنان خارجی و داخلی بود اما اینها موانعی بشمار می

 برای پشت سر گذاشنت آهنا هیچ هبایی هنگفت نبود.



88 
 

بە طرف  توانست از لبنان و سوریە و از طریق فلسطنی بە مصر و حمیط عربی من مستعمراتی بود اما شخص می

غرب برود. امروز دیگر این امری حمال است. هر کشوری برای خودش موانع دشواری در مرزها قرار داده 

ها، عبور جتربەای ترسناک است زیرا کشورهای حامی فلسطنی در واقع با آهنا بسیار  است. )و برای فلسطینی

احدهای کوچکی تقلیل داده است. در اینجا کنند.( ناسیونالیسم عربی منردە است اما خود را بە و  بدرفتاری می

تری بە هم  هم مسئلە پیوند در آخر صف قرار دارد. گذشتە هبرت نبود اما حمیط از نظر داخلی بە شیوە سامل

مرتبط بود؛ مردم در واقع ]تا آن اندازە[ بە هم مرتبط بودند تا از ورای مرزها بە مهدیگر خریه شوند. در 

اعراب از مهە جا، مسلمان و مسیحی، بە اضافە ارمنی، یهودی، یونانی، ایتالیایی، بسیاری از مدارس مشا با 

شد، در زیر این یا آن رژمی  مهە در کنار هم، چیزی کە امری طبیعی تلقی می  شدید کە هندی، ایرانی روبرو می

ی تقسیم شده کردند. امروزە ناسیونالیسم بە طایفە و واحدهای سکتاریست مستعمراتی روزگار را سپری می

های کاملی هستند: خواست تقسیم بە نواحی کوچک بە احناء خمتلف در میان مهە   است. لبنان و اسرائیل منونە

خورد کە توسط دولت با دستگاه امنیت و پلیسش محایت  ها، اگرچە نە در مهە عملکردها، بە چشم می گروه

های ساخلوردە کە،  های خودی الیگارشی ل، و مجعها، خانوادەها، حماف اند از خاندان شود. حاکمان عبارت می

 اند.  تقریبأ افسانەوار در برابر خون و تغیری مصون مانده 27ز،اثر گارسیا مارکو   رئیس  ایل خزان  مان[ مهانند ]ر  

های عظیمی  ها و ناکامی تالش برای جتانس و ایزولە کردن مجعیت حتت نام ناسیونالیسم )و نە آزادی( بە قربانی

مدنی )دانشگاەها، مطبوعات، و فرهنگ بە طور عام(  اجنامیدە است. در بیشرت نقاط جهان عربی، جامعە  



89 
 

آن دولت است، بلعیدە شده است. یکی از بزرگرتین دستاوردهای   سیاسی کە فرم اصلی بوسیلە جامعە  

بیشرت از آنچە تصور  پسا جنگ سوادآموزی عمومی بود: این اقدام در مصر های ناسیونالیست در دوره   دولت

ترسید  از آن می 28شد موثر واقع شد. اما ترکیبی از سوادآموزی سریع و حتمیل ایدیولوژی دقیقأ آنچە فانون می

ای، عراقی،  سوریە  برای تداوم پیوندها و تقویت این ایده کە  را بە واقعیت تبدیل کرد. برداشت من این است کە

پروا در  فکر منتقد و حتی بی  شود تا اینکە تالش بیشرتی اجنام می مصری، یا سعودی بودن هدف هنایی است

 هویت، واالتر از تالش برای شناخنت دیگران.  شود. هویت، مهیشە  ها برای کشور ارتقاء داده مورد برنامە

 ]معنوی و در چننی حالتی کە مسائل نامتعادل و تنها بە یک طرف متایل دارند میلیتاریسم در اقتصاد روحی  

گرفت کە رفتار  عرب توانست امتیازات زیادی بدست آورد. دلیل عمدە از احساسی نشأت می مادی[ جهان  

کرد و برایش فلسطنی نە تنها یک استعارە بلکە یک واقعیت بود. اما آیا تنها  بە خود را ناعادالنە توصیف می

های خوننی موجود بود و  نە و قولهای عظیم، شعارهای ناخبردا امکان یک پاسخ و آهنم نریوی نظامی، ارتش

های  ها در باال و بە ژست بار در جنگ پایان میلیتاریسم کە بە شکست مصیبت مهراه آن منونەهای بی  بە

شناسم کە در خلوت خود  هتدیدآمیز و جمازات فیزیکی در پائنی منجر شدند؟ من حتی یک نفر عرب را منی

ە احنصار دولتی نریوی سرکوب تقریبأ بە متامی دمکراسی را در جهان خود راه دهد و یا تصدیق نکند ک  تردید بە

عرب از بنی بردە، در میان حاکمان و حمکومان خصومت بسیاری آفریدە، بە پریوی از رسوم، اپورتونیسم، متلق 
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و برعکس از ریسک تشویق ایدەهای تازە و نقد و اختالف عقیدە پرهیز    و رقصیدن بە هر سازی دامن زده

 است. کردە

كند، بە این معنا کە اگر چیزی را کە خواستی بدست  د میبە سیم آخر زدن را م   نتیجە این روند اندیشە  

نیاوردی یا مسئلەای باعث ناخشنودی شد امکان این را داری کە بسادگی آن را مثل لکەای پاک کنی. هتاجم 

رد. این چە نوع ایدە گیج کنندە و غری تارخیی ک می  عراق بە کویت از بسیاری حلاظ مطمئنأ از این اندیشە تغذیە

است کە برای آن بایستی کشوری را حمو کرد و جامعەاش را برای هدف  «یکی کردن»بیسمارکی برای   از نوع

شان قربانیان مهنی  این بود کە مردم بسیاری کە بیشرتین  در هم کوبید؟ مأیوس کنندەترین مسئلە «احتاد عرب»

ابراز ننمودند. اگر حتی باور داشتە باشیم کە    منطق بریمحانە بودند از این اقدام دفاع کردند و با کویت مهدردی

یست حمبوب بود( و اگر حتی عراق ادعا کند  حمو نشد الزم ن این کەکویت از حمبوبیتی برخوردار نبود )اما برای 

ایستد، صرف این ایدە کە کشوری در این  کە مبارز راە فلسطنی است و در برابر ایاالت متحدە و اسرائیل می

راه بایستی نابود شود، نظریەای سبعانە و ناشایست برای متدنی بزرگ است. این پیمانەای از وضعیت ناهنجار 

 اصر عرب است کە اندیشە سیم آخر را رایج کردە است.فرهنگ سیاسی در جهان مع

در آجنا کە بە خشونت،  -کە واقعیت دارد-نفت هبر اندازە کە توسعە و کامیابی را موجب شده است

افزایش دهنده   پاالیشگاه ایدیولوژیکی، دفاع سیاسی و وابستگی فرهنگی بە ایاالت متحدە ربط پیدا کرده

كند جهان  و نە التیام دهندە آهنا بودە است. برای هر کسی کە فکر میهای اجتماعی  مشکالت و شکاف
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فساد و کیفیت پائنی امور کە مهچون شبحی بر  این کەعرب دارای یک نوع انسجام درونی قابل قبول است 

روی منطقەای کە دارای ثروتی ناحمدود، مریاثی فرهنگی و تارخیی و آشکارا برخوردار از افرادهای مستعد است، 

 اجنامد. ناامیدی می  ماند و بە مهچون معمایی باقی می

شود: در آجنا تنها یا  پیدا منی «ناسیونالیست» در هیچ کجا در خاورمیانە    معنای واقعی کلمە  دمکراسی بە

شوند. خبش اعظم تودەها در زیر دیکتاتوری یا دولت  الیگارشی ممتاز یا گروەهای اتنیکی ممتاز یافت می

مسئول و ناحمبوب خ رد شدەاند. اما این اندیشە کە ایاالت متحدە طرف باتقوا در این امور غری  رکش، س  

وحشتناک در خاور میانە بودە غری قابل قبول است. مهچنینن این نظریە کە جنگ را نە در بنی جورج بوش و 

 در چهارچوب و عملکرد ایاالت متحدە را تنها و اصوأل دید می -کە صد در صد مهینطور بود-صدام حسنی

کرد. در واقع این نزاعی شخصی شده در بنی از طرفی یک دیکتاتور جهان سوم  منافع سازمان ملل تعریف می

السیە، مس  زا، سینگمان رهیی، شاه ایران، پینوشە، بود کە ایاالت متحدە مهوارە با آن کنار آمده )مهانند هایلە س  

ها لذت بردە بود و از طرفی  کرد و از خدمات او برای مدت  مارکوس، نوری گا، و غریە(، حاکمیتش را تشویق

دیگر رئیس مجهور کشوری قرار داشت کە عقلیت امپریالیستی فرانسە و بریتانیای سابق را بە عاریە بردە بود و 

 پولیتیکی و مزایای سیاسی در خاور میانە باقی مباند. -مصمم بود بە خاطر نفت و دیگر دالیل ژئو

در خاور میانە مبدت دو دهە است کە در طرف استبداد و ناعدالتی قرار گرفتە است. ایاالت ایاالت متحدە 

ها مورد محایت رمسی قرار  متحدە هیچ مبارزەای را برای دمکراسی، حقوق زنان، سکوالریسم و حقوق اقلیت
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های  ە و خود را از تالشکابینە موکالن فرمانرب ناحمبوب را سر پا نگەداشت  بە دنبالنداده است. در عوض کابینە 

های کوچک برای رهایی از اشغال نظامی دور نگە داشتە است در حالیکە هزینە دمشنان آهنا را پرداختە  ملت

است. ایاالت متحدە ارتقاء دهنده میلیتاریسم و )مهراه با فرانسە، بریتانیا، چنی، آملان، و دیگران( درگری در 

کە در نتیجە دل مشغولی ایاالت متحدە در    هایی بوده صوص بە دولتکالن اسلحە در متام منطقە و خب   فروش

مورد قدرت صدام حسنی و مبالغە در مورد آن متمایل بە موضعی افراطی شدند. تصور یک جهان عربی بعد 

از جنگ زیر دست حاکمان مصر و عربستان و سوریە کە مهە آهنا در عصر نوین صلح آمریکایی حتت عنوان 

 اند، نە از نظر عقالنی و نە از نظر اخالقی باور کردنی نیست. نی بە خدمت مشغولنظم نوین جها

شوند علریغم خطری کە این قدرت در جهانی کە هر  ها در ایاالت متحدە مهگی با قدرت تداعی می گفتمان

ر خصمانە تواند بطو  تواند داشتە باشد. برای مثال ایاالت متحدە منی تر شده می تر و بە هم مرتبط چە کوچک

داستان  % از انرژی جهان باشد. اما این مهە  ١١% مجعیت جهان، بایستی مصرف کننده ١ادعا کند کە با 

نیست. در آمریکا برای دهەها جنگی فرهنگی علیە اعراب و اسالم در جریان است: کاریکاتورهای خموف 

 این کەیک تروریست هستند و  کە مهگی آهنا یا یک شیخ و یا  دهد میاعراب و مسلمانان نشان  راسیستی  

منطقە آهنا مکانی خشک و خالی است کە تنها برای سود و جنگ مناسب هستند. این اندیشە کە در آجنا 

یافت شوند، حتی در هنگامی کە آواز خاصیت  -در واقع جوامعی-ممکن است تاریخ، فرهنگ، یا جامعەای

ن را بە خود اختصاص دادە است. ی چند حلظە س  در مهە جا طننی انداز شده بود تنها برا «چند فرهنگی»
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سازی غری  آسا بە بازار سرازیر شدند و برای مشتی کلیشە مایە توسط روزنامەنگاران سیل های کم جریانی از کتاب

ردها و شیعیان کردند. از ک   انسانی رواج یافتند. مهە آهنا اعراب را اساسأ نوعی دیگر از صدام معرفی می

یز کە خنست توسط ایاالت متحدە ترغیب شدند و سپس در برابر انتقام بریمحانە صدام رها شورشی بد شانس ن

 شود. شدند بندرت یاد می

با ناپدید شدن ناگهانی آپریل گالسپیە سفری آمریکا ]از عراق[ کە دارای جتارب درازمدتی در خاورمیانە بود، 

، ها  زباندانش و جتربە واقعی در مورد خاورمیانە،  دولت آمریکا بە زمحت فردی قابل در اختیار داشت کە دارای

محالت سیستماتیک علیە زیربناهای مدنی، عراق هنوز بوسیلە گرسنگی و  بە دنبالیا مردمان آجنا باشد. 

شود. و این نە بە خاطر محلە آن کشور بە کویت، بلکە بە این دلیل کە ایاالت  بیماری و ناامیدی ویران می

خواهد دارای حضور فیزیکی مستقیم در خلیج و هبانەای برای این حضور داشتە باشد، صاحب  متحدە می

ستقیم بر روی نفت برای تأثریگذاری بر اروپا و ژاپن باشد کە آجندای جهان در دست او مباند و بە این نفوذ م

 آید. دلیل کە عراق هنوز هتدیدی برای اسرائیل بە مشار می

بە  ها  آمریکایی این کەها باشد و  پرستی ]در آمریکا[ بایستی نقادانە و در ارتباط با فاکت وفاداری و میهن

کوچک و هتی شده بە مهسایگان و بە بقیە نوع بشر خود را بدهکار بداند. مهبستگی   ره  اکنان این ک  عنوان س

ر هزینە است، جایز نیست حکم  کە این سیاست بە این درجە پ     غری انتقادی با سیاست روز، بویژە هنگامی

م کوبیدن و کشنت آهنا بە کند. طوفان صحرا هنایتأ جنگی امپریالیستی علیە مردم عراق و تالشی برای در ه
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غریتارخیی و خوننی بە میزان  عنوان خبشی از تالش برای در هم کوبیدن و کشنت صدام حسنی بود. این جنبە  

یون آمریکایی پنهان ماند تا این رویداد از یک طرف تصویر مترین یک بازی لوییز زیادی از چشمان ناظران ت

را از خود نشان  بە عنوان پرهیزکار و دالوران پاک ها  آمریکاییصویر ندو و از طرف دیگر تت   ننی سادەکامپیوتری  

توانست تأثریی  ها ویران شد شاید می م. توسط مغول٠١١١دهد. وقوف بر این دانش کە بغداد آخرین بار در 

 ها منونە تازەتر آوردن سابقە خشونت علیە اعراب هستند. داشتە باشد، اگرچە انگلیسی ها  آمریکاییبر 

غیبت عامل بازدارندە داخلی در برابر منونەای از خشونت غری قابل تصور مجعی کە توسط ایاالت متحدە علیە 

نان در مورد  ها رها می یک دمشن غری سفید در دور دست چرا روشنفکران  این کەشود را در نوشتە کری 

های   منتقد از رفتار آمریکا در سالآمریکایی، بە استثناء افراد و گروەهایی کە وزن کافی نداشتند، آنچنان غری

نان در می ٠٩١١ باخنت خود بە »واقعی بود، اما  «غرور دیرینە کشور بە عنوان متدنی نوین»یابد کە  بودند؟ کری 

غرور بە خود  بە مهان اندازە واقعیت داشت. این خطر وجود داشت کە حس  «گران احنرافات خطرناک هوچی

تکنولوژیک  «مهە تن حریفی»در  «فرهنگ»و »کی از حد خود فراتر برود بیسمار  کولتور Kulturمهانند 

مهانند حس برتر بریتانیای سابق، حس آمریکایی با درجە باالیی در برابر بقیە جهان ». بعالوە، و «آبدیدە شود

 . و سراجنام:«عایق گذاری شدە بود

ز زندگی یا حقیقت تارخیی دادە است. این دوردستی، بە خنبگان روشنفکر آمریکا در زمان مدرن دوردستی ا

های  های بنی جنگ برای معرتضان فایق آمدن بر موانع امری آسان نبود. در زمینە ادبیات معرتض در سال
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شد...  ها در آبی کم عمق و عاجز از باال رفنت از سطح ژورنالیستی برداشتە می ]جهانی اول و دوم[ هنوز گام

حمیطی پاسخگو بود...از جنگ جهانی بە بعد، روشنفکران بداخل اعرتاض فاقد عمق فکری و انعکاس 

داد. آهنا در  صنعتی تشکیل می-ها را جمتمعی نظامی های عمومی کشانده شدند کە حمرک اصلی آن فعالیت

های اسرتاتژیک و توسعە جنگ علمی و ضد شورشی سهیم شدند، با متلق بە کاخ سفید دعوت  برنامەریزی

درگری در  پژوهشگراندادند. در سراسر جنگ سرد  هایشان پاداش می رها را با وفاداریشدند و رئیس مجهو  می

و مهسازی منافع آمریکا با بقیە جهان را  «مهسایگی خوب»مطالعات آمریکای التنی زیربنای ایدیولوژی 

نسلی بدون اثرات »برای نیاز بە مقابلە با  «انرژی زیاد»سکی دلیل خوبی برای سخن گفنت از ساختند. چ  

داشت؛ او روشنفکران را فرا خواند تا چشمان خود را بە  «د کرتین و تارخیی دراز مدت از بە خود بالیدن

 29باز کنند. «سنت خام اندیشی و بە خود حق دادن کە تاریخ روشنفکری را از شکل انداختە است»

یون خود لوییز از ت ها  یکاییآمر . کند میبسیار صدق  ٠٩٩٠این مسئلە دقیقأ در مورد جنگ خلیج در سال 

بینند، در حالیکە آهنا بە سانسور شدەترین گزارش  کردند حقیقت را می شاهد جنگ بودند آنطور کە فکر می

های مطبوعات  شد و غول جنگ در طول تاریخ چشم دوختە بودند. تصاویر و نوشتەها توسط دولت کنرتل می

شدند )مهانند سی ان ان( و اخبارشان در معرض دید  وبە ک پی میکردند و یا بە ن پی میدر آمریکا یکدیگر را ک  

کردند و  شد. در حالیکە برخی از متفکران ساکت ماندە و یا احساس درماندگی می بقیە در جهان گذاشتە می
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شدند، کسی توجە آنچنانی بە  بدون انتقاد از خواست امپریالیستی جنگ وارد می «عمومی»یا بە حبث 

 دمشن مبذول نداشت. خسارات آمده بر

 حرفەای شدن عرصە روشنفکری آنچنان وسعتی بە خود گرفتە است کە برابر دانسنت آن با پیشە، بە قول جولنی  

های دولت را  رمگذاری ن   ب ندا، از طرف روشنفکران فرض گرفتە شده است. روشنفکران دخیل در سیاست

شود. غالبأ  شوند، دولت در واقع بە حامی آنان تبدیل می کە بە پایتخت فرا خوانده می   پذیرند و هنگامی می

ها و  شان شامل ارزش شوند. برای روشنفکرانی کە وظایف بدون هیچ زمحتی از شر روحیە انتقادی راحت می

، پناگاه اتوپیایی و خبشندگینشگاه آمریکایی با دا -متخصصان ادبی، فلسفی، تارخیی -شود ها می پرنسیپ

تنوعی قابل توجە خود آهنا را ناکارا کردە است. سبک آهنا بە صورت غری قابل تصوری حتت نفوذ اصطالحات 

هایی مانند پسا مدرنیسم، کاوش   غری جذاب هستند درآمده است. کیش خاص گروهی کە حتریک کنندە و 

کشور خیالی منتقل ختارشکنی ]منت و کلمە[ و پراگماتیسم نو آهنا را بە  گرایی نوین، سا گفتمان، تاریخ

انگیز در برابر جاذبە تاریخ و مسئولیت فردی توجە را بە مسایل و گفتمان  ک شگفت؛ یک حس س ب  کند می

کە جامعە    و نتیجە  آن نوعی لغزیدن بە اطراف است کە مشاهده آن حتی هنگامی کند میعمومی معطوف 

. راسیسم، فقر، ختریب کند می دشود انسان را دلسر  ن یک کلیت و بدون مقصدی معلوم رانده میبە عنوا

عدی وسیع: مهە اینها بە مطبوعات و بە کاندیدای عجیب سیاسی اکولوژی، بیماری و جهالتی ترسناک در ب  

 در جریان کمپنی انتخاباتی واگذار شده است.
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 آیینی درستاقتدارگرایی و کشیدن   . بە چالش٢

  

 «بازساخت ایدیولوژی»سکی در بارە چ   های پر سروصدای استنتاج من این نیست کە ما نیازمند یادآوری

هان ماندگی ذاتی ج غرب، عقب مسیحیت  -یهودی اند از پندارها در بارە چریگی   هستیم کە عناصر آن عبارت

و  گذاری و جربان آثار ، ارج«مکراتیکغرید»های  های گوناگون خارجی، تکثر توطئە رات کیشغریغرب، خط

شناسی و/یا درمانی  ر هر چە بیشرت از منظر آسیبهای دیگ فرهنگبە  برعکس،. قانونی مولفان و ایدەهای

 وضعیت آفریقاییهای منتشرشدە در پاریس، لندن، یا نیویورک با عناوینی چون  تابر اندازە که شود. نگاه می

جویی، اندیشە و  بە حلاظ پژوهشهای آمریکای التین،  سیندرومیا  جمهوری وحشتیا  معضالت عربیا 

 شوند کە مصرف می« های تصدیق چارچوب»در  aز بیورکن  بقول ک  دقیق و جدی باشند،  جتزیە و حتلیل،

 .بفرداند منحصردارای وضعیتی کامأل  ]خود[

عنوان یک جامعە،  هیچ کس در فضای عمومی حاکم، بە عراق بە ٠٩٩٠از یک طرف حداقل تا آگوست 

زود ساختەشده  یونی  ز لویها و برنامەهای ت فرهنگ، یا تاریخ توجە نکردە بود؛ بعد از این تاریخ از سیل کتاب

توجە کسی  این کەبدون  منتشر شد ٠٩١٩در سال  جمهوری وحشتجلوگریی کرد. کتاب  شد  میبەسختی 

                                                           
a
 Kenneth Burke 
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پژوهش سهمی ادا کردە بود، بلکە بە این دلیل را جلب کند. مؤلف آن بعدها نە بە این خاطر کە کتابش در 

بە نیاز  وبود  کامأل مناسب اوضاع از طرف او   عراق رنگی   گونە و تک وسواس« بازمنود»مشهور شد کە 

. غری غربی داد پاسخ می عراق بە مثابە جتسم یک هیتلر  عرب غریانسانی، غریتارخیی و دیوشناسانە منایندگی  

برابر با بد اقبالی بە مهە  شناسی از نظر هستی اند( ها خودشان نشانە بیماری برچسب  وارە کردن   )بە شی بودن

جنون و در هبرتین حالت دنبالەرو یا یک ها در بدترین حالت بە معنای  اکتشود و در برابر ف حلاظ قلمداد می

یچوقت قادر بە اخرتاع آن توانایی استفاده از تلفن را دارد اما ه 30،مصرف کننده تنبلی است کە بە قول نایپوال

 نیست.

و مهچننی  «مال ما» 31های فرهنگی از طرفی دیگر حمققان و منتقدان و هنرمندان از اهبام درآوردن این ساخت

تواینم برای مثال در مورد  ما این روزها دیگر منی ، را بە عنوان فاکتی جدید جلوی ما گذاشتەاند.«مال آهنا»

باز کردە باشیم کە  متاتاریخدر اظهارامتان جایی برای تزهای هایدن وایت در  این کەحبت کنیم بدون تاریخ ص

کنند، حاال بصورت   اند و زبان تشبیهی و بیان استعاری را منتقل می معتقد است مهە متون تارخیی ]صرفأ[ متون

د ریدا، سارت ر، دریک ج یمس ن، فوکو، کنایە، از طریق تصویر، داستان و یا طنز. از طریق کارهای لوکاچ، فر  

های تنظیم و نریویی هستیم   ما دارای درک شفافی از پروسە -مشاری از اسامی شناختە شده -آد رن و و ب نیامنی

، آنچنانکە حتی شاعری و روح را بە درون دستگاه کند میکە توسط آهنا هژمونی فرهنگی خود را بازتولید 

 .کند میدولت و مناسبات کاالیی وارد 
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وپ لیتانهای مهمی در مرت   مدتأ شکاف بنی چننی تئوریسنیبا اینحال ع
a و حال   و جتربە امپریالیستی در گذشتە

های تئوریک نادیدە   بسیار وسیع است. سهم امپراتوری در هنر مشاهدە، تشریح، آرایش انظباطی و گفتمان

مابنی   های روتینی تقاطع گونە، این کشفیات تئوریک بطور گرفتە شده است؛ و با احتیاطی دقیق، شاید وسواس

ی مقاومت در جهان سوم را جا گذاشتەاند. ما بسیار بندرت ها فرهنگیافتەهای خود و انرژی آزاخیواهانە در 

شومی، آنچنانکە در یک مورد جمزا بە آنولد کروپات  با رىط دادن مستقیم از قلمروی بە قلمرو دیگر روبرو می

کشی و  گذارد کە حمصول نسل ساختاری را در خدمت پانورامای غمگینی می-خورمی کە منابع تئوری پسا برمی

رود تا با نام  است کە بە منظور تفسری ترکیبات قدرت و جتارب موثق درج شده در منت، می  گینسیان فرهن

 32شناختە شود. «ادبیات آمریکایی بومیان»

غرب، مهزمان در جهان  توانیم و باید بە این مسئلە بیاندیشیم کە چرا با وجود چننی تئوریی در  ما می

رسد. بگذارید  تر از هر وقت بە نظر می انداز فرهنگی با اجزاء قوی آزاخیواهانە تریە مستعمراتی سابق چشم

ی یک هفتەای بە دانشگاهی در از من خواستە شد کە برای دیدار  ٠٩١١کە در سال    مثالی بزمن. هنگامی

یکی از کشورهای خلیج فارس بروم، مأموریت خود را ارزیابی برنامەهای زبان انگلیسی و شاید ارائە 

م. برای من بسیار مبهوت کننده بود کە زبان انگلیسی دید میپیشنهاداتی در جهت هببود ساخنت این برنامەها 

دانشکدەای دیگر بە خود جذب کردە بود. اما در عنی حال برامی بیشرتین تعداد از دانشجویان جوان را از هر 

                                                           
a
 Metropolitan.  دارد.م.  دومی اشاره  منظور مرکز کشورهای استعماری یا امپریالیستی است. مثال در مورد هند و بریتانیا، بە  
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بسیار مأیوس کنندە بود کە برنامەها را تقسیم شده بە زبان شناسی )گرامر و ترکیب صدا( و ادبیات یافتم. 

تر در قاهرە  ی منونە و قدمییها دانشگاهآمد کە از طرف حتی  آموزی شدیدأ ارتدکسی بە نظر می دورەهای زبان

، و  ، شکسپری، و ردسشناسانە میلنت   های جوان وظیفە شدند. عرب مشس الگوبرداری می ینو آ و رز، آوسنت 

کە ممکن بود عالئم سانسکریت و قرون میانە را یاد بگریند؛ هیچ گونە    بە مهان گونە خواندند میدیک نس را 

ت انگلیسی را بە جهان عرب آورد تأکیدی بر رابطە زبان انگلیسی و پروسەهای مستعمراتی کە زبان و ادبیا

عالقەمندی بە ادبیات جدید انگلیسی  کاراییب و   گرفت. مگر در حمافل خصوصی. اما من متوجە صورت منی

آفریقا و یا آسیا نشدم. این نوع از تدریس از نظر تارخیی کهنە و تقاطعی عجیب از فراگریی از طریق تکرار و 

 گذاشت. ر مالمی گفتە باشیم( نتایج تصادفی را بە منایش میحفظ کردن، تدریس غری انتقادی و )اگ

دلیل   با اینحال دو واقعیت من را بە عنوان یک متفکر و منتقد سکوالر متوجە خود کرد. صراحتأ باید گفت کە

گرفت:  سرچشمە می  دهنده تعلیم  کردند از عدم عالقە تعداد زیاد دانشجویانی کە انگلیسی را انتخاب می

ها کە در آهنا زبان انگلیسی زبان جهانی بود  های هواپیمایی یا بانک از دانشجویان بە کار در شرکتبسیاری 

چشم دوختە بودند. این مسئلە انگلیسی را بە سطح یک زبان تکنیکی و هتی شده از مشخصات زیباشناسانە 

. مشا انگلیسی را برای ساخت آگاه می-داد و آن را عاری از ابعاد انتقادی و خود و قدرت بیان کاهش می

عنوان   غریە نیاز داشتید. والسالم. بە استفاده از کامپیوتر، پاسخ بە نامەها، فرستان تلگراف، گشودن رمزها و 

. بە هر کجا  رسید مییک زنگ خطر این نوع انگلیسی مثل یک دیگ جوشان جنبش  احیاء اسالمی بە نظر 
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خوردم )بعدأ دریافتم   خاب کە بە دیوار چسبانده شده بودن برمیرفتم بە شعارهای اسالمی مربوط بە انت کە می

بعد از نطق درسی من در دانشکده زبان  ٠٩١٩کە مشاری از کاندیدها انتخاب شدەاند(. در مصر در سال 

انگلیسی در دانشگاه قاهرە کە بە مدت یک ساعت طول کشید و بە مسائلی چون ناسیونالیسم، استقالل و 

 «آلرتناتیو تئوکراسی»ە عنوان آلرتناتیو پراتیک فرهنگی امپریالیسم پرداختم از من در مورد ]مهچننی[ آزادی ب

گوید کە البتە من  سخن می «آلرتناتیو سقراطی»]اهلی[ سئوال شد. من بە اشتباه فکر کردم کە سئوال کننده از 

ر بود؛ من ]متوجە شدم کە[ را زود متوجە اشتباهم کردند. سئوال کنندە خامنی جوان و مسلط و روسری بە س

روحانیت خود نادیدە گرفتە بودم. )با وجود این من بە -های او را در شور و شوق سکوالر و ضد دل مشغولی

 محالت خود ادامە دادم(.

تشویق شدەاند، معیارهایی   بنابراین بکارگریی مهان زبان انگلیسی مردمی کە بە فراگریی زبانی با معیارهای باال

و( امکان استفاده انتقادی زبان را در جهت غریمستعمرە کردن فکر ممکن گوگی وا تیونگ   ان کە )بە قول

است. در جاهایی    كند، حاال دیگر در مهزیستی با نوعی دیگر از جوامع در شکلی کمرت جذاب قرار گرفتە می

یا زبانی تکنیکی داری بود اکنون از حضورش کاستە شده و دیگر  کە انگلیسی زمانی زبان حاکمیت و دولت

است، اما حضورش با واقعیت ظهور قدرمتند  تلوحیی بە جهان بزرگرت انگلیسی و یا زبانی خارجی با پیوندهای 

کتاب خوان    زبان اسالم عربی و دارای جامعە  از آجنا کە یافتە مذهبی در رقابت افتادە است. و التهاب سازمان

 است.  سطحی نازل و ضعیف تنزل پیدا کرده  سی بەکاهنانە است، انگلی   مالحظە  و نریوی قابل
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و   عصری کە زبان انگلیسی در بسرتهای دیگر تفوقی قابل مالحظە یافتەبرای قیاس این موقعیت فرودست در 

بدست آوردە است، ما تنها کافی است  مشاری جوامع جدید و جالب برای فعالیت ادبی و انتقادی و فلسفی

اسالم علیە سلمان  المی بە منع و ممنوعیت و هتدید مسئوالن دینی و سکوالر  جهان اس سراسیمەبە متکنی 

بیاد بیاورمی. منظور من نە متکنی مهە جهان اسالم، بلکە منایندگان آیەهای شیطانی رشدی را بە خاطر رمان 

مردم آن  رمسی و سخنگویانی است کە یا کورکورانە و یا از سر غضب از درگری شدن با کتابی کە اکثریت عظیم

مخینی از خمالفت فراتر رفت، اما ایران نسبتأ در انزوا قرار داشت(. گناە  فتوایرا هرگز خنواندند امتناع منودند. )

اصلی ]رمان مزبور[کە اساسأ برای جامعە غربی نوشتە شده بود، پرداخنت بە اسالم بە زبان انگلیسی بە مشار 

آیەهای ط بە آمد. اما، بە مهان اندازە مهم، دو فاکتور واکنش جامعە انگلیسی زبان را بە رویدادهای مربو  می

آمیز حمکوم کردن اسالم بود کە از نظر اکثر  آمیز و ترس داد. فاکتور اول یکدلی حمتاط نشان می شیطانی

شد. در این  آمیز قلمداد می های جهان موضعی هم امن و هم غری توهنی روشنفکران و نویسندگان در پایتخت

یکا )مراکش، پاکستان، اسرائیل( یا حتت میان در بارە آن مهە نویسندە کە در کشورهای هم پیمان آمر 

)لیبی، ایران، سوریە( کە یا بە قتل رسیدە بودند، یا در  «تروریست»آمریکایی و بە اصطالح -های ضد دولت

بردند، یا کارهایشان قدغن شده بود سخن کمی زده شد. دومنی فاکتور این بود کە بە حمض  زندان بە سر می

عالقەای  رسید مییت رشدی و حمکوم کردن اسالم اعالم شد، دیگر بە نظر مراحل تشریفاتی در محا این کە

امکان   بیشرت از این نە بە جهان اسالم در کل و نە بە وضعیت نویسندگی در آجنا وجود ندارد. در حالیکە
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ر د و گرینویچ لندن انرژی و اشتیاق بیشرتی دحمالت ]اعیان نشنی[ هامپست   بە جاهای هبرتی  داشت در حمیط

های برجستە و متفکر جهان اسالمی )مهچون حمفوظ، درویش، مونیف( مصرف شود کە   دیالوگ با شخصیت

 بودند.  گهگاه رشدی را مورد محایت و یا محلە قرار داده

انگلیسی -های جدید کە اکنون در موازات و خبشأ در بطن گروە جهان دگردیسی در میان جوامع و دولت

ی ها  زباند مسئلەای عمدە است. این گروە کە شامل صداهای غری متجانس، حتت تسلط آمریکا قرار دارن

شود بە متون آنگلوفونیک ]زبان و ادبیات انگلیسی در مستعمرات پیشنی[ هویت  خمتلف، و اشکال دو رگە می

در  «اسالم»خبشد. ظهور ساختاری بطور وحشتناک زننده بە اسم  ساز می متمایز و در عنی حال مشکل

شود   می «غرب»، و «ژاپن»و  «کمونیسم»هاست؛ منونەهای دیگر شامل  اخری از مجلە این دگردیسیدهەهای 

. ها برای تکثری خود هستند فرصت کننده   گفتمان و وفور مغشوشکە هر کدام دارای سبک جدلی و جمموعە  

توانیم  شود، ما می میهای بزرگ کاریکاتوری هدایت  سازی در نقشەبرداری قلمرو وسیعی کە توسط این ذاتی

احساس و  های بی جدل دستاوردهای معتدل گروەهای کوچکرت ادیبان را ستایش و تفسری کنیم کە نە بوسیلە  

 ها بە هم گرە خوردەاند. و دلسوزی  معنی بلکە بوسیلە تعلق و مهدردی بی

کردند کە  لە توجە میدر جریان اوج استعمارزدایی و آغاز ناسیونالیسم جهان سوم تعداد کمی بە این مسئ

های ناسیونالیستی بسوی  بود. فراخوان  عد بزرگ و مفرطی رسیدهگرایی بە چنان ب   چگونە پرورش دقیق بومی

یا عربیسم پاسخی قوی دریافت کردند. اما  33اسالم اصیل و ناب، آفریقاحموری، جنبش اصیل برای سیاهان،



104 
 

هبای گزاف خود از  عی و گوهرهای معنوی برای مطالبە  های اجتما  آن گروه  این واقعیت کە  بدون وقوف بە

اجتماعی مهچون -های سیاسی جنبش  هتدید  شان سر خواهند رسید. فانون از معدود کسانی بود کە پریوان موفق

توان در مورد خطر آگاهی تعلیم  ملی را گوشزد کرد. این را می استعمارزدایی توسط خطر آگاهی تعلیم نیافتە  

  حزبی کە های تک ها و رژمی الها و سرهنگبود ظاهر شدن انواع م    گونە هبی نیز گفت. بدینمذ  نیافتە  

انقالبی را پالتفرم خود منودند و مشکالت  فرزندخوانده  حراست از دولت   های امنیت ملی و نیاز بە ریسک

 مریاث امپریالیسم قالب کردند.  جدیدی بە

-املللی دوران پسا بندی بنی هایی کە از شرکت فعال تارخیی و فکری در ترکیب ها و رژمی دولت نام بردن از مهە  

امنیت ملی و هویت متمایز اسم شب آهنا را   توان گفت کە غری ممکن است. اما می استعمار معاف هستند 

بە نظر  -ر دینیحاکم، قهرمانان و شهدای ملی، اولیای امو  -های خمتار ؛ در کنار شخصیتدهد میتشکیل 

رسد اولنی کار سیاستمداران تازە بە پریوزی رسیدە واجب کردن پاسپورت و مرزها باشد. آنچە کە زمانی  می

ای جسور سرزمنی  و منودار استعارە -«های جدید اخرتاع روح»بە قول آمیە سزایرە  -پندار رهایی یک ملت

ر از موانع، نقشەها، انی یک سیستم جهانی پ  معنوی و غصب شدە توسط اربابان مستعمراتی بود فورأ قرب

انگیز را  های گمرکی و معامالت ارزی شد. باسیل د یویدس ن این وضعیت مالمت مرزها، نریوهای پلیس و کنرتل

سئوال هیچگاه   تفسری کردە است. در جواب بە قصیدەبە هبرتین حنو در یادبود مریاث آمیلکار کابرال بە سبک 

را در حبران عمیقی کە  پاسخکسب آزادی چە چیزی اتفاق خواهد افتاد، دیویدس ن   ە دنبالب  مطرح نشده اینکە
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داند. اما وی ادامە  و حاکمان خردە بورژوا را بر مسند قدرت نشاند می  امپریالیسم بوجود آمده-توسط نئو

 کە این نوع از  دهد می

شود کمرت کسی  مق گور بیشرت و بیشرت می. هر چە عدهد میکندن گور خود ادامە    ناسیونالیسم رفرمیست بە

جنازە با تنظیم صدای فاحتەهای  در سطح رهربی قادر بە گرفنت سر خود باالی لبە آن خواهد شد. تشیع

]کاردان[ در این یا آن  34ر، بوسیلە میزبانان متخصص خارجی یا فوندیخوانده شده توسط دستە موقر ک  

اند. چە چیز  ما مرزها را دارمی و مرزها مقدس رود. خبش( پیش می حرفە و غالبأ دارای حقوق راحت )یا راحت

 35تواند امتیاز و قدرت خنبگان حاکم را تضمنی کند؟ دیگری غری از این می

دیویدس ن در . دهد میارزیابی گریایی از این منظرە دلسردکنندە ارائە  مورتپەهای ساوانامان در ر   بەچینوا آچ  

راە حل خود مردم در برابر این »كند کە وی آن را  عبوس خود بە چیزی اشارە میادامە و برای تعدیل توصیف 

 خواند: می« پوستە سخت جبا ماندە از دوران استعمار

های  های پی در پی آنان بر روی خطوط نقشە و مهچننی فعالیت موضع مردم در این بارە را در مهاجرت

كند، کنرتل مرزها را  مرزهایش را حمکم می« آفریقایی بورژوا»کە یک    توان دید. بنابراین هنگامی بری می قاچاق

بە  «ها ملت»کە آفریقای   دهد میخروشد، نشان  ها و اجناس می و بر علیە قاچاق انسان کند میدو چندان 

 36كند. حنوی دیگر عمل می
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کار قاچاق و مهاجرت البتە برای ما آشنا است؛ و   بە هم وابستە بودن فرهنگی ترکیب متهورانە اما غالبأ پرهزینە  

نان مثال آوردە شده های حساس تیم بر   شوند در حتلیل پ لیتان خواندە میاخریأ توسط گروە نویسندگانی کە مرتو  

عبور از مرزها و حمرومیت و نشاط مهاجرت خمتص بە قشری خاص و بە مت اصلی در هنر عصر  37است.

 است.استعماری تبدیل شده -پسا

  بە  توان[ با حتسنی سازند و ]می ها ترکیبات فرهنگی نوینی را می این نویسندگان و مت  توان گفت کە می  اگرچە

این ترکیبات از دیدی    ما بایستی بە  کرد، من معتقدم کە   دستاوردهای زیباشناسی منطقە در سراسر جهان اشاره

ما بایستی بدرستی هر دو ماتریال و   ن حال کەکمرت جذاب و بیشرت واقعی و سیاسی بنگرمی. در مها

عنوان خبشی از آرایشی مهم در ادبیات نوع انگیسی حتسنی    دستاوردهای کارهای سلمان رشدی را مثأل بە

کارهای باارزش    این امر واقف باشیم کە  کنیم، یعنی بە   آن یز توجە  خاصیت بازدارنده  کنیم بایستی مهچننی بە

ادبی، ضد فکری باشند. قبل -ن است خبشی از یک ترکیب هتدیدآمیز، قهرآمیز، یا عمیقأ ضدممک  زیباشناسانە

های سابقش چهرەای  ، رشدی خود بە خاطر رسالەها و رمان٠٩١١در سال  های شیطانی آیەاز انتشار 

هند وی نە  ها در انگلستان و شبە قارە ها و پاکستانی ها بود؛ برای بسیاری از هندی ساز برای انگلیسی مشکل

تنها بە عنوان نویسندەای مشهور بلکە مهچننی قهرمان حقوق مهاجران و منتقد آتشنی نوستالژی امپریالیستی 

جایگاه او را بصورتی بنیادین دگرگون ساخت و از طرف ستایندگان سابق لعنت شد.  فتواشد.  شناختە می
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ای بر نقطە اتصال فوری و  کە وی منایندە واقعی اسالم هندی بود گواهی   حتریک اسالم بنیادگرا آهنم هنگامی

 انفجارآمیز هنر و سیاست است.

آن  «مهان حال سند بربریت هم نباشد. هیچ سندی از متدن وجود ندارد کە در»بە قول والرت بنیامنی 

شوند کە تقاطع قابل توجە فرهنگ و سیاست قرار دارند. آهنا کارهای  های تریەتر در جایی پیدا می ارتباط

نقادانە مجعی و فردی ما را کمرت از کارهای اتوپی و مربوط بە ترمجە و تفسری متون ]هرمنوتیک[کە در موردشان 

  کنند بلکە از مرزها عبور می  این تنها مهاجران نیستند کە دهند. تأثری قرار منی تری دارمی حتت احساس راحت

خبواهد قرار   گذرد و در هر جا کە جا حضور دارد از هر مانعی می  در مهە  سیستم عظیم مطبوعات نیز کە

خبار، توسط فقط پخش ا  ی فرهنگ، نەها خبش مهە    چگونە  کە  دهد میگرید. پژوهش اخری سچیلر توضیح  می

 38اند. شده  های خصوصی اشغال و یا حماصره حمافل کوچک و در حال شیوع شرکت

  اجنام رسانده  املللی در واقع مهان کاری را بە سیستم مطبوعات بنی  این است کە  عواقب این مسئلەیکی از 

آن هستند. وقتی برای مشوق  -جوامع فرضی -گرایی و ایدیولوژی های گروهی حتت تأثری واقع اندیشە  است کە

اسم ادبیات کشورهای مشرتک املنافع یا ادبیات جهان صحبت یا   چیزی بە  مثال ما در زبان انگلیسی در باره

مان آفریقایی یا  گرایی جادویی در ر   واقع  قرار دارند؛ حبث در باره  های ما در سطح فرضیە کنیم، تالش حتقیق می

  یا ملی باشد کە «مدرن-پسا»ای از  و یا در هبرتین حالت تعینی چارچوب رشتە  کاراییب ممکن است اشاره

لفان و خوانندگان آهنا خمتص بە اوضاع و احوال این آثار و مؤ   دانیم کە آورد. اما ما می این کارها را گرد هم می



108 
 

می کە ما شرایط مغایر در لندن و نیویورک از یک طرف و شرایط شان هستند و این اوضاع و احوال هنگا حملی

گریند. در مقایسە  كنیم بە حنو مفیدی جدا از هم قرار می در پریامون ]نە مرتپولیتان[ را از طرفی دیگر حتلیل می

کنند، با سبکی کە روزنامەنگاران  با شیوەای کە چهار سرویس خربگزاری بزرگ غربی طبق آن عمل می

کنند، یا در  آوری و دوبارە پخش می یونی انگلیسی زبان در سطح جهان تصاویر خربی را انتخاب و مجعلوییز ت

راە خود را حتی بە جنگ داخلی من عاشق لوسی هستم و نانزا ب  مقایسە با طریقی کە برنامەهای هالیود مهچون 

رسانەها صرفأ شبکەای کامأل جا افتاده  ما ناچیز و ابتدایی هستند. زیرا های نقادانە   کنند، تالش لبنان باز می

 شود. جهان بە هم تنیدە می موثری است کە از طریق آن مهە   aتولید گفتار ه  شیو نیست بلکە 

های نظامی و مجعیتی،  این سیستم جهانی با تولید و تفسری فرهنگ و اقتصاد و قدرت سیاسی مهراه با ضریب

و گفتمان   اکنون مسری پروسە  تر از حد خود هستند کە ای برای تولید تصاویر بزرگ شده  دارای گرایش هنادینە

 «بنیادگرایی»و  «تروریسم» ٠٩١١  ەدهند. ظهور دو اصطالح کلیدی ده املللی را تغیری می اجتماعی بنی

توانستید بە جتزیە و  املللی بسختی می مشا در فضای عمومی آمده از گفتمان بنی  است.ای برای این ادعا  منونە

ها و  ها، یا سیک ها و سینهالی ، یا تامیلها عراقیردها و ها و شیعیان، ک   حتلیل منازعات سیاسی مربوط بە سنی

 «بنیادگرایی»و  «تروریسم»ها و تصاویر  بە مهان طبقەبندی این کەبپردازید بدون  -لیست بلندی است-هندوها

های متفکران در مراکز مرتوپلیتان مانند واشنگنت و لندن نشأت  ها و کارخانە نغلتید کە متامأ از نگرانی

                                                           
a
 Mode of articulation 
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این تصاویر ترسناک، فاقد تعریف و متایزگذاری، داللت بر قدرت اخالقی و صالحیت از   گرفت. استفاده می

شود. این دو  و جرم برای هر کسی است کە این کلمات متوجە آهنا می اخالقی کننده و نشان از دفاع   استفاده

مان رشدی، ن بە ر  العمل رمسی ایرا ها را بە حرکت درآورد و جوامع را متفرق کرد. عکس سازی عظیم، ارتش تقلیل

مسئلەای  فتوایا اشتیاق غری رمسی برای او در میان جوامع اسالمی در غرب، یا اظهار عصبانیت در غرب علیە 

قابل فهم خنواهد بود اگر بە کل منطق و انعکاس بە حرکت درآمدە توسط سیستم غالب رجوع نکنیم، 

 مسئلەای کە من ]در اینجا[ سعی کردەام نشان دهم.

خوان کە برای مثال بە ادبیات انگلیسی و فرانسوی   های نسبتأ آزاد جوامع کتاب طشد در حمی  گفتە   چەبنابر آن

استعماری فرانسە و انگلستان عالقمند هستند، ترکیبات اساسی نە بوسیلە تفحص در تفسری و -کشورهای پسا

شود   زار مانندی هدایت و کنرتل مینظرانە و اب ترمجە متون، یا با بصریت و دانش ادبی، بلکە با پروسەهای تنگ

پرستی تقریبأ کورکورانە ادبی است. از این  کە هدف آهنا بسیج رضایت و حمو نارضایتی و ارتقاء یک میهن

و آرزوهای بالقوە آهنا برای دمکراسی و بیان  گردد میطریق است کە حاکمیت بر تعداد زیاد مردم تضمنی 

 شود. البتە غربی، متوقف و ختدیر می خود در جوامع ]تولید[ انبوە، از مجلە

توانید آهنا را چهرەهای دیو مانند  می -آورند ببار می «بنیادگرایی»و  «تروریسم»ترس و وحشتی کە تصاویر 

خبشد. این بە مهان اندازە کە  های مسلط کنونی سرعت می رمانقیاد فرد را بە ن   -املللی و فراکشوری خبوانید بنی

. بنابراین کند میاستعماری حقیقت دارد در مورد غرب و مشخصأ ایاالت متحدە نیز صدق -در جوامع پسا
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مثال من فقط درجە کمی  -اند  ای کە در تروریسم و بنیادگرایی جاسازی شده گرایی مقابلە با ناهنجاری و افراط

آنچە بصورت  مهزمان تأئیدی است بر اعتدال و عقالنیت و مرکزیت اجرایی   -هنری[ در خود دارداز تقلید ]

آمیزی با آن روبرو هستیم نە  شود. اما در عوض آنچە ما بصورت طعنە خوانده می «غربی»مبهمی صفات 

ە صفات مطمئن بە عنوان ملزومات درستکاری و حقوق ویژە ب« وضعیت عادی»اعطای اعتماد بنفس و یک 

را در  «دیگران»کە   کند میرا آغشتە بە دفاع از خود و خشمی عادالنە  «ما»غربی، بلکە دینامیسم مزبور 

 هنایت مهانند دمشنانی کە بە نابود کردن متدن و نوع زندگی ما کمر مهت بستەاند جمسم کنیم.

نی است کە هر چە بیشرت ب آینی ]ارتدکس[ قهرآمیز و خود بزرگ این صرفأ منادی کلی از الگوهای درست

اندازە  شدە هبمان . اما جواب دمشنان تعینیکند میتر  رضایت غری متفکر و دکرتین غری قابل چالش را قوی

ی هتدید شده ها مکانها در اصطالحات و در  ها، ژاپنی ها، هندی قطعی است. یعنی مسلمانان، آفریقایی

برانگیز، تبعیض و  سازی سئوال ن توجە بە جزئیات، تفاوتخود، غرب یا آمریکایی شدن، یا امپریالیسم را بدو 

هم صدق  ها  آمریکاییدهند. این در مورد  است مورد محلە قرار می  متایزی کە غرب بر روی آهنا اعمال کرده

معنی  اینها[ هنایتأ نریوی حمرکەای بی گرید. ]مهە   پرستی تنها بعد از خداپرستی قرار می کە برایشان میهن  کند می

آورند. زیرا ]در این حالت[ یا بایستی بە   هر چە باشد، آهنا فقر بە بار می «های مرزی جنگ»است. هدف 

فرودست بایستی موقعیت نازل  «دیگران»مدرن یا جا افتاده ملحق شد؛ یا بە عنوان عضوی از -گروهی پیشا

 ی مرگ جنگید.خود را قبول کرد؛ یا بایستی تا پا
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کردن شرق، غربی کردن غرب،  کردن آفریقا، شرقی آفریقایی –هستند  aگرایی ذاتیبینش های مرزی مناد  جنگ

ذات آفریقایی، شرقی، غربی تنها   آمریکایی کردن آمریکا، برای مدتی نامعلوم و بدون یک آلرتناتیو )از آجنا کە

هایش  ای کە بازمانده عصر امپریالیسم کالسیک و سیستم راییگ ذاتی -مبانند(  عنوان ذات باقی  توانند بە می

سیستماتیک -های ضد ؟ ا مانو ل وال رست نی بە منونە آنچە او جنبشکند میاست. آیا چیزی در برابر آن مقاومت 

ها را  سرسخت  ترین ای در دوران اخری وجود داشتە کە حتی بدبنی منونەهای کافی 39.کند میخواند اشارە  می

های   های دمکراسی در کشورهای سوسیالیستی، انتفاظە در فلسطنی، جنبش شی دادە است: جنبشدخلو 

گوناگون اجتماعی، زیستی و فرهنگی در سراسر آمریکای مشالی و جنوبی و جنبش زنان. با این حال هنوز 

رای گسرتش ها کسب عالقە بە جهان خارج از مرزهای خود، یا داشنت ظرفیت و آزادی عمل ب برای این جنبش

آن امری مشکل بوده است. اگر جزو جنبش اپوزیسیون در فیلیپنی، فلسطنی یا برزیل باشید، مشا جمبورید با 

ها سر و کار داشتە باشید. ولی هنوز من معتقدم کە  ملزومات روزانە جلستیکی وتاکتیکی این کشمکش

و یا بە حلاظ جغرافیایی  استدالل عمومیدادن بە یک  شکلها، اگر نە برای یک تئوری عام، اما برای  تالش

های  برای ساخنت یک نقشە جهانی رو بە افزایش است. شاید ما بتوانیم این جریان خمالف و اسرتاتژی

 املللی علیە گفتار مسلط خبوانیم. را کم کم یک ضد محلە بنی نوظهورش

                                                           
a
  

 .یک مردم یا یک فرهنگ مشخص« ذاتی»های  مثأل ویژگیها در یک شئی یا یک کلیت،  تغیریناپذیری ویژگی  دیدگاه معتقد بە
 . م.كند نگای خود را تابع آن می امروز مثأل تاریخ  های درازمدت تارخیی یا... کە پروسە  نتیجە  داند و نە مشکالت را ذاتی می  این دیدگاه 
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چە نوع حتول و  40؟دهد میخوان های فکری و فرهنگی را فرا چە نوع سیاست این انرتناسیونالیسم در واقع

سازی مهمی در ایدەهای سنتی و اروپاحموری نویسندە و متفکر و منتقد بایستی بوجود آید؟ فرانسوی و  دگرگون

باشند.  های متخاصم در حال جامعیت یافنت می املللی هستند و منطق مرزها و ذات یی بنیها  زبانانگلیسی 

حقیقت شروع کنیم کە نقشە جهان فاقد فضا و ذات و امتیازهای پس ما بایستی با برمسیت شناخنت این 

ساز و هبم مربوط سخن  های انسان توانیم در مورد فضای سکوالر و تاریخ یزدانی است. با وجود این، ما می

سازی سیستماتیک اساسأ قابل یادگریی هستند. آنچە در سراسر  بگوییم کە بدون نیاز بە تئوری عالی و جامع

ام این است کە جتربە انسانی پدیدەای بە اندازە کافی بافتە شده، انبوە و قابل دسرتسی  بدان پرداختە این کتاب

سازی و توضیح آن ندارمی. منظور من  های فراتارخیی و فراجهانی برای روشن است کە ما دیگر نیازی بە آژانس

ها و عوامل و اعمال   ی، تکیەکالمطریقی برای ترمیم و حتقیق جهان خودمان بدون نیاز بە کلیدهای جادوی

 است. پردە پشت

قادرند با صراحت در مسایل  پژوهشگرانی انسانی نیاز دارمی. ها پژوهشنوآورانە و متفاوت برای  الگوییما بە 

آهنایی کە  های شایستە اجتماعی   چشمانی باز، انرژی حتلیلی زیاد و ارزش با -و سیاست روز درگری شوند

هستند، اما در عوض  «آمریکا»یا  «هند»نگران نە بقاء امالک و صنفی انظباطی و نە هویتی حتمیلگر مانند 

در فکر توسعە و ارتقاء غری قهرآمیز زندگی در جامعەای هستند کە برای بقاء در میان دیگر جوامع تقال 

های  نباید یافنت ذات  کار است را تقلیل دهد. مسئلەاین    الزمە  کە  ای مبتکرانە . هیچ کس نباید حفاری  کند می
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مطالعات جوامع بازیابی و قرار دادن آهنا در مکانی افتخاری و غریقابل زدودن باشد.   هتما و نە خالص و بی

آهنا  تاریخ هند را رقابتی مداوم در بنی طبقات و معرفت شناسی مورد منازعە    برای منونە استعماری-پسا

حس »بە سهیم بودند  aاثر رافائل سامول پرستی میهنجلدی  در تدوین سە  کسانی کە مهان گونە  داند؛ بە می

بە عنوان مدل  غریتارخیی  متدن  bرنالاثر ب    آتن سیاهدر  «متدن عتیق»اولویتی قبل از تاریخ ندادند،  «انگلیسی

 گرید. عالی مورد استفادە  قرار می

آینی، از نظر ملی مقتدر، و مطابق قانون  درست اصوأل گرایش نسخەهای تارخیی  اند کە  این کارها تابع این ایدە

رمسی تاریخ  اساسی است کە نسخەهای تارخیی مورد مناقشە را در هویت رمسی منجمد کند. بنابراین نسخە  

کە   کند یم، وامنود ٠١١١ملکە ویکتوریا در سال  بریتانیا، حک شده مثأل در ترتیبات دربار هند برای مناینده  

حاکمیت بریتانیا بر هند طول عمری افسانەای داشتە است؛ تشریفات داللت بر سنت خدمات هند، کرنش، 

و فرومایگی دارند تا تصویری از هویت فراتارخیی یک قارە را ارائە دهد کە وادار بە قبول تصویر هویت 

است کە بریتانیا مهیشە حاکم امواج و  شود، بریتانیایی کە ساختار هویتی خودش چننی بریتانیا می خودساختە  

( اقتدار ورندر حالیکە نسخەهای رمسی تاریخ این کار را برای )بە قول آد   41هند بودە و خواهد بود.

دهند،  اجنام می -آینی، دستگاه حاکم درست کرده     خالفت، دولت، طبقە حتصیل -cاتنیکی /فرهنگی

                                                           
a
 Raphael Samuel: Patriotism 

b
 Martin Bernal: The Black Athena  

c
 Identitarian authority 
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های  زدایی، منازعە و حتقیقات شکاک سیستماتیک در کارهای نوآورانە کە من ذکر کردەام، این هویت افسون

. این دیالکتیک آهنا را سپس در اجزائی کە بە صورت  کند میمرکب و دورگە را بە یک دیالکتیک منفی تسلیم 

. آنچە بسیار مهمرت از هویت باثبات نگهداری شده در گفتمان رمسی است ندک میگوناگون ساختە شدە حل 

سازند کە متمایز، اما مربوط  تارخیی می  های جتربە مهانا نریوی جدل یک متد تفسریی است کە مواد آن را جریان

 قرار گرفتەاند.]و نە جدا از هم[ و وابستە بە هم، و باالتر از مهە، روی هم 

توان در تفسریهای ادبیات عربی و سنت فرهنگی توسط  جسورانە این نریوی جدل را می یکی از منونەهای

در بنی  الثابت و المتحولاز زمان انتشار اثر سە جلدی نیس )علی امحد سعید( شاعر معاصر عرب یافت. آد  

می اسال-، وی تقریبأ یک تنە تداوم آنچە را او مریاث سخت شدە و سنتی عربی٠٩١١و  ٠٩١٠های  سال

خواند بە چالش کشیدە است. این مریاث نە تنها در خود گذشتە بلکە در بازخوانی خشک و مقتدر آن نیز  می

ها برای بازداشنت اعراب از رویارویی واقعی با مدرنیتە  میخکوب شده است. از نظر او خاصیت این بازخوانی

مورد شعرسرایی کبری عربی را بە حاکم  در کتاب خود ادبیات در نیسآد  ( است. در مورد شعر عربی، احلداثة)

وجود نریویی معرتض و  -حتی از مجلە قران -، در حالیکە ادبیاتی فرضی در قلب سنت کالسیکدهد میربط 

کە چگونە   دهد مینیس نشان آد  سازد.  ادعا شدە توسط حاکم را برمال می آیینی   خمالف )نسخە( درست

تا بتواند تاریخ را بە  کند میحکومت  قانون در جامعە عربی قدرت را از انتقاد و سنت را از نوآوری جدا 

 رموزی خستەکنندە از سوابق پایان ناپذیر و تکراری حمدود کند:
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 واندندخ می)اهل االحداث(  «اهل نوآوری»اندیشیدند را  آهنایی را کە مطابق فرهنگ خالفت منی حاکمان مهە  

کە چگونە   دهد میکردند. این مسئلە توضیح  اسالمیشان حمروم می نسبتگذاری از  و آهنا را بە اهتام بدعت

ای کە اصول شعر باستان را  اصطالحات احداث )مدرنیتە( و حمدث )مدرن، نو( کە برای تعریف شعرسرایی

توانیم مشاهدە کنیم کە مفهوم مدرن  می لغت دینی نشأت گرفتەاند. متعاقبأ ما کرد، در اصل از فرهنگ نقض می

در شعر از نظر دستگاه حاکم بە عنوان محلەای سیاسی و فکری بر علیە فرهنگ رژمی و رد استاندارهای 

و بنابراین در جهان عرب شعر مهوارە با دین و سیاست عجنی شدە و بە مهنی   ایدەآل باستان تلقی گردیده

 42منوال نیز باقی خواهد ماند.

اند، این کارها را  شده  بندرت در خارج از دنیای عرب شناختە مواقف  و رفقایش در جملە نیسآد  کارهای    اگرچە

  فیلد د ی در ایرلند، مطالعات گروهجملە  شامل نویسندگان    املللی دید کە عنوان خبشی از ترکیبی بنی  توان بە می

اروپای شرقی، و مشاری از روشنفکران و در هند، اغلب نویسندگان معرتض در استعماری -جوامع پسا

ن هاریز، جورج المینگ، ا ریک ویلیامز، د ر ک ل. ر. جیمز )ویلس    آهنا بە  پیشینە  شود کە هنرمندان کارائییب می

های  ها و افراد، کلیشەها و ایدەآل این جنبش . مهە  گردد میویت، و. س. نایپوال( بر  والک ت، ا دوارد برایت

های دفاعی کنار گذاشت.  سازی توان مهراە با مریاث اسارت فکری و اهتام تاریخ رمسی را می پرستانە   میهن

ایرلندی بودن، پنداشت عدم واقعیت ایرلندی،  افسانە  »گوید،  ایرلندی می آنچنانکە سیموس دین در جتربە  

یاتی قرار داده شده هایی سیاسی هستند کە بر روی آهنا ادب های مربوط بە فصاحت ایرلندی، مهە مت پنداشت
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  در مقابل متفکر فرهنگی قرار گرفتە  کاری کە  43.«اند است کە از قرن نوزدهم بە بعد بە درجەای افراطی رسیده

، برای   ها چگونە منایندگی  است کە  نشان دادن این مسئلە  هویتی  مرسوم، بلکە قبول سیاست    است بنابراین نە

 گریند. شکل می اجزائی  چەکسی، و با    چە  هدفی، بوسیلە  چە

خبصوص  ،درون تصویر رمسی آمریکا از خود  بە  اما این کاری بسیار مشكل است. یک دفاعیت هشدار دهنده

  های رمسی در مقابل دخالت در روایات جماز، بە و سنت عجوام است. مهە    ملی، خزیده  گذشتە    در بازمنایی  

ها و ایدەهای عزیز شدە، و  قهرمانان بنیانگذار، ارزش  خیزند؛ مبرور زمان این ]دفاعیات[ با ارائە دفاع برمی

گرید و تأثریات برآوردناپذیر در زندگی سیاسی و فرهنگی برجای  منادهای ملی، تقریبأ حالتی اهلی خبود می

آمریکا بە مثابە جامعەای پیشتاز و زندگی سیاسی آمریکایی بە عنوان  -رد. دو نوع از این عناصرگذا می

و هیجان ناشی از این مسئلە قابل توجە بودە  اند زیر زرەبنی قرار گرفتە -واکنش مستقیم اعمال دمکراتیک

هنا کمرت حاضر بە قبول کە آ  دهد مین ااست. در هر دو مورد تالش ناکافی و غری جدی متفکران سکوالر نش

های  دهند، آهنا ن رم های قدرت را در باطن فرد جا می رمنظرات انتقادی بودەاند؛ و مهانند جمریان مطبوعات کە ن  

 دادەاند.رمسی را جا  هویتی  -خود

بود؛ این  ٠٩٩٠را مالحظە کنید کە منایشی در منایشگاه ملی هنر آمریکایی در سال  «آمریکا بە عنوان غرب»

شود. بر طبق این منایش،  مؤسسە مسیتسونیان بود کە خبشأ توسط دولت فدرال محایت میایشگاه خبشی از من

آمیز تبدیل شدە بود کە بسادگی  تسخری غرب و متعاقبأ جا دادن آن در ایاالت متحدە آمریکا بە روایتی قهرمان
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ل نابودی بومیان و حمیط زیست را غرب و بە مهنی منوا واقعی تسخری  پروسە   حقایق چند جانبە در باره  

 -پوستان در هنر آمریکایی قرن نوزدهم کرد. برای مثال تصاویر سرخ الپوشانی، رمانتیک و بسادگی حمو می

هایی بر مهان دیوار کە تنزل موقعیت بومیان آمریکا را توسط مرد  در کنار منت -آزادە، مغرور، در فکر فرورفتە

غری »های  ده بود. اعضای کنگرە آمریکا دیدە یا ندیدە چننی تصاویر و منتدادند آویزان ش سفید توضیح می

پرستانە و غری آمریکایی  زد[ را بە خاطر احنراف غری میهن ]کە ساختار روایت رمسی را بر هم می «ساختاری

 «یکتایی»قابل قبول ندانستند. پروفسورها، مفسران، و روزنامەنگاران بە محلە علیە آنچە آهنا لکەدار کردن 

دولت  های پشتکارانە   بینی مؤسسان آن، سخاومتندی، و تالش امید و خوش» واشنگنی پستآمریکا و بە قول 

وجود داشت. روبرت هیوگز در ماە مە  ءدر برابر این تنها مواردی معدود استثنا 44پرداختند. «خواندند می

 «تأسیس ]آمریکا[ را در رنگ و سنگ نشان داد. افسانە  »نوشت کە منایش فوق تامیز در  ٠٩٩٠

ترکیبی از ابداعیات، تاریخ، و خودستایی بە درون این داستان ریشە ملی وارد شده بود )آنطور کە بە   این کە

حاکم مناسب آمریکا دانستە نشد. این یک پارادوکس برای  شود( از طرف امجاع نیمە رمسی   مهە آهنا وارد می

ایاالت متحدە است کە بە عنوان جامعەای مهاجر، تشکیل شده از چندین فرهنگ و دارای گفتمانی عمومی 

خواهد کشورش را عاری از لکە و متحد بدور یک روایت بزرگ و آهننی  پریوزی  اما نظارت شده، مظطربانە می

د. تالش برای سادە و خوب نشان دادن پدیدەها، رابطە کشور را با دیگر جوامع و معصومانە توصیف کن

. موردی دیگر در این رابطە جنجال کند میآن را تقویت   و بدین وسیلە انزوا و دوردستی دهد میها خامتە  ملت
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کرد ترور کندی از  بود کە ادعا می ٠٩٩٠لیور سنت  در سال بر سر فیلم پر از عیب ج.اف. کندی توسط ا  

کنندە و  فیلم گیج این کەطرف آمریکاییانی صورت گرفت کە خمالف میل او برای خامتە جنگ در ویتنام بودند. 

ناجور بود و هدف اصلی سنت  جتارتی بود بە جای خود، اما چرا محلە بە این فیلم این مهە و از طرف 

مسئلەای مهم  -سیاستمداران a،مورخنی رمسیروزنامەها،  -رمسی متعلق بە اقتدار فرهنگی های غری آژانس

زیاد طول است های سیاسی توطئە  قلمداد شد؟ درک این مسئلە برای یک غری آمریکایی کە منشاء قتل

در آمریکا در این  توطئە رود؟ بنابراین امهیت محلە در رد نظریە   کشد، زیرا مگر جهان بر مهنی منوال پیش منی منی

کنیم. در مهان حال اسناد زیادی  تر، هبرت و نوین را منایندگی می یک جهان معصوم «ما»است کە نشان دهد 

)کاسرتو، قذافی، صدام حسنی، و غریە( وجود  «دیوهای خارجی»توطئە رمسی آمریکا و قصد ترور  در باره  

ها هم فایدە  شود و یادآوری یل با مهدیگر گسیختە میکردە است. ارتباط مسا دارد کە برخی را خود محایت می

 ندارند.

 ترین هویت   ترین، قهرآمیزترین، و قوی شوند. اگر اصلی جمموعەای از پیامدهای عمدە از این مسئلە استنتاج می

دولت مرزها، گمرکات، احزاب و مسئوالن حاکم، روایت و تصویر رمسی باشد، و اگر متفکران تشخیص دهند  

های  هویت نیازمند انتقاد و جتزیە و حتلیل مداوم است، بنابراین این رویە بایستی در مورد هویت کە این

فرهنگ عالقە دارمی  ساختەشده مشابە در پیش گرفتە شود. حتصیالت آن دستە از ما کە بە ادبیات و مطالعە  

                                                           
a
 Establishment historians 
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خودکفا، ادبیات ملی،  خالق، کار مستقل و نویسنده   -زیر سرتیرتهای گوناگونی سازمان داده شده است

وارە شدەاند. پس این دیوانگی خواهد بود کە ادعا شود نویسندگان و کارهای  کە تقریبأ بت  -طبقەبندی جمزا

، تاگ ر، و آجل  و کارپ نتری  منفرد وجود ندارند، کە فرانسوی، ژاپنی، و عربی چیزهایی جداگانە نیستند، کە میلنت  
a 

نس، و اثر دیک   توقعات بزرگصرفأ انواع خمتلف و ناچیز مهان موضوع هستند. مهچنانکە رسالەها در مورد 

الزامأ بە معنای ثبات، یا یکتایی، یا  «هویت»خواهم بگومی این است کە  خود کتاب یکی نیستند. آنچە می

شناسانە و  نیست کە بطور هستی مع اشیائی کامل و جا بە عنوانشخصیتی غری قابل تقلیل، یا موقعیتی ممتاز، 

دهم یک رمان را بە عنوان انتخابی از یک شیوە نویسندگی در میان  جاودان تعینی شده باشند. من ترجیح می

امجتاعی در میان دیگر فعالیتها، و   دیگر نوشتەها تفسری کنم،  فعالیت نویسندگی را بە مثابە یک شیوه  

شناسانە، خدمت  ای کە بە اهدافی گوناگون، از مجلە و شاید عمدتأ زیباییکاتگوری ادبیات را بە عنوان آفریدە

سازی و حتقیقی کسانی کە کارهایشان فعاالنە در ضدیت با  ثبات ببینم. بدین ترتیب در رویەهای بی کند می

یک   نبە عنواها و مرزها است، بر روی این مسئلە مترکز باید کرد کە چگونە یک کار هنری، برای منونە  دولت

چیزهایی مشخص و نە چیزهایی دیگر آغاز  اجنامیک وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و برای  ازکار و 

 شود. می

                                                           
a
 Milton, Tagore, Alejo 



120 
 

تاریخ مدرن پژوهش ادبیات با توسعە ناسیونالیسم فرهنگی عجنی شده کە هدف اولیەاش متمایز کردن آثار ملی 

ها در مورد فرهنگ بطور عام کە  و سپس حفظ آوازە، اقتدار، و خودخمتاری زیباشناختی آن بود. حتی حبث

و ترجیحات اتنیکی )در بنی اروپایی و ، بە سلسلە مراتب رسید میفراملی و با احرتام بە قلمروی جهانی بە نظر 

در مورد منتقدان در  کند میلد صدق چسبید. این مسئلە بە مهان اندازە کە در مورد ماتیو آرن   اروپایی( می-غری

، سپیتز ر، بالکآو   –کە مورد ستایش من هستند    شناختی و فرهنگی عرضە زبان حقیقت دارد.  -م ر رباخ، آد رنو 

 -فرهنگ خودشان، تنها فرهنگ ]موجود[ بود. هتدید علیە آن عمدتأ داخلی بود وعیبرای مهە آهنا بە ن

گرایی  و آهنا یک انسان -خطرات مدرن عبارت بودند از فاشیسم ]در ایتالیا و آملان[ و کمونیسم ]رمسی[

رورش مد های شاق برای جا انداخنت آموزش و پ ها و نە آموزش بورژوایی  اروپایی را مدنظر داشتند. نە منش

های حتسنی و  ها حلن العادەای کە نیازمند آن بود باقی مناندەاند. اگرچە بعضی وقت نظر، و نە انظباط فوق

 ]اثر آورباخ[ را ندارد. aتقلیدشوند اما هیچ اثر انتقادی امروزی نظم  مریدیت در مرور گذشتە شنیدە می

اساسی از طریق پسماندەای از ناسیونالیسم، با مراجع خمتلف مشتق  گرایی، نظریە   اکنون بە جای این انسان

ها و امثاهلم  ها، اعتبارخبشی ، ختصصها خبششدە از آن، در مهپیمانی با حرفەای کە مواد را بە عرصەها، زیر 

ە شده شود. دکرتین بازمانده از خودخمتاری  زیباشناختی بە فرمالیسمی تقلیل داد ، ارائە دادە میکند میتقسیم 

 گرایی، ساختارشکنی و غریە مرتبط است. مانند ساختاری است کە با این یا آن متد حرفەای
                                                           
a
 Erik Auerbach (1892-1957): Mimesis: The Representation of Reality in Western Literaure 

است. م. مر( تا دوران مدرنبررسی بازمنایی حقیقت در ادبیات غربی از دوران باستان )هو  تقلید: بازنمایی واقعیت در ادبیات غربی  
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جنگ جهانی دوم و خبصوص در نتیجە مبارزات  بە دنبالبا نظری بە برخی از رشتەهای آکادمیکی 

های خمتلف  لیابیم کە نوعی دیگر از نقشەسازی و جمموعەای از دستورالعم ناسیونالیستی غری اروپایی در می

ادبیات  غریاروپایی از مهان ابتدا بایستی بە سیاست   اند. از یک طرف اغلب دانشجویان و مدرسان   بوجود آمدە

دوران بردەداری، استعمار و  پردازند واقف باشند؛ بە تعلیق درآوردن مباحث   مربوط بە آنچە آهنا بدان می

ند، آفریقا، آمریکای التنی و مشالی، عربی، کارائییب، و  در مورد ادبیات مدرن ه  راسیسم در هر حتقیقی جدی

املنافع دیگر امکان ندارد. مهچننی مورد حبث قرار دادن آهنا بدون اشارە بە شرایط جنگی  کشورهای مشرتک 

استعمار و یا بە عنوان اتباع حتت انقیاد، حاشیەای و حمکوم شدە بە مکان دوم در -آهنا یا در جوامع پسا

تواند بە  آموزشی مرتوپولیتان، از نظر فکری کاری مسئوالنە خنواهد بود. کسی هم دیگر منیبرنامەهای 

کند. از طرفی   «طلب»البداهە اسلحە تئوری را  گرایی علمی[ و جتربەگرایی پنهان بیاورد و فی پوزیتیویسم ]اثبات

اش بە قدرت  با تعلقات آشکار دنیوی «غری» دیگر نیز این خطا خواهد بود کە تصور شود ادبیات غری اروپایی  

مطالعە کرد کە گویی آهنا در واقعیت ادبیات عالی، خودخمتار، از نظر  «احرتامی»توان با آن  و سیاست را می

خبشی هستند کە ادبیات غربی بدان مهوارە موظف شدە است. نظریاه پوست  شناختی مستقل، و رضایت زیبایی

ادبی خدمت و وقاری  بە مطالعە   کند میاندازە کە بە سیاست خدمت دیگر بە آن  aسیاە در ماسک سفید

 سازی زیاد خنواهد بود. رد تقلید و شکلکرساند. ب   منی

                                                           
a
 اشارە بە اثر فرانز فانون   
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ای مناسب برای استفادە نیست، اما برخی از نظریەهایی کە ادبیات و در واقع متام  سازی کلمە در اینجا آلودە

دست و پا بستە، گرفتار، و روی هم قرار   45شدند دورگە، فرهنگ را بوسیلە عناصر کە روزی خارجی قلمداد می

دامن   های انقالبی امرو می اساسی برای واقعیت ایده   آنمن این را بە عنوان  -خوانند  گرفتە ]نە جدا از هم[ می

نویسیم  خوانیم و هم می هایی را کە هم می آمیز منت های جهان سکوالر بصورتی حتریک کە در آن کشمکش

بتوان   را ندارمی؛ بیشرت از آنچە aهگلی فراجتربی  های تسلسلی تاریخ و  كنند. ما دیگر استطاعت درک بارور می

پریامونی  مادرزاد و  دهند و یک خصلت   جهان آتالنتیک را حمور قرار می  های زمینی و جغرافیایی کە فرض پیش

 «ادبیات جهانی»یا  «ف نل  ادبیات آنگ»مناطق غری غربی را قبول کنیم. اگر ترکیباتی چون   وظیفەنشناس بە

  و کشمکش  ای بر جدل معنایی داشتە باشند، بنابراین بە این خاطر است کە امروز وجود و واقعیت آهنا گواهی

تارخیی ممکن کردە؛ و بە دلیل چالش  جتربە  مداوم از طریق صفاتی است کە ظهور آهنا را بە عنوان هم منت و هم 

سر بە فلک    تفاوتی   گرایی برای سرایش و مطالعە ادبیات، و چالش استقالل و بی  اساس ملی سر سختانە  

 است.با آن مورد مالحضە قرار گرفتە پ لیتان م رت   ادبیات غربی  ای است کە سنتأ با آن   کشیدە

ما علریغم وجود مرزها و اقتصادهای ملی و قهرآمیز بپذیرمی کە ترکیبات واقعی جتارب ادبی روی  این کەبە حمض 

مهدیگر قرار گرفتەاند و بە مهدیگر مربوط هستند، تاریخ و جغرافیا در نقشەهای جدید و در هنادهای تازە و  

 ید و اخراج شده   خلع  وشت بداقباالنتنها سرن  . تبعید، بیشرت از اینکەخواهند کردکمرت باثبات تغیری شکل پیدا 

                                                           
a
 Hegelian transcendence 
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 عبور از مرزها و کشیدن نقشە   رم، یعنی جتربە  تر بە ن   تقریبأ فراموش شده را بیان کند تبدیل بە چیزی نزدیک

شود. اگرچە ]این پروسە[ مهراه  ی جدید بە عنوان بە مبارزە طلبیدن حصارهای قانونی کالسیک، میها سرزمنی

 زنند. خوانندە و نویسنده   ترها تنە می های تازە تغیرییافتە بە قدمیی ها و نوع د بود. مدلبا ضایعە و غمناکی خواه

های جتربە  و ]در مقابل[ توصیەها، جتدیدنظرها، نت دهد میهای پایدار را از دست  کە خودش شکل  -ادبیات

دیگر  -پذیرد [ زندان را میهای ها، ادبیات زنان، و ]جتربە برده  استعماری شامل زندگی زیرزمینی، روایت-پسا

گری خنواهد بود کە منزوی، امن، باثبات، ملی در هویت  نیازمند گرە خوردن بە تصویر یک شاعر و یا پژوهش

ن ت در فلسطنی و اجلزایر، با طیب صاحل بە عنوان یک سیاە پوست در و طبقە و جنس یا حرفە، بلکە با گ  

قادر بە تفکر و کسب  ، با رشدی در هند و بریتانیا، و غریەلندن، با جاماییکا کینکاید در جهان سفیدها

 aجتربە خواهد شد.

بایستی خواند و نوشت، بسط دهیم. بە قول اریک  چەو چگونە ها را در برابر سئوالی کە  ما بایستی افق

منفرد. این بدان معنا است کە ما  شناختی ما مهان جهان است و نە ملت یا حتی نویسنده   زبان آورباخ خانە  

آموزان حرفەای ادبیات علریغم ریسک متهم شدن بە جنون قدرت بایستی برای مشاری از موضاعات شاق  دانش

  لوحانە جا باز کنیم. زیرا در عصر مطبوعات انبوە و آنچە من تولید رضایت خواندەام، این تنها تصوری ساده

گرایانە، حرفەای، وابستە بە زیباشناختی و با امهیت قلمداد  انسان است  کە خواندن کارهای هنری را کە

                                                           
a
 Genet; Tayib Salih, Jamaica Kincaid, Rushdie 
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شوند، تنها فعالیتی خصوصی با نتاجیی ناچیز عمومی بدانیم. متون دائمأ در حال تغیریاند؛ آهنا بە وضعیت  می

تواند بە  . هیچ کس منیکند میو بە سیاست، کوچک و بزرگ، گرە خوردەاند و این توجە و نقد را مطالبە 

ای قادر بە توضیح ]کامل[ ارتباط در میان منت و  انباری برای مهە چیز تبدیل شود مهانگونە کە هیچ تئوری

طرفانە نیستند: بدون توجە بە درجە زیباشناختی و  جوامع خنواهد بود. اما نوشنت و خواندن منت اعمالی بی

د. مطبوعات، اقتصاد سیاسی، شو  کنندە آن، منت مهیشە موجب عالقە، قدرت، اشتیاق و لذت می سرگرم

مهە خبشی از آن چیزی هستند کە ما  -، ترسیم قدرت سکوالر و نفوذ دولت بطور خالصە -موسسات انبوە

توانیم ادبیات مردان را بدون خواندن ادبیات  خوانیم. و بە مهانگونە کە این حقیقت دارد کە ما منی ادبیات می

توانیم بدون  این هم حقیقت دارد کە ما منی -بیات تغیری کردە استبینیم کە چگونە شکل اد می -زنان خبوانیم

 توجە جدی بە ادبیات مرتوپلیتان با ادبیات پریامون سروکار داشتە باشیم.

را در  aهای نیم بند برخی از مراکز تئوری ملی یا سیستماتیک، من مهوارە چندصدایی بە جای جتزیە و حتلیل

شوند، کە  و هنادهای دنیوی در کنار هم دیدە می  کردەام کە در آن منت  یک جتزیە و حتلیل جهانی پیشنهاد

شان بوسیلە جتارب  نس و تاک رای، مؤلفان لندنی، بە مثابە نویسندگانی دیدە شوند کە نفوذ تارخییدیک  

ادبیات شود؛ کە  تر می یی کە آهنا بە آن خوبی از آن باخرب بودند، جامعها مکانمستعمراتی در هند و اسرتالیا، 

طلبانە و  های جدایی . فعالیتکند مییکی از کشورهای مشرتک املنافع خود را در ادبیات دیگران درگری 

                                                           
a
 contrapuntal 
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توان تنها بە  یافتە ادبیات را منی تعریف  نوین و بسط شناسی   رسند؛ بوم گرا برای من از پا درآمدە بە نظر می بومی

های جهانی و چندصدایی را نبایستی  زیە و حتلیلیک اصل ویا یک ایدە جمزا نسبت داد. اما مدل این جت

های قبلی ادبیات تطبیقی عادت داشتند( بر اساس یک مسفونی بلکە بایستی بر اساس  )آنطور کە پنداشت

ن  ]کلید[ اصلی قرار داد؛ ما بایستی هر نوع فعالیت مکانی، جغرافیایی و گفتاری را جمموعەای فاقد یک ت  

اینها بە توضیح نقشەای  مهە   -ها ، دخالت، گنجاندن، و ممنوعیت ، حمدودیت طافانع -مورد توجە قرار دهیم

شناختی  منادەهای ذاتی یک منتقد با استعداد از نوع هرمنوتیک و تفسری زبان پیچیدە و نامهوار متایل دارند. پیش

تر از دوران ما  دورانی آرام )مثأل دیلزی بە عنوان الگوی اولیە( هنوز دارای ارزش هستند، اما برای من یادآور تلخ

 باشد. می

چە بایستی  این کەگرداند. هیچ کشوری از حبث در مورد  این مسئلە بار دیگر ما را بە سئوال سیاست باز می

خواند، بە چە فکر کرد، یا چە نوشت معاف نیست. من غالبأ بە نویسندگان آمریکایی حسد بردەام کە 

هستند. من اما مهان احساس را   وضع موجود آلرتناتیوهایی واقعی رتمانە  برایشان شکاکیت رادیکال و ستایش حم

گذرانی ]ادبی[، رضایت  ندارم، شاید بە این خاطر کە تاریخ و وضعیتی کە من داشتەام بە من چننی خوش

دارد. با این حال هنوز معتقدم کە بعضی از کارهای ادبی خوب و بعضی بد  خاطر و فاقد پیوند را روا منی

خبش خواندن یک  گسرتش بالفعل آگاهی و توانایی احساس فرد ، و نە ارزش رستگاری قتی مسئلەهستند و و 
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باشد پس از طریق اجنام آن ]دو عمل مزبور[،  یون،لوییز اثر کالسیک تا چە رسد بە خریه شدن بە صفحە ت

 شوم. ]یعنی[ از طریق مترین فکر، آنگاه از هرکس حمافظەکارتر می

خدمتی  پرستی و نە انتظارات آپوکالیپتیک هم میهن  هنگامی کە نە حرفە، نە  ئلەرسد این مس بە نظر می

دهیم خود را کاهش  کارهای روزانە و در آنچە ما بە عنوان خوانندە ]حمقق[ و نویسنده اجنام می   رسانند بە منی

ف استیالی بە پنداشتی باز گردم کە خمال -بسادگی و بطور ایدەآل –کنم  . من هر بار سعی میدهد می

قهرآمیز و خواهان تقلیل آن و متحول کردن حال از طریق عقالنیت و جتزیە و حتلیل است تا بتواند برخی از 

. دهد میبارهای آن را بکاهد و کارهای خمتلف ادبی را در ارتباط با هم و شیوەهای تارخیی خالق آهنا قرار 

هایی کە در اطراف ما در جریان  ها و تغیریشکل زیسا خوامهم بگومی این است کە در خالل ترکیب آنچە من می

در قبال آرشیو، بیان، تشریح،   است، حمققان و نویسندگان در عنی حال متفکرانی سکوالر و دارای مسئولیت

 و اخالق مربوط بە آن نقش هستند.

حضوری قابل تر است. ما ]در آمریکا[ بوسیلە کشورمان با  برای متفکران آمریکایی مسئلە از این هم مهم

 کە مهە    کند میکە ادعا -مهمی توسط پاول کندی املللی شکل گرفتەامی. مسئلە   مالحضە در عرصە بنی

و جوزف نای کە  -46دهند روزی رکود خواهند کرد زیادە از حد خود را وسعت می این کەها بە خاطر  امپراتوری

خواند، وجود دارد. مدرک بە  آمریکا را بویژە بعد از جنگ خلیج مشارە یک می رهبری  موظف بەدر کتاب 

مشکل برای قدرت ایاالت »این مسئلە را درک نکند کە   نفع کندی است اما نای ناقالتر از آن است کە
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وابستگی    هم بە  های نوین   های نوین برای هژمونی، بلکە چالش متحدە در قرن بیست و یکم نە چالش

ترین و ثرومتندترین قدرت با  کە ایاالت متحدە بزرگ»گرید  با این حال وی نتیجە می 47.«کشوری خواهد بودفرا 

 «مردم»بە هرحال سئوال این است کە آیا  48.«ظرفیت عالی برای شکل دادن بە آینده باقی خواهد ماند

و فرایند فرهنگی آن چنان است   یافتە دسرتسی مستقیم بە قدرت را دارند؟ یا اجرای این قدرت آنچنان سازمان 

 ؟کند میکە حتلیلی متفاوت را مطالبە 

جهان صحبت از شروع تدوین جتزیە و این امان در  بی کردن کاالییساخنت و   صحبت از حرفەای کنم فکر می

گرایی آمریکایی با داشنت هژمونی در گفتمان  کە کیش متخصصان و حرفە   ها است، خبصوص هنگامی حتلیل

ها بە این حد رسیدە است. بندرت در  این اندازە پیشرفت کردەاند، و رشد ناهنجار رویاها و خواست فرهنگی

تاریخ بشری شاهد منونەای اینچننی از دخالت عظیم نریو و ایدەها از یک فرهنگ بە فرهنگی دیگر بودەامی کە 

ود، مسئلەای کە من بعدأ بدان ش امروز توسط آمریکا بە بقیە جهان )در این مورد حق با نای است( منتقل می

باز خواهم گشت. با این حال این هم حقیقت دارد کە ما بندرت برای درک هویت واقعی فرهنگی )در مقابل 

شدە بودەامی. در این بارە  شدە(، تا این اندازە قطعە قطعە شدە، تقلیل یافتە، و بە متامی کوچک هویت تعینی

شناسی، فمینیسم،  ا مقصر بدانیم: آفریقاحموری، اروپاحموری، غرببایستی خبشأ دانش جداخواهی و متخصص ر 

های اصیل را  و عالقەمندی در بصریت خبش مارکسیسم، ساختارشكنی، و غریە. این مکاتب خاصیت قدرت

کنند. و این بە نوبە خود خلئی برای بیان فرهنگ ملی باز کردە است کە بە خوبی در  معلول و ناتوان می
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سسە راکفلر جتسم یافتە است. منونەهای ؤ از طرف م 49«علوم انسانی در زندگی آمریکایی»ند نوشتەهایی مهان

ن ت وزیر پیشنی آموزش و پرورش است کە خود را نە صرفأ بە عنوان ترند شامل ویلیام ب   دیگر کە تازەتر و سیاسی

جلوە  «ئیس غرب آزادر »غرب، چیزی مانند  سخنگوی خودگمارده   ریگان بلکە بە مثابە   عضوی از کابینە  

جنسباز، و  آمریکایی، هم-داد. بە وی بایستی آالن بلوم و پریوانش را اضافە کرد کە حضور زنان، آفریقایی می

متدن »بومی را در دنیای آکادمیک و با مواضع مهەفرهنگی و دانش نوینشان را هتدید بربریت علیە  آمریکایی  

 خوانند. می «غربی

این معنا است کە علوم انسانی مهم، دارای جایگاه مرکزی، سنتی، و اهلام خبش است.   این سخنان بسادگی بە

خواهد کە ما بە خواندن مشاری از فیلسوفان یونان و عصر روشنگری اکتفا کنیم تا خود را بە پای  بلوم می

رود کە  ن ت تا آجنا پیش مییم. ب  در ایاالت متحدە برسان «خنبگان»تئوری او در مورد آموزش عالی برای 

 باشیمداشتە هامیان از طریق بیست و چند تایی منت  سنت «اسرتداد»توانیم این علوم را با  گوید ما می می

آموزان آمریکایی خواستە شود هومر،  دانش اند(. اگر از مهە   )ضـمری مجع و حلن مالکانە در این ادعا مهم

امی. اساس این  را خبوانند دیگر ما بە حس کامل هدف ملی خود نائل آمدهف رسون شکسپری، کتاب مقدس، و ج  

پرستی و در  لد در بارە امهیت فرهنگ را اتوریتە امجتاعی میهنبرداری شده از نوع ماتیو آرن   های کپی نصیحت

انە و توانیم جسور  بە ما رسیدە است و بوسیلە آن می «ما»کە  از فرهنگ   دهد میقلعە گذاشنت هویت تشکیل 
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قادر  ها  آمریکایی «ما»آمیز فرانسیس فوکویاما،  با اعتماد بە نفس بە مصاف جهان برومی؛ و بر طبق گفتە فتح

 هستیم خود را بە عنوان کسانی ببینیم کە پایان تاریخ جهان را دریافتەاند.

قدرت تولید، تنوع  -فرهنگ یاد گرفتەامی این بە معنای تعینی رادیکال حدود آن چیزی است کە ما در باره  

جهانی و مهدستی  اینها غنای این تز رادیکال و باالتر از مهە   آن، مشخصات آنتی مواد، انرژی متناقض و نقادانە  

شود کە فرهنگ و مطالعات علوم انسانی بە معنای  آزادسازی است. بە ما القاء می وبا تصرفات امپریالیستی 

مسیحی در جتسم -مسیحی و غربی، آزاد از فرهنگ بومی آمریکایی )کە سنت یهودی-بازآوری مریاث یهودی

ن حال باشد. با ای غربی می-آمریکا بە قتل عام آن دست زد( و رها از ماجراهای آن سنت در جهان غری اولیە  

نواز در آکادمی معاصر آمریکا بیابند و بە عنوان یک  علوم مهەفرهنگی در واقع توانستەاند پناهگاهی مهمان

ن ت، دین ش زیادی هدف کسانی چون ب   العادەای برخوردار شوند. این تا اندازه   فاکت تارخیی از امهیت فوق

کردمی کە تعریف  ن در حالی است کە ما فکر میدس وزا، روگ ر کیمبال، و آلوین ک رنان نیز بودە است. و ای

های هنادینەشده و دکرتین استاندارد در  دانشگاه مدرن بە عنوان مکانی کە کثرت و مغایرت در کنار دگم

برند مهوارە تصوری مشروع در مأموریت سکوالر آن هناد بودە است. اما این مسئلە اکنون  مهزیستی بسر می

شود.  نامد رد می را دمشن خود می a«پسند اظهارات سیاست»]اصل[   ر کەتوسط یک دگماتیسم حمافظەکا

                                                           
a
 Political correctness  

ممکن است برای غری خودی   کەاست   ی )نژادی، ملی، مذهبی، جنسی(کلمات و اصطالحات  پرهیز از کاربردمعنای   پسند بە اظهارات سیاست
باشد. منسازگار  نیز ی مسلط و هنجارهای پذیرفتە شده در جامعەها سیاستید و با بیاحساب   توهنی بە  
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وارد کردن مارکسیسم، ساختارگرایی، فمینیسم، و مطالعات جهان سوم   کاران جدید این است کە فرض حمافظە

ر معنای خراب کردن اساس اقتدا  تبعیدی( بە پژوهشگرانهای آموزشی ) و مهراه با آن یک نسل از  برنامە  بە

 های غری بردبار بالنکیست بود. آن بە دست گروه کوچکی از ایدئولوگ« کنرتل»فرضی آهنا و دادن ادارە و 

بودە کە زیرنسخەهای تئوری فرهنگی را قبول کند و از   آمیز این است کە این مهیشە کار دانشگاه مسئلە طعنە

ا را خنثی کند. بنابراین ما اکنون دارای های آکادمیک تالش کردە تا حدودی آهن طریق قراردادنش در زیرختصص

از بسرت  -هبرتی است  کلمە   یا پیچ خورده-شده  های کنده تدریس تئوری  بە  منایش کنجکاو مدرسان هستیم کە

در حوزەهای خمتلف  50ام. خوانده «تئوری در حال سفر»پردازند؛ من در جایی دیگر این پدیدە را  خود می

تدریس تئوری بە گونەای است کە دانشجو تصور کند کە  -ت، فلسفە، و تاریخدر میانشان ادبیا -آکادمیک

آمریکایی، یا یک غریساختارگرا، مهانند انتخاب مواد از روی -تواند بە یک مارکسیست، فمنیست، آفریقا او می

سازی، کیش  یک صورت غذا با مهان مساعی و تعهدی کە الزم است، تبدیل شود. در ورای این مبتذل

کە تعهدات اجتماعی، سیاسی،   کند میشان قید  ند متخصصان حرفەای قرار دارد کە بارهای ایدیولوژیکیقدرمت

ادبیات یا منتقد فرهنگی باشید  گر حرفە   و طبقاتی در زیر علوم حرفەای طبقەبندی شوند، تا اگر مشا پژوهش

مشا دیگر مسئولیتی در قبال  این کەل . مثگردد میمشا در این عرصە  پیوندهای مشا با دنیای واقعی تابع حرفە  

 قطار، حوزه   گونە کە مشا در برابر صنف کارشناسان هم   شنوندگان خود در جامعە و اجتماع خود ندارید بدان

مطالعات رشتەهای خاورمیانە »یا  «امور خارجە»شان  خود جوابگو هستید. آهنایی کە شغل ختصص، و رشتە  
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کنند.  مشا دوری می پردازند و از عرصە   و مهان قانون تقسیم کار بە آن امور میبا مهان روح  باشد می «یا اسالو

از  –خودتان   گونە است کە قابلیت مشا برای فروش، عرضە در بازار، ارتقاء، و بستەبندی ختصص بدین

یت مشا باال هایش برپا، و کفا شود، ارزش محایت می -دانشگاه بە دانشگاە، از ناشر بە ناشر، از بازار بە بازار

املللی  کاوگی حتقیقات خود را در مورد چگونگی عملکرد این پروسە در امور بنی کشود. روبرت م   بردە می

المللی و سرمایەگذاری  مطالعات بین: کند میداستان را بیان  سرتیرت مهە   انتشار داده است کە خود  

 51.آکادمیک: فصلی در حصار یادگیری آمریکایی

بسیار فراتر از این.  -آمریکای معاصر بپردازم عملکردهای فرهنگی در جامعە   متاممن در اینجا قصد ندارم بە 

خواهم مشخصأ یک شكل بانفوذ در بنی فرهنگ و امپریالیسم را توضیح دهم کە دارای بار قطعی بر  اما می

ستم بە ارث گرفتە شده است.  روی مناسباتی است کە تارخیأ توسط ایاالت متحدە از اروپا در قرن بی

کارشناسی در امور خارجە هیچگاه بە اندازە امروز پرسود نبودە و از اینرو بە این اندازە از عموم پنهان نگە 

داشتە نشده است. بنابراین از یک طرف ما اقتباس کارشناسی عرصە خارجی توسط آکادمی )تنها کارشناس 

تواند نظر بدهد( و از طرفی دیگر تأئید آن توسط  ر مورد هند میآفریقا در مورد آفریقا، و کارشناس هند د

گریی در ایران، پائنی  گردند. مثأل  گروگان های خارجی هویدا می رسانەها و دولت را دارمی. این پروسە در حبران

ەهای های لیبی، پاناما، و عراق منون آچیل الورو، جنگ ربایی کشتی رە، افتضاحک    ١١١انداخنت پرواز هوایی 
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  شود. بنابراین جتربە اختە آور اشباع می های هبت های رسانەها و پوشش آن هستند. سپس افکار عمومی با حتلیل

 گوید: ورنو میشود. آد   می

عمل زدودن ]تصویر واقعی و [ کامل جنگ بوسیلە اطالعات، پروپاگاندا، تفسریها، با عکاس در ردیف اول 

افکار عمومی و  شوند، و با خملوطی از کنرتل روشنگرانە   ە کشتە میها و خربنگارانی کە قهرمانان تانک

های زود بە فراموشی سپردەشده: اینها مهە بیانی دیگر برای پژمردە کردن جتربە، و برای خالء مابنی  فعالیت

شان قرار دارد. انگار رویدادهای بە شی درآمدە و   او است کە در آن سرنوشت واقعی  انسان و سرنوشت

ها بە هنرپیشەهای بدون نقش در یک فیلم مستند  گرید. انسان ریی شده جای خود رویدادها را میگ گچ

 52یابند. کنند کاهش می وحشتناک کە در اطراف صحنە حرکت می

و متعاقبأ از  –های الکرتونیک رسانەهای آمریکایی از جهان غریغربی  معاف کردن تأثریات پوشش

غری  ، و سیاست خارجی نسبت بە آن جهان ها  آمریکاییبر رویە  -اتها در فرهنگ انتشار  سازی جانشنی

بقوت خود باقی است کە تداوم منظرهای امپریالیستی  ٠٩١٠53مسئوالنە خواهد بود. حبث من در سال 

ایاالت متحدە نسبت بە جهان غریغربی از تأثری حمدود عمومی بر روی کار رسانەها مهراه با ارتباط تقریبأ کامل 

کنندە انتخاب و اجرا خرب )ترتیب داده شده توسط کارشناسان و  هدایت    حاکم دولت و ایدیولوژیسیاست 

شود کە  گرید. در نتیجە، سیاست ایاالت متحدە توسط فرهنگی حاکم محایت می مدیران رسانەها( نشأت می

ز درجەای از خشونت  های دیکتاتور و ناحمبوب، ا با اصول اساسی آن سیاست خمالفتی ندارد: محایت از رژمی
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کە در قیاس با خشونت شورشیان بومی علیە متحدان آمریکا نیست، و از خصومت مداوم علیە مشروعیت 

 ناسیونالیسم بومی.  

شده توسط رسانەها بسیار دقیق است. تاریخ  دیگر  ترویج  بینی هایی و جهان مهزمانی در بنی چننی پنداشت

آرایی با ایاالت متحدە قرار نگرفتەاند وجود خارجی ندارد؛ اغلب آن چیزهایی   تا زمانی کە در صف ها فرهنگ

کوتاە موزیک و سخنرانی، و در   کە در مورد جوامع خارجی امهیت دارد در قطعات سی ثانیەای، قطعە  

، کاپیتالیسم، دمکراسی شود کە آیا آهنا طرفدرا یا علیە آمریکا، آزادی هایی ]از این دستە[فشردە می سئوال

دهند و در مورد آهنا  هستند. بیشرت آمریکاییان با مهارت بیشرتی مسائل مربوط بە ورزش را مورد حبث قرار می

شان بە نسبت آفریقا، هندوچنی، یا آمریکای التنی را؛ اخریأ در یک مهە پرسی  اطالعات دارند تا رفتار دولت

در ایتالیا قرار گرفتە است. طبق رسانەها وظیفە کارشناسان این است کە ور نتو % جوانان معتقد بودند کە ت  ٩١

را  «خوب» این کەاست یا نە، انگار  «خوب»افتد برای آمریکا  بە مردم بگویند آیا رویدادی کە دارد اتفاق می

فسر و  و سپس سیاستی را برای عمل پیشنهاد کرد. برای چند دقیقەای هر م -توان در سی ثانیە توضیح داد می

 شود. کارشناسی بە وزیری بالقوە در دولت تبدیل می

ها در گفتمان فرهنگی، مقرراتی کە برای  سازی ن رم شیوە تنظیم مباحثات عمومی در جوامع از طریق باطن

رمسی شده در تقابل با تارخیی کە رمسی نیست  «تاریخ»آیند و از طریق  ساخنت سیاستمداران بە اجرا در می

 . با این تفاوت کە مقیاس قدرت جهانی ایاالت متحدە و قدرت امجاع ]موافقت عمومی[ ملی  گریند صورت می
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سابقە است. ما هیچگاه  شود، بی متناظر با آن قدرت جهانی کە از طرف رسانەهای الکرتونیکی آفریدە می

ناآگاهی نبودەامی.   شاهد امجاعی بە آن اندازە مشکل برای مقابلە با آن، و بە آن اندازە آسان برای متکنی بە

را بە عنوان یک غربی  bهای آفریقا و گولد را بە عنوان یک اروپایی در جنگل a[، کورتزقلب سیاهینارد ]در ک  

کە هم قادر بە متمدن کردن و هم حمو کردن بومیان بودند؛ مهان   دید میشدە در کوههای جنوب آمریکا  آگاه

 قدرت، در مقیاسی جهانی، اکنون در مورد ایاالت متحدە علریغم اقتصاد رو بە رکودش حقیقت دارد.

ماند. علریغم ادعای نای کە هژمونی  های من بدون اشارە بە عنصر مهم دیگری نامتام خواهد  جتزیە و حتلیل

استفادە کردەام.  «هژمونی» تحدە نیست من هنگام اشارە بە کنرتل و امجاع، آگاهانە از کلمە  هدف ایاالت م

شدە در ارتباط بنی گفتمان فرهنگی آمریکای معاصر و  هژمونی نە بە معنای رژمیی یکدست و حتمیل

کە بوسیلە  ها حمدودیتهای آن در کشورهای تابع یا جهان غریغربی، بلکە بە عنوان سیستم فشار و  سیاست

. بە این دلیل این مسئلە کە یک کند میجمموعەای فرهنگی اساس هویت امپریالیستی و جهت آن را حفظ 

باشد مسئلەای صحیح  بینی خود برخوردار می های قابل پیش فرهنگ اصلی از مقررات، شأن، یا خاصیت

یمس ن،است. بە عبارتی دیگر، بە قول فردریک ج  
جدید استیال را در فرهنگ های  تواند شکل هر کس می 54

یمس ن بە تشریح او در مورد فرهنگ مصرفی گرە خوردە است کە خصایص معاصر تشخیص بدهد. حبث ج  

تازە با گذشتە بر اساس هنر تقلیدی و نوستالژی، یک راندوم الکرتیکی و  است از یک رابطە    اش عبارت مرکزی

                                                           
a
 Kurtz 

b
 Gold 
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مهەملیتی. بە این بایستی ظرفیت  مشخصات سرمایە   یابی مکان، و جدید در حمصول فرهنگی، دوبارە سازمان

خواهد بگوید اما مهە چیز  سازد هر چە می فرهنگ برای جا دادن پدیدەها را اضافە کنیم کە هر کس را قادر می

 شود. رود یا بە حاشیە راندە می یا بسوی مسری اصلی حاکم می

امهیت بە  بدون امهیت در پریامون است. کم در فرهنگ آمریکایی بە حاشیە راندن بە معنای نوعی قرارگریی

خالصە بگوییم بە معنای نسبت داشنت با  –شود  چیزی کە عمدە، یا مرکزی، یا قدرمتند نیست نسبت داده می

ها، مردم،  شوند، دولت خواندە می «آلرتناتیو»آن چیزهایی است کە بصورت استعارە بە عنوان شیوەهای 

است بعدأ مرکزیت    ، و ستایل آلرتناتیو کە ممکنپژوهشگراننامەها، هنرمندان، ، تئاتر، مطبوعات، روز ها فرهنگ

در ارتباط مستقیم با آنچە رایت میلس خنبە قدرت  –یابی د شوند. تصاویر نوین مرکزیتیابند یا حداقل م  

متمرد امتیاز  های ناظر و  کاتگوری غری فوری و سریع فرهنگ انتشار را باپروسەهای ک ندتر، واکنشی،   -نامید

حضور  مدیر در فرهنگ امروز آمریکایی مسئلەای  کند.سنتی جایگزین  ، مالکیت موروثی، و طبقە تارخیی  

یون، کارمندان شرکت، اشخاص نامدار ]هنرپیشە، خوانندە...[. لوییز مرکزی است: رئیس مجهور، مفسر ت

های مفرط توازن را نگە  رابر پدیدهاست. مرکزیت در ب «مال ما»مرکزیت هویت است، کە قدرمتند، مهم و 

 .کند میخبشد؛ و میانە را حفظ  دارد؛ بە ایدەها توازن اعتدال، عقالنیت، و پراگماتیسم می می

های معنی علت و معلول را جماز و  شود کە برخی تسلسل نیمە رمسی می  مرکزیت مکانی برای رشد روایت 

ها یک  ترین این تسلسل . از شایعکند میها جلوگریی  یتروا-در حالیکە مهزمان از ظهور ضد کند میحتریک 
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شناسی  شود کە از نظر هستی قدمیی است کە آمریکا، نریوی خری در جهان، مرتبأ با موانعی روبرو می منونە  

گریند. از اینرو بود کە   آمریکا بودە و توسط توطئەهای خارجی سر راە آن قرار می «علیە»خمرب و 

های آمریکا بە ویتنام و ایران شدند و نتایج حتقریآمیز و  رایان باعث ناکام شدن کمکها و بنیادگ کمونیست

دالور افغانی، جنبش مهبستگی در جماهدین کنندە بە بار آوردند. بر عکس، در جریان جنگ سرد،  مأیوس

اگر  -کنیم محایت می «ما»کە مهە را   –ها  در نیکاراگوئە، شورشیان آنگوال، سالوادوری «کنرتاها»هلستان، 

ها  لیربال گرانە   های دخالت شدند، اما تالش فاتح می «ما»گرفتند با کمک  های مناسب ما را بکار می دستگاه

جنگ خلیج  این کەاطالع در خارج توانایی ما را در کمک رسانی کاهش داد. تا  در داخل و کارشناسان بی

 جنات دادمی. «سیندروم ویتنام»خود را از  «ما»سر رسید، و 

، و بشیوەای تارخیی  فوق توسط د   آگاه  -های آمادە و نیمە خود این کپسول کتـ ر ف، د ن د لیلو، روبرت سنت 

نس، سیمور ه رش، و در کار خستگی ن، کریست فر هیچ  سکی باز  بریمحانە توسط الکساندر ک کرب  ناپذیر نوام چ 

کردن نسخەهای آلرتناتیو  ع کردن، بە حاشیە راندن، و جناییاما این روایات رمسی هنوز قادر بە ممنو  aاند. شده

در ویتنام، ایران، خاور میانە، آفریقا، آمریکای مرکزی، اروپای شرقی. فرض کنید فرصتی  –مهان تاریخ هستند 

شوید تا  شود تا تارخیی پیچیدەتر و کمرت تسلسلی را بیان کنید: در حقیقت مشا وادار می بە مشا داده می

را بە حنوی بازگو کنید کە مانند شروع اخرتاع یک زبان از هیچ باشد، آنطور کە در جریان جنگ  «هایی فاکت»

                                                           
a
 E. L. Doctorow, Don DeLillo, Robert Stone, Aexander Cockburn, Christopher Hitchens, Seymour Hersh, Noam 

Chomsy. 
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ترین مسئلە برای گفنت در جریان آن جنگ اثبات این ادعا بود کە عدم موافقت از  خلیج اتفاق افتاد. مشکل

رب نە بە دلیل بد بودن طرف جوامع خارجی در گذشتە و در حال با وارد کردن قدرت نظامی و سیاسی غ

شد. گفنت این  ذاتی آن بلکە بە این خاطر بودە کە این قدرت ]از طرف آن جوامع[ خارجی قلمداد می

کنند، چیزی کمرت از ارتکاب جرم نبود؛ فرصتی   در واقع رفتار می ها فرهنگحقیقت غری جنجالی کە چگونە 

هایی   کە بە مشا داده شده بود تا چیزی بە اسم پلورالیسم و انصاف بگویید با شدت زیادی حمدود بە فاکت

و گرفت. بدون وجود روایتی قابل قبول و قابل اتکا  هر افراطی و یا نامربوط را بر خود میشد و م   امهیت می بی

کنید کە از مجع بریون انداختە و جمبور بە سکوت  روایت، مشا فکر می بدون کسب اجازە مداوم برای ارائە  

 شدەاید.

 

اجازە بدهید برای تکمیل این تصویر سیاە چند نکتەای را در آخر در مورد جهان سوم بیان کنم. بدیهی است  

های مستعمراتی،   جنگ مورد حبث قرار دهیم. ویرانە  توانیم جهان غریغربی را جدا از توسعە در غرب  کە ما منی

های بومی  رمال امپریالیستی، منازعات جنبشرکش و کنرتل غری ن  های طوالنی در بنی ناسیونالیسم س   کشمکش

شوند، بسط سیستم جهانی در روی جهان در حال  و بنیادگرایان جدید کە بوسیلە یأس و خشم تغذیە می

اقبال امحد و در هبرتین   ها در غرب ارتباط دارد. از یک طرف بە قول أ با واقعیتاین اوضاع مستقیم –توسعە 

کاپیتالیستی کە حاکم عصر استعمارگرایی  -گزارشی کە از این اوضاع در دست دارمی، دهقانان و طبقات پیشا
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متفرق شده و بیقرار جدید  های جدید در میان طبقات غالبأ ناگهان شهری کالسیک بودند، با ظهور دولت

غرب در مرتوپلیتان گرە خوردەاند. در پاکستان و  شدەاند کە خود بە اقتصاد و قدرت سیاسی جذب کننده  

کارگر بلکە توسط مهندسنی،   مصر، برای مثال، بنیادگرایان ستیزەجو نە بوسیلە دهقانان یا روشنفکران طبقە  

های حاکم با ظهور دگردیسی تازە در  شوند. ظهور اقلیت کردە رهربی می دکرتها، و وکالی در غرب حتصیل

زدایی از اقتدار کە آهنا موجب شدەاند،  شناسی، و افسون این آسیب 55شود. ساختارهای نوین قدرت مهراه می

ها تا الیگارشی خاندانی و تنها با چند دولت معدود کە دارای  فاشیست-حیطەای است تشکیل شدە از نئو

 ک هستند. عملکردهای پارملانی و سیستم دمکراتی

منطق »کە میدان زیادی برای آنچە اقبال امحد   کند میل م هایی را ع   حبران جهان سوم از طرفی دیگر چالش

های مستقل جدید  . با وادار شدن بە ترک اعتقادات سنتی، دولتکند میخواند فراهم  می 56«جسارت

های عقیدتی و عملکردهای فرهنگی را  آن جوامع، سیستم ها در مهە   گرایی جوامع و مریاث فرصت نسبت

]یعنی[ ظهور و اشاعە  -بینی است خوش»مند شدن از  کسب استقالل هبرە  برمسیت خواهند شناخت. جتربە  

احساس امید، قدرت، و باور  بە این حقیقت کە هر چە وجود دارد الزم نیست الزامأ وجود داشتە باشد، کە 

فرض کە  این پیش خود را هبرت سازند اگر آهنا تالش کنند ]و[...عقالنیت...و اشاعە   توانند زندگی مردم می

 57.«برنامەریزی، تشکیالت و استفادە از دانش علمی مشکالت اجتماعی را حل خواهد کرد...
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 گوانتانامو  
 

 aدریک گریگوری
 

تعریف کردەاند، و رئیس مجهور نیز  «علیە قانونجنگ »منتقدین دولت  ]جورج دبلیو[ بوش را در حال تدارک 

گویید  املللی؟ هبرت است وکیلم را خبواهم. وقتی می قانون بنی»مدارک اساسی را در اختیار آنان قرار دادە است. 

پاسخ وی بە گزارشگری در ]این[  1.«کنید ا در مورد چە چیزی صحبت میاململی، من منیدامن مش قانون بنی

از  «مکانی بدون قانون»تری، برخورد با زندان خلیج گوانتانامو بە عنوان  ود. بطور مشخصب  ١١١١دسامرب 

شود؛  بکار انداختە می «خارج از مقررات قانون»دولتی  طرف ایاالت متحدە معمول شدە؛ مکانی کە قوه  

املللی و کشوری  رم بنیقانون در هر دو ن  »کە در آجنا   «یک قدرت ویژە و فاقد قانون»منطقەای وحشی و تابع 

  bبسط دادە شدە است. خود ]جورجیو[ آگامب   «قانون بیشرت از» و حق حاکمیت «بطور موثری معلق ماندە

شدن  هتی »، یعنی فضایی خالی کە با کند میتشریح  «قانونی یک حالت بی»وضعیت استثنایی را بە عنوان 

تق درآوردن  تق  کنند با بە این ادعاها ترسیم می  ای را کە من قصد دارم منظره 2آمیزی شدە است. رنگ «قانون
                                                           
a
 Derek Gregory  

 دریک گریگوری پروفسور جغرافیا در دانشگاه بریتیش کلمبیا، وانکوور، است. این ترمجە خبشی از نوشتە او در این کتاب است:
Gregory, Derek, 2007. “Vanishing Points: Law, Violence, and Exception in the Global War Prison” in Derek 
Gregory and Allan Pred (eds.) Violent Geographies: Fear, Terror, and Political Violence. New York: Routledge, 
pp. 205-236. 
b
 Giorgio Agamben 

 پروفسور و شناختەشدە مهچننی برای حتقیقاتش در مورد موقعیت استثنایی.
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گوانتانامو را   قانونی شبەزجنریهای استعمار، خشونت و قانون در گوانتانامو تغیری دهم و سپس تولید مشروع و 

داند  می  بوش البتە  برای ما روشن خواهد شد کە  ردیابی کنم. در ادامە «ترور  جنگ علیە»عنوان ایستگاه   بە

 است.  هایش را فراخوانده وی مکررأ وکیل  و اینکە -املللی چیست معنای قانون بنی

 تعمار، خشونت، و قانوناس

بە  آمیزش خشونت و محلە   های قانونی عمل کردە است نامە استعمار  در گذشتە و حال غالبأ حتت تصویب

های  زمنی، آزادی، و زندگی منظمأ از طریق دستورنامەهای قانونی جماز  گردیدە و فرمولە شده است. عرصە

اگر  aبقول روبرت کاور مقننە و تفسریی، اعمال حاکمان و قضات بنابراین با خشونت اشباع شده است.

، آن هنگام دیگر تا چە اندازە بیشرتی «پیوندد در میدان درد و مرگ بوقوع می» عملیات مرتوپولیتان آهنا

گوشت و خون »های عادی آهنا در  آور است؛ اگر قدرت قراردادنشان رنج  شیوەهای مستعمراتی خطاب

 3دردآور است. اظطراری ]بە وضع[ شانچننی بقول او( پس تا چە اندازە بیشرت توسلمه)« د،نشو  متحقق می

استعمار، خشونت و قانون را در بردارد. تاریخ مدرن آن از طریق   ها در بنی خلیج گوانتانامو عالئم این رشتە

و تداوم اشغال نظامی  -، و احتاد شوروی اسپانیا، ایاالت متحده-قدرت امپراتوری  رویارویی نظامی در بنی سە

بر علیە اشغالگران  ٠١٩١-٩١و  ٠١١٩-١١، ٠١١١-١١های  ها در سال است. کوبایی  شکل گرفتە

خبود آمدە  م کردند. مسئوالن نظامی اسپانیا کە با موفقیت انقالبیون در آخرین جنگ استقاللاسپانیایی قیا

                                                           
a
 Robert Cover 
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. صدها هزار روی آوردند های مجعی بازداشتگابودند در جهت قطع پشتیبانی تودەای از آهنا بە سیاست 

بسیاری تا حد مرگ در گرسنگی رها شدند.  ها مکانبە زور اسکان دادە شدند و در این ها  دهقان در اردوگاه

مهچننی  ، اما در پشت خواست دخالت نظامیشدها ملتهب  افکار عمومی آمریکا بە خاطر این قصاوت

منافع اسرتاتژیک سیاسی و اقتصادی وجود داشت. در حقیقت، ایاالت متحدە در دهەهای پایانی قرن  انگیزه  

رد این درخواست  بە دنبالاز اسپانیا بە عمل آوردە بود و این تنها های مکرری برای خرید کوبا  نوزدهم تالش

بود کە واشنگنت، سوارشدە بر امواج افکار عمومی، آنرا دستاویزی برای جنگ  ٠١٩١برای بار سوم در سال 

بە اسپانیا اعالن جنگ کرد.  این هم یک جنگ تصویری بود. تصاویر گرفتە شدە  ٠١٩١سال قرار داد و در 

کرد.  ا در انظار عمومی برجستە میریات عملیات ضد شورشی اسپانیا حمکومیت رژمی مستبد مستعمراتی ر از تأث

در   اسپانیا های مجعی   بازداشتگاهجایزە آمریکا برای خشم آن علیە »آنچنانکە دانیل رس مشاهدە کردە است 

 4«های خودش در مهان سرزمنی تبدیل شده است. اردوگاه کوبا بە حقی برای دایر کردن

حبار خود دست کشید، اما کوبا بە مدت سە  ءمتلکات ماورا با انعقاد صلح در اواخر مهان سال اسپانیا از مهە  

ایاالت متحدە شرط خود را برای استقالل   ٠٩١٠. در سال سال دیگر حتت اشغال نظامی آمریکا باقی ماند

پالت برای قانون بودجە در کنگره کە تداوم محایت مالی برای  کوبا از طریق اصالحیەهای آمده در الحیە  

  «برای حفظ استقالل کوبا»مشرد. این قانون بە ایاالت متحدە در آیندە حق دخالت را  اشغال کوبا را جماز می

های نریوی  زمنی مورد نیاز برای ایستگاه»ت کوبا را ملزم بە فروش یا بە اجارە دادن داشت و بە این جه نگە می
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 ٠٩١١ بدین ترتیب گوانتانامو از طرف کوبا در فوریە    5کرد. بە ایاالت متحدە می «گریی دریایی و سوخت

ایاالت متحدە  بە اجارە داده شد و «گریی های نریوی دریایی و سوخت برای زمان مورد نیاز برای ایستگاه»

گریی و  های سوخت تنها بە عنوان ایستگاه ها مکانبە اجنام هر چیزی ضروری برای متناسب کردن این »جماز 

این  جانبە   این اجارەنامە تنها در صورت رضایت دو طرف یا ترک یک «گردید.  «دریایی، و نە بە منظور دیگری

 اصلی آن: توانست خامتە یابد. بر طبق ماده   پایگاە توسط ایاالت متحدە می

الذکر را  هنایی مجهوری کوبا بر مناطق خاکی و آبی فوق سلطە   در حالیکە از یک طرف ایاالت متحدە ادامە  

توسط  کە در طی مدت اشغال ]این جزیرە[  دهد میشناسد، از طرفی دیگر مجهوری کوبا رضایت  برمسیت می

 مذکور بە اجرا درآورد. تواند حق کامل قانونی و کنرتل را بر منطقە   ایاالت متحدە، ایاالت متحدە می

   دادن حق حاکمیت بر گوانتانامو بە »شناخنت و رضایت توأم است،  [ با برمسیت نامە ]اجاره قول کاپالن زبان    بە

نظر کردن کوبا از حاکمیت بر خبشی از  ف، در عوض صر  شرط برمسیت شناخنت ایاالت متحده  کوبا بە

حاکمیت »فوق گوانتانامو را در فضایی مبهم در بنی  نامە   اجاره «بود.  هرگز در کنرتل نداشتە  سرزمینی کە

  6.دهد میقرار   ایاالت متحده «قضایی حوزه  »کوبا و   «هنایی

فوق برآمد و از آن  اجارەنامە   خامتە  انقالب، دولت کوبا بە طور ناموفقی در صدد  بە دنبالو  ٠٩١٩در سال 

زمان بە بعد  مهوارە حضور نریوهای نظامی آمریکا در خاک کوبا را اشغال غریقانونی خوانده است. در اوج 

، جان اف. کندی رئیس مجهور آمریکا پیشنهاد روبرت ماکنامارا وزیر دفاع مبنی ٠٩١١حبران موشكی در اکترب 
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های شوروی از آن جزیرە را رد   افکن برد و مبب- های نیمە شکنشینی از گوانتامو در برابر برداشنت مو  بر عقب

کرد. در اقدامی کامأل برخالف این پیشنهاد پارامرتهای پایگاه ]آمریکا[ در گوانتانامو بە عنوان مسبل مرزی 

مابنی کاپیتالیسم و کمونیسم تقویت گردید، و گوانتانامو حتت اشغال آمریکا باقی ماند. این پایگاه در 

ە عهدە ای بعد محایت لوجستیکی برای دخالت نظامی آمریکا در آمریکای مرکزی و کارائیب را به سال

بە ایاالت هزار پناهندە کە از ورود آهنا  ١١ برای بە دنبال کودتای هائیتی ٠٩٩٠تا  ٠٩٩٠داشت. از سال 

هزار   ١٠نیز  ٠٩٩٠-٩١های  ساختە شد و دوبارە در بنی سال  بازداشتگاه جلوگریی شدە بود،متحدە 

ها نقص مواد اجارەنامە  کوبایی متقاضی پناهندگی در ایاالت متحدە در آجنا زندانی شدند. ساخنت بازداشتگاه

شد کە زمنی مورد نظر بە عنوان ایستگاه دریایی و زغال مورد هبرەبرداری قرار   بود کە طبق آن اجازە دادە می

اصلی است، در حالیکە این خود بە  یمەای بە توافقنامە  گرید. یک اردوگاه زندان در هبرتین حالت تنها ضم

 ماموریت اصلی آن پایگاه  تبدیل شد.

 ننده  ک. تاریخ آن از نظر او آشکار کندتعریف   «اسری ارواح امپراتوری»کاپالن حق دارد کەگوانتانامو را بە عنوان 

ر ورای حق لتی بە طور روتینی دهای سرکوبگر دو  منطقی است کە در امپریالسیم ریشەدارد، مکانی کە قدرت»

علریغم درستی بسیاری از این  «اند. و خارج از حاکمیت قانون بسیج شده حاکمیت سرزمنی یک کشور

کولەهای   -های قانونی اظهارات اما این پایگاه از میان پروسەای طوالنی از جمادالت قانونی و از طریق فورمول

کە مهە با هم یک تنگنای قانونی را بوجود   -د و موارد خود اجارەنامەها، قراردا  ، قرار و اصالحیە از یادداشت



146 
 

حق قانونی برای اشغال   کند می: یک رویارویی در بنی ایاالت متحدە )کە اصرار کرد ظهور، اند آوردە

رسد الزم  خواند(. بە این دلیل بە نظر می اشغال را غری قانونی می گوانتانامو دارد( و دولت کوبا )کە ادامە  

شود. گوانتانامو منطقەای غری قابل  است اضافە کرد کە فضای گوانتانامو از قانونی بدون حرکت ناشی می

  7تفکیک و حمل تالقی قانون و ماورای قانون است.

 تولد گوانتانامو

را پدید آوردە است، اما انتخاب   «جنگ برعلیە ترور»]اصطالح[  دولت بوش تا اندازە زیادی فرضیات تازه  

و طرح رژمی بازجویی از  «جنگجویان غریقانونی»گوانتانامو بە عنوان بازداشتگاه، تعریف زندانیان بە عنوان 

شود. فلور جانس مشخصأ  تاریخ استعماری این پایگاه و بسیج اسناد قانونی جدا منی  دهنده   الگوهای شکل

 معتقد است کە:

یک سری از مقامات  ها برای تنظیم آن بوسیلە   تعلیق قانون و بیشرت حاصل تالش گوانتانامو کمرت نتیجە    خممصە  

های قانونی هستند. آهنا  طبقەبندی کار منایندگان وحاصل  ها قبل از هر چیز  قضایی است. این بازداشتگاه

   8پردازند. کنند و بە فعالیت می خود را بیان می بصورت افراطی aلیربال اند کە قانون و روندگرایی   فضاهایی

ها در گوانتانامو، حبث داغی در آنشینی قانون از میدان نربد مهراه با بازگشاییی زندان زیرا  بسیار فراتر از عقب

 در جریان بود. هدف   «جنگ بر علیە ترور»بنی وزارت دفاع و دادگسرتی و وزارت دفاع در مورد پیگرد قانونی 
                                                           
a
 Liberal proceduralism 

شدە )حاکم( است. م. ی جاری و هنادینەمنظور از روندگرایی تعهد بە روندها  
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های  دادگاه در جایی غری قابل دسرتس  فورأ و افغانستان،  در جریان جنگزندانیانی معنی، اسریشده  قراردادن  

موقعیت   اینجاست کە 9[ استفاده کند.اهتاماتش ثابت نشدە]متهمی کە  aادکردن  آز  فدرال کە ممکن بود از سند  

مزیت  ،فدرال هاوایی  واقع شده در منطقە ،ی دیگری مهچون میدوای و ویکها مکانمبهم گوانتانامو بر دیگر 

 «ایاالت متحده  بەملک یا سرزمینی متعلق   است و نە  خبشی از ایاالت متحده»  . زیرا گوانتانامو نەکند میپیدا 

  اندازی دوباره   كند. راه عمال میرا بر آن پایگاه ا   «حق قضایی کامل»و با وجود این نیز هنوز ایاالت متحدە 

نوامرب  ٠١گوانتانامو بنابراین دقیقأ پدیدآوردن فضای جمسم شده در دستور نظامی رئیس مجهور بە تاریخ 

ممکن  «برای نقض قواننی جنگ و دیگر قواننی مربوطە»نی مظنون در آن بازداشت و حماکمە   بود کە ١١١٠

شده در  شناختە   پرنسیپ قانون و نقش مدرک، عمومأ برمسیت»این خود مهزمان بود با تعلیق   شد کە می

 10«.ای ایاالت متحده های منطقە  حماکمات جنایی در دادگاه

اند، موجب جدایی در بنی حاکمیت  شده  ها با دقت شرح داده از طریق یک سری یادداشت  این ملزومات کە

دادگاه   قانون نیست، دادگاهی کە  قانونی کە»عنوان   جودیز باتلر بە  از طریق آنچە  داری خودی و دولت

ساز، مقتضی و  شود. وی این را مهچون تاکتیکی وسیلە می ،توصیف کرد «نیست فرایند  کە  فرایندینیست، 

اقتضای   های احتیاطی ]بە قضاوت بوسیلە    بازداشت و حماکمە]عمل[ در آن هر دو   بیند کە قانونی می شبە

  11«.شود شده اجرا می  شده و یا مهان قانون ساختە در بطن یک قانون ساختە»  گرید کە شرایط[ صورت می
                                                           
a
 Habeas corpus توانند خواهان خامتە بازداشت غریقانونی متهم شوند خود زندانی یا شخص دیگری می  عملی قانونی در سیستم قضایی انگلیس، آمریکا و... کە  
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اجیاد نیازمند  12سرعت  ناحمدود در برابر مسئلە بازداشت   ]حالت[ اضطراری   نامعنی، متدید   ضرورت بازداشت  

ای در بنی وزارت دفاع و دادگسرتی از یک سو و وزارت دفاع از  در جمادلە  در اینجا بود کە .بودیک توازن 

بازجویی   است کە  جود آوردهالگویی جدید را بو  «ترور  جنگ بر علیە»  اول معتقد بود کە  گروه  ،سویی دیگر

و از نظر آهنا این  «کند میهای اسری شده و حامیانشان را بسرعت الزامی  برای کسب اطالعات از تروریست»

در چننی  «.داد می  شده جلوه  ی جدی منشور ژنو در مورد بازپرسی از اسریان دمشن را کهنەها حمدودیت»  مسئلە

بایستی در ورای دسرتسی  ها می بازجویی -چننی نیست  کارکنان وزارت دفاع معرتض بودند کە   البتە –حالتی 

. با قبول اندرزهای وزارت دفاع و رسید میاجنام   هر دو قانون فدرال جنایات جنگی و منشور ژنو بە

د. وی مهچننی نشو  یمن  القاعده م از مواد منشور ژنو شاملهیچکدا  دادگسرتی، جورج بوش اعالم کرد کە

حالت   و افغانستان منشور ژنو را بە  در بنی ایاالت متحده  کە  دهد میوی اختیار   قانون اساسی بە » کە  پذیرفت

وی نشان دادند.   بوش اما   های متعددی را برای حتقق این امر بە  ، و رایزنان حمبوب وی نیز راه«تعویق درآورد

زندانیان  موقعیت  بە  کەرا ترجیح داد   «جنگجویان غریقانونی»  نیان طالبان بەملقب کردن زندا ساده    مهان راه

اسارت    بە  در نربدهای مسلحانە  یت زندانیانی کەبرای تعینی موقع 13شدند. جنگی طبق منشور ژنو نائل منی

نها هنگامی مورد نیاز این روندها ت  کرد کە اما کاخ سفید اصرار می رد.روندهایی وجود دا  شوند مهواره می  گرفتە

از نظر رئیس مجهور و حمافل دوروبر او، شک و   باشد. ]در این مورد[  شک و گمانی وجود داشتە  افتند کە می

  کە داد و هنگامی حق حاکمیت خودی معنای خود را از دست می  جا بود کەن ای 14گمانی وجود نداشت.



149 
 

بە مهان اندازە  آشکار بود کە آهنا بە موقعیت  ،گوانتانامو وارد  شدند   بە ١١١١  اولنی سری زندانیان در ژانویە

های قانونی از آهنا سلب گردید. تصاویر انتقال و حبس آنان  تقلیل داده خواهند شد. محایت aعریان جان  

ات مغلوب برای اثب رسید میداد. تصاویری کە بە نظر  فوری تقلیل آهنا بە چیزی کمرت از انسان را منایش می

در طول پرواز بیست و  15. اثبات موفقیت یابند. معکوس حتقری ملی انتشار میشدن ]دمشن[ و آغاز روند 

مقصد   عرق بە ها خیس و بدن  بستە ها در دستکش و چشم و گوش ، دستشدەزجنری  زندانیان  ،هفت ساعتە

  داد کە زندانیان فرصت می  بە»مشرتک مدیران عالریتبە  رئیس کمیتە   رسیدند. چیزی بر خالف این بە عقیده  

بە نقل از یک گزارشگر  «.را پاینی بیاورند جبوند و آن ٠١خطوط هیدرولیک را در عقب یک هواپیمای سی_

های طبیعی بە نظر  انسان ،شدند های خمصوص بە آرامی از  هواپیما پائنی آوردە می کە آهنا در لباس   هنگامی

های آهنی  اجلثە نارجنی شباهت داشتند. و سپس بە سوی قفس های عظیم آهنا بە مگس»آمدند.  منی

 16«.شده بە این منظور در اردوگاه اکس_ری هدایت شدند ساختە

در صد از زندانیانی کە بە گوانتانامو منتقل  ٠١سازمان سیا اظهار داشت کە کمرت از   گر عالریتبە یک حتلیل

گناهی  اند و در واقع بە متامی افراد بی هستند. بیشرت آهنا بازیگران فرعی «یک درجە»های  تروریست ،شوند می

، وحشت ما با وجود این  17اند. هستند کە بە خاطر انتقام و یا دریافت هزاران دالر جایزە لو دادە شده

  بلکە بوسیلە   -ستقضایی ا این مسئلەای برای پروسە  -گناهی یا گناە زندانیان  بی  گریی اندازه نبایستی از طریق

                                                           
a
 Bare life 
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گریی شود. تعینی قانونی مکان خلیج گوانتانامو در انطباق با جغرافیای خیالی  گرفنت حق انسانی از آهنا اندازە

بایستی بە خاطر  18را بوجود بیاورد. «مرتوکە یک منطقە  »قرار دارد تا بە قول باترل  «جنگ بر علیە ترور»

با زندانیان در انطباق با کنوانسیون ژنو صورت  داشت کە رفتار می داشت کە دولت جورج بوش مکررأ اظهار

رمسیت ە ؛ این بدهد میو نە قانون تقلیل  رفتار با زندانیان را بە یک رویکرد گرید. چننی ادعایی تنها شیوه   می

ین کنوانسیون ژنو قرار دارد، و چننی است کە ا  حتت نظرعمال ایاالت متحدە شناخنت این امر نیست کە ا  

صورت  آورد، فضایی کە در غری این گریی ]بنابە شرایط[ بوجود می های لغوی فضایی را برای حق تصمیم لغزش

 19شد )در واقع بستە شده است(. املللی بستە می توسط قانون بنی

ند، کە زندانیان در گوانتانامو آنچنان چیزی برای گفنت ندار   رسید میان سیا بە این نتیجە مکە ساز    حتی هنگامی

در  20شدند. ناامید می ،شدگان چیزی کمی برای گفنت داشتند بازداشت این کەمسئوالن پنتاگون کم کم از 

کنوانسون علیە   مکررأ با وزارت دادگسرتی در باره   ،آلربتو گوندالز، مشاور سابق رئیس مجهور ١١١١تابستان 

، خبش اول، فصل ٠١ایاالت متحدە تیرت د شکنجە و دیگر رفتارها و جمازات خشن، غریانسانی )آمدە در ک  

 خارجهر شخصی »آ ١١٠١ کرد. طبق ماده   سی ( در مورد بازجویی خارج از ایاالت متحدە رایزنی می٠٠١

و یا در آن دست داشتە باشد بە  «از ایاالت متحدە سعی کند بە شکنجە دست بزند و یا مرتکب آن شود

أکید از من(. این کاخ سفید را در مقابل معمای بزرگی قرار شود )ت عنوان جرمی جنایی گناهکار شناختە می

از ایاالت  خارجکە  زیرا گوانتانامو البتە بە عنوان مکانی برای بازداشت ناحمدود انتخاب شده بود چون .داد
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داد و طبق  قضایی آن را تشکیل می گرفت کە حوزه   متحدە قرار داشت. کد مذبور مهە مناطقی را در برمی

در آجنا بود. در این پیچاندن قانونی جغرافیا، گوانتانامو  «حق کامل قضایی»مە ایاالت متحدە دارای نا اجارە

کە اهتامی در کار نیست استفادە نشود، و    از ایاالت متحدە قرار داشت تا از قانون آزاد شدن هنگامی خارج

آنانی  »دە قرار داشت. بە قول ولرت: ایاالت متح داخلدستی در پیگریدی برای شکنجە گوانتانامو در  برای پیش

 «.توانند مشا را بە ارتکاب قصاوت وادار کنند می دقبوالنن کە بە مشا یاوە را می

را   ،شوند ا کە خشونت و درد تبدیل بە شکنجە میرا در آجن ها حمدودیت «شکنجە»تعریف یادداشت فوق از 

شوند:  شکنجە خوانده می «رسانی فیزیکی و روانی آسیبصرفأ شیوەهای افراطی »اول،  کاهش داد. در وهلە  

های بدن یا آسیب شدید  مرگ، نقص عضو یا صدمات جدی بە فونکسیون»با  «معموأل»درد شدید کە 

یک سری اقدامات »در ارتباط است. این مسئلە از ارتقاء  «روانی کە آسیب درازمدت روانی بر جا بگذارد

ی و حتقریآمیز توانستند صعبانە، غری انسان صورت می کە در غری اینرد  ک جلوگریی میمهم بە مقام شکنجە 

کوم شود کە این عواقب حاصل اعمال دانستە توانست حم یک متهم تنها وقتی می این کەدومأ  «خوانده شوند.

 مرجعیت   «حالت جنایی  »شد کە اگر این سفسطەها کافی نبود   بە گوندالز اطمینان داده »و عمدی او باشد: 

حمدود خنواهد  شود،  شامل بازجویی زندانیان می کەجنگ،  قوا در حال  بە عنوان رئیس کل را رئیس مجهور

 21کرد.
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باخنت  ما خطوط نیز در حال رنگا د.بازجویی نظامی بو   ادداشت سازمان سیا و نەفاکتور مهم در این ی

 «خشن »های  بە یک سری تکنیکپیشنهاد شد تا بازجویی در گوانتانامو بتدریج  ١١١١. در اکترب بودند

ها در  تکنیک «.کردند سرسختانە مقاومت می»موجود  شیوەهایعلیە زندانیانی استفادە شود کە در مقابل 

های  دوم شامل قراردادن زندانیان در حالت دستەدادن بود؛  پیچ کردن، داد زدن و فریب یک شامل سئوال دستە

مثأل ترس »اصالح اجباری، و اعمال فشار از طریق اجیاد بیزاری )، پوشاندن سر و صورت، خلت کردن و فشار

سوم  عبارت بودند از وامنود کردن بە زندانیان کە مرگ یا درد کشنده  دستەهای  شد؛ تکنیک ( می«از سگ

 دستەهایوزارت دفاع  «قرار دادن. هوا یا آب سرد در معرض»برای او یا خانوادەاش در شرف وقوع است، و 

توانند از نظر قانونی در  سوم می دستەها در  را جماز مشرد و اظهار داشت کە در حالیکە متام تکنیک اول و دوم

 .کند یظە تصویب منقرار گریند اما آهنا را در این حلدسرتس 

 دو مأموریت رسد تنها نتیجە   پا افتادە بە نظر می شده غریقابل توجە و پیش های تصویب اگر لیست تکنیک

دارد، آنچنانکە  ها مبذول منی بور هیچ حمدودیتی بر بکارگریی این تکنیکاسرتاتژیک است. در اولی، لیست مز 

را تشویق کرد تا  ل کل نریوی دریایی، ویلیام هاینس وکیل کل برای وزارت دفاعدر گفتگویی آلربتو موراس وکی

 «.ها فکر کند بسیار از نزدیک بە تکنیک»

توان یک زندانی را در یک سلول کامأل تاریک  بە چە معنا است؟ آیا می «حمرک شنوایی حمروم کردن از نور و»

حبس کرد؟ و برای چە مدت؟ یک ماه؟ بیشرت؟ مقامات مسئول دقیقأ هبرەبردای از چە نوع ترسی را جماز 
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]زندانی[  نگی  دیوا توان ترس را تا مرحلە   توان زندانی را در یک تابوت نگە داشت؟ آیا می دانند؟ آیا می می

 ؟ادامە داد

در دومی، لیست  22شده و شکنجە وجود ندارد. های تصویب بود کە خطوط روشنی در بنی تکنیک مورا مسر  

ها متامأ بە ابزارها معطوف است و توجهی بە عواقب کاربرد آهنا ندارد. ایاالت متحدە از زمان پایان  تکنیک

پیگریانە را تکامل دادە است کە مرکز ثقل آن را حمرومیت حسی و نامە بازجویی  جنگ دوم جهانی یک آئنی

های سادە و حتی  این متد بر روی روش»شناس  تاریخ کوی . بە گفتە آلفرد مک دهد میکردە تشکیل خود  درد  

در جهت محلەای  -انزوا، سر پا ایستادن، گرما و سرما، نور و تاریکی، صدا و سکوت -افتادە اتکا دارد پیش

  «های انسانی. حس اتیک بر مهە  سیستم

بستە، دستها پوشیدە،   توانند برای دو یا سە روز در حالت چشم های اولیە نشان داد کە افراد تنها می آزمایش

درد جسمی »ساعت موجب  ١٠تا  ٠١دن برای ابستە در اطاقکی نورانی مبانند، در حالیکە سر پا ایست گوش

رود، و کلیەها از   شود، ضربان قلب باال می می ، تاول منایانکند میرم آنچنانکە ساق پا و  ،شود می «و روانی

های  ترکیبی از آسیب»اما  ،گذارند ای ]در بدن[ بر جا منی نشانە «بدون متاس»های  افتند. این تکنیک کار می

بنیادهای هویت   یک چکش بە مجعشان برابر است با ضربە   حاصل  آورند کە و روانی را بوجود می جسمی

فکر را از جای خود   هدف اینکە  دهند بە بدن را مورد تاخت و تاز قرار می  ها عامدانە : این تکنیک«شخص

 23برانند.
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دوم را لغو کرد و گروهی را برای ارزیابی از  دستەهای  اجازە استفادە از تکنیک ١١١١رونالد رامسفر در ژانویە 

خواند. گزارش هنایی این گروە در میان  فرا «ن در جنگ جهانی علیە تروریسمشدگا بازجویی بازداشت»

سیاست » بە دنبالپنتاگون   کند میمنتقدانی چون مورا پخش نگردید. در واقع آنچنانکە جنی مایر توصیف 

است. گزارش فوق بە این نتیجە رسید کە بە دلیل قرار داشنت گوانتانامو در داخل ایاالت  «خمفی بازجویی

این اثبات  «.شود قانون شکنجە شامل اعمال پرسنل ایاالت متحدە در گوانتانامو منی» ٠١ متحدە، طبق ماده  

ی از سابقە دادگاه نشین عقب ،مجهور هنایی رئیس مرجعیتناجایز بودن کنوانسیون ژنو و تأکید دوبارە بر 

های  دفاع از دستورات عالی معموأل برای پرسنل نریوی نظامی ایاالت متحدە کە در بازجویی»نورنربگ بود: 

)بە خاطر  .«نونی باشنداعمال آشکارا غری قا این کەمگر  شود تشخیص دادە میممکن  ،استثنایی درگری هستند

ید از معنا هتی ( توسط مسئوالن قانونی مورد محایت کاخ سفآخر )آشکارا غریقانونی داشتە باشید کە دو کلمە  

و  «پردە پرسیدن سئواالت بی»کرد مهچون  بور سی و پنج تکنیک بازجویی را پیشنهاد میشده است. گزارش مز 

و رژمی غذایی و کنرتل حمیط تا  «جسمیمتاس مالمی »دادن و گرفنت امتیازات از طریق پوشاندن سر و صورت، 

کە شامل انزوا، بازجویی بیست وچهار ساعتە، اصالح اجباری، ایستادگی درازمدت، حمرومیت   «یاستثنای»حد 

(. «یک سگ مثأل حضور ساده  ») «سواستفادە از بیزاری»، درآوردن لباس و «سیلی حمکم و سریع»خوابی، 

انزوا قرار دادن را جز در ە ب «شیوەهای استثنایی» رمسفلد بیست و چهار نوع را تصویب کرد. اگرچە وی مهە  

ی اساسی را در بر نداشت. ها حمدودیتهای تصویب شده هیچکدام از  هبرحال لیست تکنیک ،منع کرد
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آشکار از طریق رفتارهای بریمحانە، غریانسانی و  های اجباری بە شکنجە   بنابراین برای لغزیدن بازجویی

  بە بازجوها»ها کافی نبودند  ە اگر این تکنیکآزادی کامل وجود داشت. رامفسلد مهچننی پذیرفت ک حتقریآمیز،

فوریت »بە دالیلی کە شامل میزان مقاومت و  «ها داده شود ]بایستی[ آزادی عمل معقول برای تغیری تکنیک

 24شد. می «دستیابی بە اطالعات

بسادگی  شود؛ من از نظر بند آخر ]گزارش[ جماز مشردە می «آزادی عمل»بدامن تا چە اندازە  قادر نیستممن 

سازد کە خط قرمز  کنم. اولی، گواهی زندانیان، سربازان و بازجوها روشن می خود اکتفا می بە دو مشاهده  

کردن اجباری؛ در معرض هوای  خلت ی متعددی در باره  ها گزارشاند.   )آنگونە کە بودند( مکررأ نقض شده

با  موسیقیپرتی از طریق  ؛ اجیاد هواسک نغریقابل حتمل قراردادن؛ حمرومیت از غذای کافی، آب و داروی ٌمس  

 و حمرومیت خوابی؛ هتدید با سگ؛ زجنری کردن در حالت جنینی؛ متلک و محلە   اجیاد نور شدیدصدای بلند، 

دومأ، با وجود  25ها. توالت در جهت اجیاد ترس غرق شدن؛ و انزوا برای ماه ورکردن در کاسە   جنسی؛ غوطە

اجازە داده شده  ١١١١نظامی تدوین شده است، بە سازمان سیا از ماه مارس هایی کە برای سرویس  تکنیک

وادار کردن زندانیان بە ایستادن با دستان  شد: استفادە کند کە شامل این موارد می «پیشرفتە»های  تا از تکنیک

رد برای بستە و زجنری شده برای بیشرت از چهل ساعت؛ وادار کردن آهنا بە برهنە ایستادن در یک سلول س

. سازمان سیا دارای زندان خمصوص بە کردن   ب سرد؛ وامنود بە غرقمدت طوالنی و متناوبأ خیس شدن با آ
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کردند  اما سازمان سیا و ارتش غالبأ در ارتباط با مهدیگر کار می .( بودEchoخود در گوانتانامو )در کمپ 

 26تعینی شده بود. aمشرتک  سازمانی   بنی بازجویی   عنوان یک پایگاه عملیاتی  برای تسهیالت    زیرا گوانتانامو بە

خواهان اصالح قانون دفاع شد تا از رفتارهای بریمحانە،  ١١١١کاین در تابستان  کە سناتور جان مک   هنگامی

کرد کە سازمان سیا بایستی معاف  معاون رئیس مجهور اسرار میچنی غریانسانی، و حتقریآمیز جلوگریی شود، 

)دوبارە این کلمە( است و کاخ سفید شدیدأ چننی  «آزادی عمل بیشرت»زیرا این سازمان نیازمند  ،شود

]و نە توان[ رئیس مجهور برای حفاظت آمریکا در مقابل محالت تروریستی را  مرجعیت»تصمیماتی کە 

کە    یتصویب شد اما هنگام ٠١١-١١١و در جملس  ٩-٩١را رد کرد. الحیە در سنا  «کرد می «حمدود»

اضافە منود کە وی مواد آنرا بر طبق  ،شدگان را امضا کرد مجهور با القیدی قانون رفتار بازداشت رئیس

و قدرت اجرایی خود برای حفاظت امنیت ملی تفسری  «ی اساسنامەای بر روی قدرت قضاییها حمدودیت»

برای خود  «وضعیت ویژە»را در  ها حمدودیتو آشکار ساخت کە وی حق استفادە از آن . اخواهد کرد

 bاوال آفیس در جهت جور درآمدن با -تقابل ترمجە -تفسریات دایرە بدینسان «.حمفوظ خواهد گذاشت

است. وکیالن وزارت دادگسرتی در  ١١ اما بعدأ معلوم شد کە این قانون خود دارای تبصره   27زنی شد. چکش

طبق مواد این قانون زندانیان در گوانتانامو تنها بە قاضی یک دادگاه منطقەای یادآوری کردند کە  ١١١١مارس 

حق درخواست برای تعینی شدن بە عنوان جنگجویان دمشن و نە حق اخذ محایت در برابر رفتارهای آجنا را 

                                                           
a
 Joint Interagency Interrogation Facility 

b
 Oval Office 
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شدگان را در گوانتانامو  توانید بازداشت گوید مشا منی قانون می» :گوید دارند. مهچنانکە دیدبان حقوق بشر می

 28«.ها حتمیل کنید توانید آن قانون را در دادگاه گوید کە مشا منی می ا مهچننیکنجە کنید، امش

 

 ابو غریب

 

تالقی  یک نقطە   ٠٩١١ های دهە   اش توسط پیمانکاران انگلیسی و هلندی در سال ابو غریب از زمان تأسیس

کە حزب بعث را بە قدرت بازگرداند، دستگریی دستەمجعی، شکنجە و   ٠٩١١بودە است. بعد از کودتای 

، زندانیان سیاسی ٠٩١١زندان کردن خمالفان رژمی از سر گرفتە شد و حتی قبل از شروع بە کار زندان در سال 

صحنە برخی از یت عمومی قرار داشت و امن بور حتت کنرتل کمیتە  زندان مز شدند.  در ابو غریب قرار داده می

کاری و  رژمی صدام حسنی بود. زندانیان در میان دیوارهای آن بە طور روتینی کتک های کاری بدترین افراط

گرفتند و با برق کشتە  شدند، در برابر سرما قرار می می  شد، خلت شدند، اعضای بدنشان شکستە می حتقری می

بستها صورت  ر بە مرگ حمکوم شدند و گاهأ مهزمان چندین اعدام بر روی چوبشدند. هزاران نف و یا زمخی می

 شدند. نام دفن می گرفت، اجساد نیز در گورهای بی می

اندازە مهم است، اما نە بە این خاطر کە بایستی برای توجیە آنچە بعدأ در ابو غریب بە دنبال  تاریخ بی

های بسیار بدتری در این  طلب شود. قصاوت ،فاق افتادات ١١١١نوسازی زندان توسط آمریکا در تابستان 
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زندان در زمان صدام حسنی بوقوع پیوست اما این مضحک است کە بایستی رژمی وی را بە عنوان استانداردی 

]این مسئول دانست.   زندانیان عراقی توسط اسریکنندگان آمریکایی برای قضاوت رفتارهای بیمارگونە و شکنجە  

زیرا یک مهزمانی مستقیم در بنی عراق صدام و عراق بوش وجود دارد.  .تلقی شودمهم هم  نبایستی مسئلە[

داشتە شوند و برای خاطرات تداعی شده با گشودن زندان   این تاریخ در عوض برای آهنایی کە بایستی گرامی

ەای و های خوش های دوربرد و مبب کە بعد از موشک  یکا موضوعیت دارد. من شک دارمحتت دولت آمر 

زندان شد  ترس بسیاری از مردم ]از این زندان[ با تابلوی جدید کە جایگزین عکس صدام در دروازه   ها، قتل

 «آمریکا دوست متام مردم عراق است.»فرو رخیتە باشد: 

یک سری دیگر از تقاطعات در بنی خشونت و  «جنگ علیە ترور»تصمیم گنجاندن جتاوز و اشغال عراق در 

اشغال نظامی غافلگری شدند  قانون را پدید آورد. از یک سو نریوهای ائتالف با مقاومت وسیع در برابر ادامە  

شورشی آنان تنها بە افزایش شورش یاری رساند. جاسوسی قابل اجرا در مرکز  -آمیز ضد های هتاجم و عملیات

تأئیدیە رئیس مجهور مبنی بر مربوط بودن کنوانسیون ژنو در  ماالت بازجویی بوسیلە  کار قرار گرفت. اما احت

عراق برخالف زندانیانی اسری شده در افغانستان حمدود شدند. از سویی دیگر، بنابراین، یک رژمی بسرعت و 

رد. دو سئوال اساسی املللی اعمال ک بازداشت در عراق فشار غریمعمولی بر مواد قانون بنی بالبداهە ساختە شده  

مطرح بود. تا چە اندازە امکان افزودن بە متدهای بازجویی در عراق وجود دارد بدون آنکە قانون نقض گردد و 

ی دیگر ها مکانناکافی را موجب شد آیا امکان دارد کە زندانیان از عراق بە  «آزادی عمل»اگر این مسئلە 
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ش انتقال داده شوند؟ من بە این مالحضات بە نوبە خواهم حتت کنرتل ایاالت متحدە یا متحدان و مهدستان

 aکنم و سپس بە معماری زندان در جزایر پرداخت. من با پرداخنت بە شورش و ضد شورش در عراق شروع می

های  خموف و نامشروع اتاق رابطە   پارامرت جغرافیاییمابنی این دو  29پردازم. دوردست و در حال ظهور می

 رسم. و در این حمل تالقی است کە بە آخر حبث خود میشکنجە قرار دارد، 

 شورش و ضد شورش

  یک نقشە  توان تنها بە و سازگار آن را منی  های گوناگون دارد و جغرافیای پیچیده ها و فرم شورش در عراق ریشە

ها بر اثر ترکیبی از ]اعمال[  و حمنت  ییبەجادر درک مقیاس جا  کننده های اشغال تقلیل داد. ناکامی قدرت

بودند و در   نفر عراقی حتت صدام زجر کشیده ها میلیونبود.   ها و جنگ یکی از دالیل عمده صدام، حترمی

ها و دو جنگ رهربی شده توسط  مستقیم حترمی سقوط رژمی او شادی کردند، اما هزاران نفر دیگر نیز در نتیجە  

بودند. کمبود برق، آب و امکانات پزشکی، از هم گسیختگی نظم   ت دادهآمریکا جان خود را از دس

اجباری  اقتصاد خبصوص در مناطق مرکزی و جنوبی یک  سازی   ی اقتصادی و خصوصیبە جاعمومی، جا

داد:  شدن روی می مشرتک را پدید آورد. اینها کافی نبود هر روز هزار و یک نوع حتقری اشغال حس سوگواری  

های مسلحانە، ایست بازرسی، تفتیش بدنی، هجوم شبانە بە منازل، عدم توان  وفقە، گشت رتل بینظارت و کن

                                                           
a
 Carceral archipelago 

 surveillance  زندان در جزایر دوردست اشارە بە میشل فوکو و اثر او، انظباط و جمازات، در مورد سیستم نظارت و

 مجعیت در متام شئون اجتماعی است. بە انظباط درآوردنها در جوامع مدرن و عمل کنرتل اجتماعی و  تکنولوژی
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 میل کامل برای درک کردن. نریوهای آمریکایی بارها و بارها بر روی تظاهرکنندگانی کە خواستار خامتە   و بی

منازل و بازارها مردم اشغال نظامی بودند آتش گشودند؛ در اثر شکلیک نریوهای نظامی در حنی یورش بە 

مشار دیگری حتقری شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  شدند؛ تعداد بی غرینظامی کشتە و یا بشدت زمخی می

خواهی نادر، و  شد؛ معذرت های بازرسی کشتە شدند. توجیە بە جای توضیح عرضە می و حتی در ایست

اشغال ]عراق[ بە طور دردناکی اشغال فلسطنی  های اختصاصی  گرفت. متام نشان حتقیقات سرسری اجنام می

 30کرد. توسط اسرائیل را تداعی می

شد در بنی اشغال  پایان عملیات نظامی را اعالم کرد، اما در تابستان هنوز منی ١١١١جورج بوش در ماه مە 

گرفت،  در  های بغداد صورت می و جنگ متایز گذاشت. محلە بە نریوهای گشتی هر روزە در خیابان

ها و محلە  منی انداخنت ستونبرای بە ک  شد( مثلت سنی از مخپارە و نارجنک )آنچنانکە بە این نام خوانده می

با تری را  شد. در ماە جون و جوالی نریوهای ائتالف محالت هتامجی های بازرسی استفادە می بە ایست

گرفت. این  تدارک دیدند کە هزاران سرباز را در برمیکوپرت و هواپیمای جنگی  محایت تانک، هلی برخوردری از

بازدداشت تعداد بیشرتی ختم شد، کە مهە بە افزایش نفرت از ها بە کشتە شدن صدها نفر عراقی و  عملیات

اپوزیسیون دارای رشتەهای متعددی بود، گاهأ خودخبودی و متشکل، غری  31اشغال نظامی دامن زد.

های خیابانی در جنوب شیعە]نشنی[ با  ها و شورش آمیز و مسلحانە. با گذشت تابستان، تظاهرات خشونت

اشغال نظامی بودند. این احتمال  جنف و دیگر شهرها مهراه بود کە خواهان خامتە  مارش هزاران نفر در بصرە، 
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وجود داشت کە اپوزیسیون بە جنبش مقاومت ملی تبدیل شود کە در آن شیعە و سنی در کنار هم جبنگند.  

ست، و ها در درک این مسئلە عاجز بودند. عراق خبشی از سرزمنی حیاتی اسالم ا برخالف بعضی ها  آمریکایی

 سع ب الزرقاویاشغال کردن آن توسط آمریکا آن را بە میدانی جدید برای اسالم سیاسی مبدل ساخت. ابو مٌ 

سلفی با پایگاهی در مشال عراق فرصت را غنیمت مشردە  و جهاد مسلحانە را علیە  یتروریسترهرب یک گروه 

انداخت تا از احتمال یک مقاومت متحد، هر دو نریوهای ائتالف )دمشن دور( و شیعەها )دمشن نزدیک( براه 

ملی و فراتر از مهە سکوالر جلوگریی کند. در آگوست روزانە بطور متوسط دوازدە محلە علیە نریوهای آمریکا 

گرفت و در سپتامرب این رقم بە پانزدە و در اکترب بە بیش از بیست و پنج محلە در روز افزایش  صورت می

متخاصم تعریف شدند و جنگ گریالیی از مراکز مرکزی سنی بە مشال و یافت. خبش اعظم بغداد مناطق 

 32شد. جنوب شیعە گسرتش یافت. وضعیت بسرعت از کنرتل خارج می

 ،نظم عمومی اینها مستقیمأ بر دوش ابوغریب افتاد کە بە عنوان مکانی در هرج و مرج و خارج   بار مهە  

های خمتلف این  شرت از هشت هزار نفر در قسمتبی ١١١٠-١١١١شد. با فرا رسیدن زمستان  توصیف می

افزود؛ نفرت در درون  زندان چپاندە شده بودند. امکانات ناچیز و تراکم مجعیت بر فشارها می

ابوغریب  ،ها طغیان و فرار امری عادی بود. نتایج بازرسی نظامی و گزارش رسانەجوشید و  شدگان می بازداشت

طور ضعیفی   بە  داد کە شده نشان می بودند یک پایگاه دوردست فراموش  ر کردهدر آجنا کا  قول کسانی کە  را بە

، «پرتگاه زندانی در لبە  »عنوان   طور خمتلفی بە  قرار داشت. ابوغریب بە  شد و مرتبأ زیر آتش مخپاره حفاطت می
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طور   گردید. بە زندانیان( توصیف می  )برای زندانبانان و نە «مکان جهنمی»های کشنده، یک  آشفتگی با زوزه

نظمی مداومأ از هم   مرزهای مابنی نظم و بی  کە در آجنا رسید مینظر   شفقی بە ]ابوغریب[ بسان    خالصە

ع  مناب و  ی کافی برای اجنام وظیفەکم و بدون آمادگ  تعداد ، باو بیقرار  رفتە شوند و افسران حتلیل می  گسیختە

عراق نیز  های دیدبانی آن هبرحال بقیە   . در ورای پارامرت و برجکنند آن را حفاظت می ،کافی و نظارت موثر

خشونت نظامی افزایش داده شد و  این اوضاع درجە    هرج و مرج بود. در پاسخ بە در حال فرو رفنت در ورطە  

ی محایتی، مکان، رهربی، منابع ها فشار برای کسب اطالعات عملیاتی در مورد هویت دمشن، سیستم»

آوری و  تر مجع یک ساختار هتامجی «.آن دو چندان شد   اطالعاتی، انبار سالح و مهمات و مراکز جاذبە

 33شد.  ارزیابی اطالعات انسانی ضروری شناختە

وحشت  از ابوغریب بود کە اجازه   خارجاوضاع  ابوغریب بنابراین بە هیچ وجە امری استثنائی نبود. این جاذبە  

و از چشمان نظارەگر  «بی در کجا»کرد: نە بە این دلیل کە خود زندان  ابوغریب را صادر می داخلدر 

بە این دلیل کە نریوی شورش در ورای پارامرتهایش پنهان ماندە بود، بلکە  فرماندهی عالی و درگری مسئلە  

اندازە مهم است زیرا در غری  این ارتباط بی ش خود جا داده بود. نظامی آمریکا زندان را در عملیات ضدشور 

های ما  . مهزمان کە چشمکند میشکنجە خشونت  جتاوز نظامی، حبس و اشغال  را مبهم  اینصورت خشونت  

های مرتکب شدە توسط  هامیان را از سبعیت کنند، چشم در ابوغریب هدایت می روی تصاویر شنیعرا بر 

 های خشونت نظامی بوسیلە   دارند. مهزمان کە فرم یی چون فلوجە دور نگە میها مکانریکا در نریوی نظامی آم
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سیاسی استیال بە تصویر -نظامی شوند، مهزمان پروژه   بە حاشیە راندە می «استثنایی» خشونت شکنجە  

 .یابد می تغیری شکل «آزادسازی»

 زندان در جزایر دوردست

ها بە عراق فرستاد. ابوغریب تقریبأ بە دلیل  تیمی را برای ارزیابی سیستم زندان ١١١١وزارت دفاع در ماه مە 

های عراق  جنگ نیز مهانند دیگر زندان بە دنبالخالی شده بود و  ١١١١عفو عمومی صدام در اکترب 

ستفادە بود. در ابوغریب دو خسارت جدی دید و غارت شد. تنها سە زندان با ظرفیت پانصد زندانی قابل ا

قسمت زندان بە متامی از بنی رفتە و بە بقیە بشدت خسارت وارد شده بود آنچنانکە تنها سە ساختمان 

دار مناسب برای بازسازی فوری وجود داشت. از بیست و یک مکانی کە این تیم مورد بازدید قرار دادند  سلول

ارزیابی کردند. این تیم نە تنها  «های آمریکا نزدیک [ زندانبیشرت از مهە ]بە استانداردهای»ابوغریب را  

کرد. مکانی  بازسازی آن را اولویت قرار دادند بلکە بر کار آن نظارت کردند. ابوغریب بە دو هدف کمک می

کە یک دولت جدید در عراق سر کار بیاید و یک زندان    برای بازداشت موقتی زندانیان جنایی تا هنگامی

بە زندان شروع شد و در خیمەهای حفاظت  زندانیان انتقالیی دیگر تعینی شود. در ماه جون جدید در جا

ارتش  «زندانیان امنیتی»جا داده شدند. این مکان مهچنان حمل اولیە برای بازداشت  خاردار، شدە با سیم

 ا آوردە شوند.بە آجن ،ها آمریکا در نظر گرفتە شده بود کە قرار بود بە حمض امتام بازسازی ساختمان
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از سرنوشت هزاران نفر زن و مرد  خواستند  میشدند و  زندان مجع می در دروازه   ها عراقیزیاد طول نکشید کە 

و طومارها و شدند  در این راه موفق میتعداد کمی تنها خربی بدست بیاورند.  ،کە بازداشت شده بودند

شدند. تصمیم برای هم ردە قرار دادن عملیات بازداشت و بازجویی  های اداری گم می زندانیان در پیچ و خم

مجهور دیک  معاون رئیس. بود  شده  اختاذدر ردەهای باال  «جنگ علیە ترور»در عراق با جاهای دیگر در 

   واگذار کردهستفان کامٌب   ز مهندسی سیستم را بەوزیر دفاع رامسفلد داد کە وی نی  چنی مأموریت اجرا را بە

 -«یهشت هزار مایلگوشتی  پیچ »-بود. استعداد رامسفلد برای مدیریت کالن برای مهە شناختە شده است

ها توسط کاخ سفید، وزارت  و سخنرانی ها گزارشامری بسیار دشوار است.   گشتاور پیچیاما ردیابی نریوی  

کردند. آیا عجیب است کە  دفاع و ارتش مداومأ دمشنان آمریکا را بە عنوان یاغی، بربر و هیوال معرفی می

شد کە  کردند؟ بە آهنا مکررأ گفتە می غری انسانی می نریوهای آمریکایی زندانیان را حمکوم بە رفتارهای بریمحانە و 

ر جمسم شده ]در این افراد[ و برای دور انداخنت دیوها است. سرنوشت آهنایی کە در این جنگ بر علیە ش

های  باغ وسیع درخت شد: این مثره   زده در تە بشکە تعینی منی های کرم سیب ابوغریب زندانی بودند بە وسیلە  

 34های تازەکار کشت شده بود. کاری توسط رئیس مجهور و باغبان مسی است کە با پشت

  گرفت. اولی برگزیدن زندانی بود. علریغم اینکە خمتلف را در برمی  عنصر  بازجویی و اطالعات فوق سەسیستم 

عنوان   اعالم پایان جنگ زندانیان بە بە دنبالشود اما  عراق مربوط می  کنوانسیون ژنو بە   بود کە  بوش پذیرفتە
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اسرای جنگی   و نەشوند(  )این دو بە جای هم بکار گرفتە می b«شدگان امنیتی حبس»یا  a«زندانیان امنیتی»

تنها پانصد تن را بە عنوان  ١١١١  از پنج هزار نفر زندانی در ماه مەایاالت متحدە در بازداشت ماندند. 

داد  عبارتی تکنیکی و مهم بود زیرا اجازە می «شدگان امنیتی حبس»اسرای جنگی برمسیت شناخت. عبارت 

شامل زندانیان  ،کرد را اقتضاء می «امنیت مطلق نظامی»درگریی نظامی کە  ون ژنو در زمانمفاد کنوانسی

ها در   های آمدە از بازداشت و بازجویی پلیس در ابوغریب در جواب بە نگرانی ١١١نگردد. فرمانده بریگارد 

کە امنیت  اییکە درگریی نظامی ادامە دارد و در ج   هنگامی»گوید:  گزارش صلیب سرخ جهانی چننی می

 35«.آورند کنوانسیون ژنو را بدست منی  کاملكند، زندانیان امنیتی محایت   مطلق نظامی اقتضاء می

یک تیم سی نفرە برای  ١١١١بازجویی بود. در سپتامرب  شیوەهای «ارتقاء»سرتاتژی فوق ادومنی عنصر در 

رئیس گروە در  جوفری میلنر بە عراق وارد شدند.  «های دستگریی و بازجویی ضد تروریسم عملیات»سنجش 

از زندانیان برای  «سریع استفاده  »با مترکز بر  «اسرتاتژیکی»بە  «تکنیکی»  گزارش خود گذر از بازجویی

بایستی   . مهانند گوانتانامو بازداشت و کسب اطالعات میکند میرا پیشنهاد  «اطالعات عملی»دریافت 

این ضروری است کە نریوی پاسداران بە  »شود.  خبش می یکی برای دیگری اهلام شرایط»گنجاندە شوند، پس 

رویەهای » میلنر ارائە   «ها درگری شوند. گونەای فعال در برقرار کردن شرایط برای بکار گرفنت موفق دربندی

را  ، کە در جایی دیگر وی آنکند میتوسعە دادە شده در گوانتانامو را توصیە  «جدید و هنر عملیاتی

                                                           
a
 Security detainees 

b
 Security internees 
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خواند و جزئیات شیوەهای استاندارد عملیاتی در گوانتانامو را در  «آزمایشگاه مرکزی جنگ علیە ترور»

دسرتس قرار داد. تیمی از متخصصان از گونتانامو از اکترب تا دسامرب در ابوغریب برای اجرای توصیەهای فوق 

 36«داد. د را نشان میبکار مشغول بودند و با فرارسیدن نوامرب تغیریات اساسی کم کم خو 

بعد   شد. از ماه آوریل بە در زندان وسیعأ در عراق پخش می  شدن شکنجە  از سرگرفتە  اما شایعات مربوط بە

بدرفتاری با  در آن از ادامە    کرد کە   نریوهای ائتالفی هتیە  صلیب سرخ جهانی چندین گزارش شفاهی و کتبی بە

  در چهارده  بازدید  کرد. بعد از اجنام بیست و نە بشر شکایت می اململی زندانیان و نقض جدی قانون بنی

  و روانی معرتض شوند کە جسمیاجباری  شیوەهای  های بازرسی کافی بود تا بە بازداشتگاه مشاهدات هیئت

دستگاه سیستماتیک  -«داد را تشکیل می «استاندارد رویکرد»، و «رسید می  حد شکنجە  در بعضی موارد بە»

کردن و پوشاندن سر و صورت زندانیان، بکارگریی درازمدت  کاری، خلت شامل کتک  کە  -حقوق  بە جتاوز

بیشرت آهنا در حضور    های فشار، عکس گرفنت از زندانیان در حالت برهنگی، و حتقری بیشرت هر چە حالت

در یک سلول کامأل   داشنت زندانیان در حالت برهنە  نگە  گاردهای زن. مشاری از افسران تصدیق کردند کە

 ،و روانی جسمیل زور ارهای غری انسانی و حتقریآمیز شاممدت طوالنی و بکارگریی رفت  تاریک و خالی بە

 ١١١٠  بود. ژنرال آنتونیو تاگوبا در ژانویە «کسب مهکاری آهنا»برای  «اطالعاتی نظامی خبشی از پروسە  »

 «سیستماتیک»آنچنان شایع و مداوم کە اعمالی  ،درا تأئید کر  «برخی اعمال سادیستی و گستاخ»اجنام 

 37بودند.
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آغاز در سر عنوان   هایش بە توصیە  خواست کە میلنر می 38«.ابوغریب در واقع گوانتاناموی دیگری شده است»

برخالف گوانتانامو و افغانستان شامل کنوانسیون   کاربرد آهنا در عراق کە]بر این باور بود[  شود و   نظر گرفتە

این شکاف را  «زندانیان امنیتی»عنوان   بندی زندانیان بە  خواهد. اما هبرحال طبقە اصالحاتی می ،دنشو  می ژنو

برد و ارتباط در بنی دو رژمی ]بازداشت[ دوردست از طریق گزارش میلنر و تیم  در بنی روندهای جماز از بنی می

آزادی   بود کە  تصمیم گرفتە  JTF-7 ١١١١کرد. در واقع در سپتامرب  کمرت می   را هر چە  متخصص فاصلە

تعریف زندانیان در جنگ افغانستان،   بە  عمل داده شده برای رفتار با زندانیان امنیتی ناکافی است. با مراجعە

در عراق نیز وجود دارند و بر طبق یادداشت رئیس مجهور در روز  «جنگجویان غریقانونی»  سانچز ادعا کرد کە

های کنوانسیون ژنو نیستند. وی سپس بیست و نە  از محایت هیچکدامآهنا مستحق  ١١١١  هفتم فوریە

آمده در کتاب دستی فیلد  شیوەهایدر ورای  شیوەتکنیک بازجویی را جماز مشرد کە از میان آهنا دوازدە 

دهی رفت. ستاد فرمان های تأئید شده در گوانتانامو فراتر می از تکنیک شیوەبود، و پنج  ١٠-١١مارشال 

خواند و سانچز  «بە طور غریقابل قبولی گستاخانە»را  شیوەهااضافە کردن این  آمریکا مرکزی ایاالت متحدە 

بە مهان اندازە نزدیک بە الگوهای  ش یادداشت جدیدبا اما  آهنا،اکترب علریغم فسخ کردن برخی از  در نیمە  

در مهاهنگی نزدیک با »بایستی  های بازجویی  باقی ماند. عملیات ،گوانتانامو کە توسط میلنر هتیە شده بود

باشند )دوبارە( تا  «آزادی عمل معقول»بایستی دارای  و بازجوها می «واحدهای مسئول بازداشت اجنام گرید



168 
 

میلنر در ماه  39تغیری دهند. «فوریت کسب اطالعات»های خود را بستگی بە هر دو زندانی و  بتوانند تکنیک

 آمریکایی گردد.  زندان  از گوانتامو بە عراق منتقل شد تا عهدەدار فرماندهی عملیات ١١١٠مارس 

کرد چیزی بیشرت از کلمات و کاغذ را تشکیل  این دایرە کە افغانستان، گوانتانامو و عراق را بە هم مرتبط می

 . بتدریجدیگر مهاجرت کردند های بازجویی از تئاتری بە تئاتری داد. بازجوها بە گردش در آمدند و تکنیک می

تداوم یک ذیت و آزار مشابە در افغانستان و عراق عمومیت دارد. صلیب سرخ جهانی از آشکار گردید کە ا

متعاقبأ در طول سیستم بازداشت بسط  و انتقال در عراق گزارش داد کەدستگریی  الگوی بریمحانە در جریان

یابد. بیشرت آهنایی کە از نزدیک در  ز و بعد از آن ادامە میشود و قبل از شکنجە در ابوغریب آغا داده می

های  شدند کە در آجنا بازجویی شکنجە دست داشتند بە واحد خدمات اختصاصی در افغانستان مربوط می

بە این  ها افشاگریها را با خود بە عراق آوردە بودند. این  سازمان سیا را مشاهدە کردە و دانش آن تکنیک

اعمال مشار کمی از نریوهای تربیت نشده، بدون دیسیپلنی  داد شکنجە نتیجە   اشت کە نشان میدلیل امهیت د

گرفتە و  دیدەترین واحدهای مدال شامل مشاری از آموزش»شود کە  نیست اما بە واحدهای جبهە بسط داده می

-١واحدهای عملیات خمصوص در عراق هم حضور داشتند. نریوی  «شد. قابل ستایش در ارتش آمریکا می

های سابق شکنجە در آجنا را بە  برای مثال در پایگاهی نظامی در فرودگاه بغداد مستقر بود و اطاق ٠١

آیی زندانیان در تاریکی نگە  بی تغیری دادند. در آجنا بر طبق شواهد وزارت دفاع، سیا و اف «اطاق بازجویی»

و آب سرد برای اجیاد ترس از غرق »شدند  شدند، خلت می کاری می شدند، با قنداغ تفنگ کتک داشتە می



169 
 

وجە منونەای  شود کە ابوغریب هبیچ آشکار می ها گزارشاز این و دیگر   «شد. شدن بر رویشان پاشیده می

 40غریعادی نیست.

کارهای  و با استفادە از پیمانها بود. در عراق  خارجی برای اجرای این عملیات یابی   سومنی عنصر منبع

خصوصی هر چە بیشرت این اعمال در سایە قرار گرفت. حضور آمریکا در عراق بدون وجود بیست هزار 

دیک درگری تدارک و اجرای آهنا از نز   غری ممکن بود.  ،گرفتند کار کە وظایف قبلی ارتش را بە عهدە می پیمان

تر شد. سی پیمانکار برای بازجویی  ال نظامی هبای خدماتشان گرانبە عراق[ بودند و با پیش رفنت اشغجتاوز ]

بازجو عرضە  bآی )آرلینگنت( سی ای و سی ،مرتجم aدر ابوغریب استخدام شدند: شرکت تیتان )سان دیاگو(

شد اعمال این  یابی خارجی و سودآوری بود زیرا قادر می کردند. این اسرتاتژی چیزی بیشرت از منابع می

پیمانکاران را بریون از دسرتس قانون قرار دهد. آهنا خبشی از زجنری فرماندهی نبودند و بنابراین بە قانون نظامی 

آهنا را از مواد قانون عراق معاف کرد. در واقع هیچ پاسخگو نبودند؛ دولت موقت نریوهای ائتالف نیز 

آی  سی ای  پیمانکاری در عراق حتت تعقیب قانونی قرار نگرفتە است. رسیدگی بە رویدادهای ابوغریب نیز سی

مسایل اخالقی ارائە دادە  را بدون خطا خواند. این شرکت مهچننی بە دولت آمریکا ویدیوهای آموزشی در باره  

ای کامأل غری قابل تفکیک  خالصە باید گفت کە پیمانکاران خصوصی در اجنام کارشان در منطقە بود. بە طور

 41قانونی بودە و باقی ماندەاند. در بنی قانون و بی

                                                           
a
 Titan Corporation (San Diego) 

b
 CACI International (Arlington) 
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ها متصل  ها و بازداشتگاه جهانی زندان رود. ابوغریب بە یک شبکە   یابی خارجی از مرزهای عراق فراتر می منابع

کاخ   42شدند. ی اطالعاتی نریوهای ائتالف مدیریت میها سرویس، ارتش آمریکا و شد کە توسط سازمان سیا

  تواند زندانیان را از راە زور از عراق منتقل کند تا بدین خواست بداند کە آیا می می ١١١٠سفید در ماه مارس 

انتقال اجباری  های حتی شدیدتر قرار دهد. آهنا را برای مدت نامعنی حبس کردە و حتت بازجویی گونە بتواند

وزارت دادگسرتی اجیاد  است. اما این مانعی برای نقشەپردازانبە طور روشنی توسط کنوانسیون ژنو ممنوع شده 

نکرد. در عوض ادعا شد کە طبق قانون مهاجرت عراق )کە تنها قانونی بود کە توسط نریوهای ائتالف معلق 

کە بە شورش   «جنگجویان خارجی»شود ) ی وارد عراق میغریقانون توان هر کسی را کە بە شیوە  نشده بود( می

ملحق شده بودند و نە هزاران نفر در یونیفورم ارتش آمریکا( را زندانی یا از کشور اخراج کرد. گوانتانامو و هم 

 43نوع آن این امکان را برای ایاالت متحدە برای تبعید و بازداشت فراهم کردە بودند.

دنبال ە دولت بوش بشدگان توسط سازمان سیا مهاهنگ شد.  العادە انتقال بازداشت این برنامە با سیستم فوق

 ٠٩٩١بعد از محلە بە مرکز جتارت جهانی در سال   یازده سپتامرب قانون قبلی وضع شده توسط دولت کلینتون

بازداشت  گرە زدنرا بسط داد. ]این بار[ هدف مرکزی را  )برای اجرای برنامە سری با حفظ حفاظ صوری(، 

نی مای ر برنامەای کە در مقیاسی کوچک آغاز شده بود این ج   داد. بە گفتە   نامعنی با بازجویی شدید تشکیل می

قانونی  گرفت کە مربا از هرگونە پروسە   را در بر می «جنگجویان غریقانونی»تر بە عنوان  بار مجعیتی بزرگ

در »و گذاشنت آهنا بە متامی  «خارج از محایت قانون»یدند. هدف، قرار دادن چننی کسانی بکلی گرد می
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ها در مصر،  شود کە بنی صد تا صد و پنجاه نفر بە زندان ختمنی زدە می 44بود. «دستان اسریکنندگانشان

توسط وزارت دفاع [ ]مکررأکشورهایی کە   -اردن، لیبی، مراکش، عربستان، سوریە و ازبکستان فرستادە شدند

فوق از قانون برای نقض  خاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتەاند. بە مهان اندازە مضر، برنامە  بە 

گرید تا با استفادە از قرارداد شیکاگو  . انتقال افراد توسط هواپیمای شخصی صورت میکند میقانون استفادە 

الزم بە اخذ اجازە برای  غری بازرگانی   بدون موعد و  ( هواپیماهای مدنی٠٩٩٠در خصوص پرواز شخصی )

های مدنی در آجنا نباشند. هواپیماها معموأل متعلق  عبور از فضای هوایی دیگر کشورها و یا فرود در فرودگاه

بودند تا از این طریق از مزایای قانون بازرگانی هبرەمند شوند. یکی از  بر روی کاغذ موجود،های  بە شرکت

هنگامیکە »و سپس  «توانید آهنا را بە سرعت بە خدمت بگریید مشا می»ن سابق سیا اظهار داشت کە مأمورا

. این مانورهای غریمطمئن از این جهت سودمند هستند کە ناپدید شدن «شوند کنار بگذارید افشاء  می

کشورهایی کە در آجنا خطر املللی ممنوع شده است و این قانون انتقال افراد بە   اجباری صرحیأ توسط قانون بنی

ها منع کردە است. ژست تبعیت از این  دولت شکنجە وجود دارد را بە طور کامل و بدون قید و شرط بر مهە  

کە در پی اخذ   کند میقانون از طرف ایاالت متحدە نشان از حتقری کامل آن است: آن ]کشور[ ادعا 

باشد، و دیپلماهتای آمریکایی بە طور صوری  ستند میاطمینان از نوع رفتار با کسانی کە در معرض انتقال ه

بە »س، آشکارا پذیرفت کە عهدەدار نظارت بر اجرای ]این قانون[ هستند. اما مدیر سازمان سیا، پورتر گٌ 
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کە، البتە دقیقأ منظور مهنی   «توان اجنام داد... شوند، بسیار کارها می آهنا از کنرتل ما خارج می این کەحمض 

 45است.

 خمفیهای  مهچننی دارای سیستم سازمان سیامانند زیر  هبرحال  حتت کنرتل آمریکا باقی میی از زندانیان مشار 

 «ی سیاەها مکان». آن بە اصطالح ندمهچننی توسط جورج بوش جماز گردید ٠٠/٩ بە دنبالزندان است کە 

شوند و زندانیان بە طور منظم از یکی بە دیگری برای بازجویی روانە  ی متفاوتی باز و بستە میها زماندر 

 «وار زندانیان شبح»اململی و فدرال قرار دارد. در ابوغریب در مورد  شوند، عملی کە خارج از قانون بنی می

داشتند، توافق با ارتش کسب قرار  Hard Siteدر هارد سایت  1A سازمان سیا کە در حالت انزوا و در الیە  

هایی  و برای خودداری از متاس با هیئت شوندکردن  ثبت این کەبدون  شدند و شده بود. آهنا با نام شناختە منی

شدند. حداقل یک زندانی در زندان سازمان سیا در  صلیب سرخ جهانی در اطراف زندان حرکت داده می

ی سیاە دیگری در افغانستان و پاکستان، در قطر و مین، در ها مکان 46ابوغریب جان خود را از دست داد.

بستە شد(، در   ١١١١سرزمنی دیگو گارسیا در اقیانوس هند متعلق بە بریتانیا، در تایلند )کە در سال 

با شروع کار دادگاه فدرال در آجنا(، و در مجهوری چک، هلستان، و رومانی  ١١١٠گوانتانامو )بستە شده در 

 ها مکاناین  خشم عمومی در اروپا بستە شدند( شناسایی  شدند. مهە   بە دنبال ١١١١امرب )کە مهە در نو 

حتت کنرتل مستقیم آمریکا و با استفادە از سخنان خود مدیر سازمان سیا، کارهای بسیاری است کە ایاالت 

 47تواند اجنام دهد. متحدە می
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تلوحیأ بە چیزی خارج از  «مکان سیاە»و  «وار وحزندانیان ر »، «العادە انتقال فوق»مهنی استفادە از زبان 

قانون  طریقکە از   یک سری مکان استثنایی مبهم در بنی شر و خری اشارە دارد: مرزی، شبح مانندمعمول، 

 رساند کە بایستی در تقابل با جهان   استثنایی را منی «حالت»؛ این یک کنند قانون کار میبرای باطل کردن 

 سازی است کە غرییت aقضایی   یک پروسە  اساسأ . این قرار داد «عادی» و قدرت    سیاست قانونی ادارەشده  

ایت قانونی را سلب کردە و : بوجود آوردن احکام ویژە کە محباشد می روی هم قرارگرفتە،شامل سە مکانیزم 

ان م کروز جام   را آنچە شكنجە یابی  مشارد؛ منبع جماز می ،خوانند می «غرییت قضایی» bیا و   یسون و کری 

گرفنت از  ؛ و هبرەاند ستفادە از شکنجە شناختە شدههایی کە برای ا جنایات جنگی در رژمی خارجی   شده   حساب

. این شوند میبازداشت و شکنجە توسط قدرت حاکمە زندانیان  در آجنا کە  اقلیمی -ی فوقها مکان

ی ها زمانو تنها خمتص آمریکا هم نیستند؛ سا با یازدە سپتامرب آغاز نگشتەاند ها جدید نیستند و اسرتاتژی

شریک بودەاند. آنچە کە تازە است شیوەای است کە از طریق آن  فرایندهابسیاری از کشورهای دیگر در این 

یک  در نی شده اما آگاهانەچ ، بصورت دستآورند بوجود می آنچنان با پشتکاری ای کە آهنا نقاط تالقی

را قدرت بە  گرا تامو شیوەای کە آهنا میل  ،گریند زودگذر قرار می نگاەدر برابر شده  حساب انگیز   بیمژست 

 48.قرار دارد بر زندگی cسیاسی-ملی و قدرت اجتماعی در تقاطع حیاتی حق حاکمیت کە  سازند آشکار می

                                                           
a
 A process of juridical othering 

b
 Ruth Jamieson; Kieran McEvoy 

c
 Biopolitics  

سیاسی بر مهە شئون زندگی مردم. م.-شناسی و سیاست( بە معنای قدرت اجتماعی )زیست  
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برآمدە  بوجود آوردن جهانی » برای قانونکشیدن دوبارە مرزهای در پی   این شیوەها از طریق مهە  دولت بوش 

 49«.گوانتانامو باشد  کە مهە جای آن

زندانیان در بنی »ها در یک سیستم جهانی مبدل شده است.  در واقع افغانستان بە مرکز بازداشتگاه

، و بە قول دو گزارشگر «اند ها از این طرف بە آن طرف کشور در حرکت شبکەهای در حال تکثری بازداشتگاه

ساخنت  شانکنند کە هدف اینها ادعا می «.برنامەای رادیکال برای جایگزین کردن گوانتانامو دارد»نشان از 

ها است کە خارج از دسرتس پروسەهای قانونی در اروپا و آمریکا قرار داردند. با فرا  شبکەای جهانی از زندان

درصد از زندانیان گوانتانامو بە افغانستان، عربستان  ١١تا  ١١ل مذاکرات برای انتقا ١١١١رسیدن تابستان 

یی کە زندانیان در زنداهنای خمصوص بە خرج آمریکا حبس ها مکانسعودی و مین مهچنان در جریان بود، 

توافقنامەها را برای جلوگریی از رفتار بد با زندانیان را حتت »شدند. یک بار دیگر ادعا شد کە وزارت دفاع  می

خواهد این باور را جا  گاه دیپلماتیک و از قبل اعالم شده می گاه و بی  بازدیدهای «.ظر خواهد داشتن

و این در حالی است کە آن مهە  ،گرید نظر داشنت موثر صورت می در جهت حتت[ بازدیدها]این بیاندازد کە 

 50.بینی کنند را پیش هیچگاه قادر نبودند اتفاقات روز بعد دنکن میمأمور در داخل ابوغریب ادعا 

 ها گاه شكنجە

و صنعت زندان  آمریکا در هم آمیختە شدن ماشنی جنگی زمینە   (The Hard Site) غریب های ابو تازە کردن سلول

؛ اند آمریکایی را در خود جای داده ایاالت متحدە بیشرت از دو میلیون یها آمریکا را فراهم ساخت. زندان
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 ٠١-١١کە آهنا   دهد میآمریکایی و بسیاری مسلمان هستند: برآوردها نشان -دوروبر نیمی از آهنا آفریقایی

ها حمل برخورد  فدرال از مدت های زندان های کشور و دهند. زندان درصد کل مجعیت زندان را تشکیل می

 . در این سیستم بریمحی  کنند میجدا  «غرییت»بودە کە اسالم را بە عنوان  یینسخەهای آمریکاآن اسالم و 

روتنی و رمسی  آن ضمانت گردیدە و حتقری و اذیت و آزار بە حالت   نژادی و خشونت در درون دیوارهای  

فضاهایی حمدوداند کە در داخل و خارج مرزهای »ها  گوید، زندان مهچنانکە میشل براون می 51درآمده است.

عجیبی است کە دو نفر از سر دستەها در ابوغریب از زندانبان  آیا این چیزی «قانون اساسی قرار گرفتەاند.

، توجیە خنواهد  کند می]قبلی[ در آمریکا باشند؟ این البتە اعمال آهنا و سیستم زندان دوردست کە آهنا را ممکن 

با  هر دو ،«جنگ علیە ترور» قانونی   پیگردجنایت و جمازات و  براون بە این است کە ایدیولوژی   کرد. اشاره  

 : بە جان  دهد میتقلیل  ملیرا بە جتسم خالص قدرت حاکمیت  «ابژە-غری»د کە نشو  تالفی اجنام می زبان  

  52عریان.

مباند زیرا آنچە در  بر جااما فضا در بنی این دو الزم است  است،نزدیک  در واقع در بنی این دو مهسانی

حبس در داخل بود. ابوغریب در وسط منطقەای  انگیز   نفرت ابوغریب اتفاق افتاد بیشرت از تکرار خارجی رژمی  

کرد و نە تنها در سرکوب شورش  کە ارتش آمریکا نریوی هر چە بیشرت اعزام می جایی. جنگی قرار گرفتە بود

شد. در تفکیکی متقابل با منایش قهرمانانە و  بلکە باعث افزایش خمالفت با اشغال نظامی می وماند ناکام می
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تصاویر ابوغریب را بە عنوان ظبط aن لدم  تصاویر ورود اولنی زندانیان بە گوانتانامو، بنابراین، آالن ف   نە  پریزمندا

. از طریق این کند میخیانت  ،خواند کە بە اشتیاق برای قدرت رو بە کاهش می «حسرت گذشتەتشریفات »

 تشریفات:

کە دارد از چنگشان   آورند سابق خود را در وضعیتی دوبارە بە دست می حس سروری و سرکردگی مصببنی، بە عبارت متثیلی،

یک  های صرفأ نشان ،شوند میو منایش دادە های بدون صورت کە کنرتل  های پوشیدە و بدن سر و صورت ...شود خارج می

شده،   قی اشغالعرا یک آمیز  اجتماعی   فریب ظاهر  وان عراق است کە بایستی بە عن درتمرد مجعی و م سیستم سیاسی

 53کالبدشکافی شود.

اند و هتدید و طعنە را  کنند کە اطاقهای شکنجە زمینەهایی برای افزایش قدرت اینها بە ما یادآوری می

 گوید: می bتابند. النی سکاری برمنی

 امهیت  حیاتی   خبشد کە وی دارای جهانی است و این در وامنود کردن بە فوریت   سئواالت شکنجەگر بە این حقیقت مادیت می

شود. خبشی از آن  شود، جهانی کە بزرگی آن با مشروعیت خبشیدن و بە انگیزە درآوردن بریمحی تأئید می آن جهان اعالم می

ای است کە در  در تداوم بە هم آمیخنت جهان کوچک و تکەتکە شده ،دهد میچنان بزرگ نشان  چیزی کە جهان او را آن

است کە بر شکنجەگر حس رو بە  زندانی شدن   پیوستە در حال کوچك ...این تنها زمنی  یابد های زندانی مادیت می جواب

  54.کند میسرزمنی را غلبە  افزایش  
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 بە نظر آید کە در برعکس، با تشدید گرداب شورش و ضدشورش شاید برای این سربازان و شرکایشان چننی

زمنی ارتش آمریکا منظمأ در برابر توسعە زمنی  بود،هایشان بالمنازع  ها کە در آجنا فرمان سلول بریون حصار

خوار کردن،  رفت. کرد، حتلیل می را جتربە می )و حاکمیت ملی( «حس رو بە افزایش سرزمنی»ضدشورش کە 

تالش  این کە تر بود. عظیم نشینی   نشینی از آن عقب حتقری و قصاوت تام، در حد سبعانە خودشان، یک عقب

شدە و در مورد  مونث شناسی در مورد اعراب   شرق مفصل   قدرت بر روی یک فانتازی   حنیف   حس   افزایش  برای 

را قادر  aشد، جاسبری پوار اجنام می ،ناکام خواهی   یک نامهجنس سیاسی بە عنوان حمصوالت   های   میلیتانت

هنایی  یک  پیوند دهد کە در ادعاهای   سازی ]مثأل برای شکنجە[ دیگرنام ازد شکنجە را در یک زجنری  س می

حبث در بارە  –بە هم پیوستە تشریفات  جشنوارە شكنجە  رشتەهای   رسد. بە اوج می bخواه رمناسیونالیسم نان  

بە منایش هنایی  –پراکنی در بارە آن  آمدن با آن، ضبط آن، اشاعە اسناد آن، شایعە آن، تولید آن، سر کیف

 جای تعجب نیست کە این آخرین پناگاه یک رذل است. شوند. پرستی تبدیل می میهن

منایش درازمدت تطبیقی، گشودن نقشەهای  » ها گاه شکنجەها در  سکاری معتقد است کە سئوال و جواب

تقصری آنچە ]در  شود. بعضی از مفسران بازجویی و اطالعات مربوط می این مستقیمأ بە پروژه   «.جهان است

ها  سربازها در فرهنگی اسالمی افتادە بودند کە بعضی»اندازند:  ابوغریب[ اتفاق افتاد را بە گردن ناآگاهی می
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 Jasbir Puar 

b
 Heteronormative 

های طبیعی خود هستند. م. و هر کدام دارای نقش اند )زن و مرد( از نظر جنسیت متفاوتها  اعتقاد بە این مسئلە کە انسان  
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ها بە منایش گذاشتە شد خرب از  با این رو صحنەهایی کە در سلول 55«شدند. برای اولنی بار با آن روبرو می

ی عربی کردارهای ها فرهنگرکیبی از بسیاری از اعمالی را کە در داد. آهنا ت وقوف بە دانش و مهچننی قدرت می

 بە طور وحشتناکی مونتاژ کردند: ،شوند آور خوانده می شرم

مانند؛ متاس اجباری ]بدنی[ و برداشنت فضا در بنی  نە؛ استفادە از سگ و رفتارهای سگمنایش جسم بره

و بامعنی توسط غریبە؛ خلتی و در معرض  جسمیها؛ خرناس کشیدن و درماندگی جسمی؛ ملس  انسان

گرایانە؛ حتقری مردان در جلوی زنان؛ کثافت؛  های مهجنس قراردادن جنسی در مقابل دیگر مردها؛ متاس

ها  . گواهی کتبی و عکساتفاقی بودندشکنجەگران  وسیلە  های اخرتاع شدە بە  نە اینها و نە تکنیک 56«بردگی.

ها  شدند و در حالتی با فشار باال بە نرده ن با زور بە طرف پشتشان کشیدە میکە بازوان زندانیا  دهد مینشان 

شود کە توسط سرویس اطالعاتی اسرائیل  شناختە می «دار زدن فلسطینی»شدند. این حالت بە اسم  بستە می

ختیار گرفت؛ و این مستقیمأ در مرگ مانادل اجلمادی حتت ا در مناطق اشغالی فلسطنی مورد استفادە قرار می

 ،گرید های صلیبی کە مرد سر و صورت پوشیدە در آن قرار می غریب دخیل بود. این حالت سازمان سیا در ابو

سیا و بازجویانش در آفریقای سازمان  مشهور است و شیوەای بسیار دردناک است کە بوسیلە   «ویتنام»بە نام 

قصاوت چیزی  است باور کرد کە این منایش   جنوبی و آمریکای جنوبی مورد استفادە قرار گرفت. بسیار دشوار

 .ن ناآگاه از شهر کوچک آمریکا نباشدبیشرت از مشتی از سربازا
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این سربازان نظری افکند. آهنا تنها فاتح نبودند؛ بلکە از شادی جست و خیز  صورت شادبایستی بە 

، کند میشکنجەگر را خشنود یک حیوان  این قربانی نیست کە بە مثابە  »کردند. بە قول مایلک تاوسینگ  می

سازد تا بە وحشی تبدیل  بنابراین شکنجەگر را قادر می ،قربانی یک انسان است بلکە در واقع این مسئلە کە

بە عبارتی دیگر، شكنجە مستلزم این است کە قربانیان بە چیزی کمرت از انسان بدل شوند تا حتقری  «شود.

اما این مهچننی مستلزم انسان بودن آهنا هم  -کند میا دنبال ر  ها شکنجەگاه  «هیوال»شبح  –ادامە یابد 

شود. فضایی کە مهزمان در خارج و  صورت خشنودسازی جنسی در شکنجە ممکن منی هست: در غری این

توان بە یک  نسان[ را میسیاسی است، نظمی است کە در آجنا موضوع دوگانە ]حیوان، ا-داخل نظم قضایی

شومی کە  دیگر شبحی روبرو میما باالخرە با  ،یاد درآورد. در فضای استثناییرژە و حتت انق موجود، بە

افتد کە قصاوت مناسبات  اتفاق می غرییتاستعماری  تقلید توسط آینە  ». زیرا کند میا را دنبال ه سلول

شود کە  ، اما این بە آن وحشی نسبت داده میكند میدر داخل مستعمرات منعکس  را اجتماعی خودی

 57«.بە انقیاد استعمار درآیندبایستی 

 بعد از سخن

 متوجە آن آینە  بیشرت  خشمشاننشان دادند و  واکنشبە تصاویر ابوغریب با خشمی قابل درک  ها عراقی

حتقریسازی. یک  عملآزادی مهراه با  آمیز عراق، موعضە   فریب استعماری بود کە تاوسینگ تشریح کرد: چهره  

 :دهد میها را ارائە  زن عراقی در بغداد یکی از هبرتین پاسخ
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مردان برهنە، درماندە و با سر و صورت پوشیدە مهانند یک سیلی بر صورت توسط دستانی سرد چون  مشاهده  

ممکن »کردم  بینم و فکر میبایستی ب چیزی کە منی مهانند-شد یخ. انسان از نگاه کردن بە آنان شرمگنی می

]با  ممکن است از کنار یکی از آهنا در خیابان عبور کردە باشم یا  «است یکی از آن مردان را بشناسم...

کار کردە باشم. ممکن است از بقالی یکی از آهنا خرید کردە باشم یا در کالس تدریسشان در دبریستان او[  

بود یک معلم، کارمند پمپ بنزین یا مهندس...هر کدام از آهنا حاضر بودە باشم... هر کدام از آهنا ممکن 

 58آهنا پسری یا احتماأل برادری است. دام و تک تکپدر و یا پدربزرگ...هر ک

استعماری  اینها کلماتی تسخریآمیز هستند. اعمال گوانتانامو، ابوغریب، و بسیار جاهای دیگر با گذشتە  

و امیدوارم با منایان ساخنت آهنا توانستە باشم  گردد میارە فعال آغشتە شده کە در حال استعماری ما دوب

پوچی این ادعای مضر را نشان دهم کە ترور و شکنجە مهیشە بە دیگران و نە خودمان مربوط است. بە قول 

توانند تصاویر قصاوت  دیگر اینها می هایی شکلدر »نیٌکت بنابراین تصاویر ابوغریب استثنایی نیستند: فیلیپ ک  

گرید  و نتیجە میا «ها علیە مردم کنگو. ها در اجلزایر؛ بلژیکی ها در اندونزی باشد؛ قصاوت فرانسوی هلندی

هر مببی، »هستند:  مال ماما بایستی خودمان را ببینیم زیرا آهنا  كنیم، ما بە این تصاویر نگاه می کە   هنگامی

این برای من  59«است. مال ماجنسی قرار گرفتەای،  مورد حتقری   دەای، هر زندانی  هر شخص بە هالکت رسی

: کند میراە دیگری را برای دیدن خودمان در این تصاویر توصیە  aندرسد. اما نگرانی ریورب   بە نظر میدرست 

                                                           
a
 Riverbend  



181 
 

وجود نداشتە  «ما»و  «آهنا»در بنی   امروز  نیاز برای حمو جدایی هستند. هیچگاه بە اندازه   مازیرا آهنا مهچننی 

ها برای  در جهان و با دستاویز قراردادن امنیت ملی توسط دولت «جنگ علیە ترور»است. زیرا با تکثری 

 aهایی هستیم کە قانون استثنایی در مورد ما نیز بالقوە وجود دارد. سرکوب حقوق بشر، ما مهە انسان

 -ها و دیگر نشان «نژاد»طبقە، جنس، جنسیت،  بوسیلە   -پذیری ما بە حنو گوناگونی تقسیم شده است آسیب

هایی دیگر سر در  توانیم در جاهایی دیگر در زندان مشرتک هم است. ما مهە می پذیری   آسیب یک اما این

 های لرزامنان وصل شده است. ها بە بدن بیاورمی، دستهامیان درازشده و کابل
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     آمریکا امپریالیسم جدید:               
1از مستعمرەهای سفید تا هژمونی جهانی  

 

2اریک هابزبام  

 3نانمقدمەای بر کتاب ج. و. کری  

 

جهانی از سال  تنە   عمال برتری یکهای کنونی برای ا   تالش  جنگ سرد را بە دوره   عنصر با دوام آمریکای    سە

های کمونیست در  نفوذ رژمی موقعیت استیالی جهانی آن خارج از حیطە   اولیسازد.  بە بعد مرتبط می ١١١٠

اقتصاد  جریان جنگ سرد از زمان فروپاشی احتاد مجاهری شوروی است. این هژمونی دیگر تنها بر اساس اندازه  

رو بە زوال گذاشتە است و اگرچە  ]آمریکا[ ٠٩٠١موقعیت مسلط دوران بعد از  .ایاالت متحدە قرار ندارد

های کارخانەای در  اما تنها یک چهارم فراوردە دهد میهنوز یک سوم تولید ناخالص ملی در جهان را تشکیل 

                                                           
1
 Kiernan, V. G. (2005) America The New Imperialism: From White Settlements to World Hegemony. London: 

Verso. 
2
 Eric Hobsbawm 

شد باعث نشد کە  اش در انگلستان بە عنوان برجستەترین مورخ انگلیسی مورد تقدیر قرار گرفت. این کە او بە عنوان یک مورخ مارکسیست شناختە می اریک هابزبام بعد از مرگش
داد. کند، تاریخ اروپا تشکیل می تعریف می عصر امپراتوریالقول نباشند. او موضوع کارش را آنچنانکە خود در کتاب  در مورد نقش او و برجستگی کارهایش تقریبأ مهە متفق   

3
 Victor Gordon Kiernan (1913-2009) 

نان یک مورخ مارکسیست انگلیسی بود کە موضوع کارش بررسی امپریالیسم بود و آثار زیادی از خود برجا گذاشت. وی در پایەگذاری ویکتور کری  
ت و پیشربد مکتب مورخنی مارکسیست بریتانیا نقش مهمی ایفا کرد. مطلبی کە در اینجا ترمجە شده مقدمە اریک هابزبام است بر کتاب کرینان حت

نان( خبش اول این مقدمە کە مرور زندگی  ١١١١) های سفید تا هژمونی جهانی ا امپریالیسم جدید: از مستعمرهآمریکعنوان  است، در این  کری 
 ترمجە گنجاندە نشدە است. 
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مدل  منتاژ )بدون حماسبە   ١١١١سطح جهان بە آن تعلق دارد. صنعت ماشنی ایاالت متحدە در سال 

درصد تولید ماشنی در سطح جهان را نتوانست بە خود اختصاص دهد. مرکز دنیای  ٠٠خارجی( بیشرت از 

شود. برخالف دیگر کشورهای امپریالیست، و  شرقی آسیا منتقل می صنعتی شده بسرعت بە سوی نیمە  

خالص سرمایە، و بزرگرتین بازیگر  برخالف اغلب کشورهای صنعتی پیشرفتە، ایاالت متحدە دیگر صادر کننده  

قدرت مالی دولت و ترمیم  . ها در کشورهای دیگر نیست خرید و یا بنیاد هنادن شرکت املللی   در بازی بنی

 الی آن بە متایل مداوم دیگران، بیشرت از مهە آسیا، بستگی پیدا کردە است.کسری م

امروزە نفوذ اقتصاد آمریکا اکثرأ بە خاطر مریاث جنگ سرد است: نقش دالر آمریکا بە عنوان ارز جهانی، 

(، گرفتە در آن دورە ) بطور قابل توجەتری در صنایع دفاعی های آمریکایی شکل املللی شرکت ارتباط بنی

حسابداری، سنجش اعتبار، مشاورە،  –های جتاری  بازساخت معامالت اقتصادی در سطح جهانی و فعالیت

های آمریکایی، و با مدیران دارای مدارک  در انطباق با خط آمریکا و غالبأ حتت محایت شرکت -و غریە

بە آهستگی رو تنها  ە احتماألهای مقتدری هستند ک غریە. اینها دارایی ، و آمریکا ام.بی.ای از مدارس جتاری

 گذارند.ببە زوال 

از طرفی دیگر، آنچنانکە جنگ عراق نشان داد، نفوذ عظیم سیاسی ایاالت متحدە در خارج کە بر اساس 

دنبال فروپاشی دیوار برلنی دیگر دارای مهان بنیاد ە ب ،بر علیە احتاد شوروی قرار داشت «ائتالف خواست»

نظامی آمریکا است کە ورای چالشی قابل -قدرت نسبی و مطلقأ عظیم تکنولوژیکیباثبات نیست. این تنها 
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بینی توسط دولت و یا ائتالفی بالفعل قرار دارد. این مسئلە ایاالت متحدە را بە تنهاقدرت  قادر بە دخالت   پیش

دو مورد  آنچنانکە در .ترین مدت ممکن در هر گوشەای از جهان تبدیل کردە است موثر نظامی در کوتاه

های کوچک سنتی با سرعت و کارایی عظیم بە منایش گذاشتە است.  ظرفیت خود را برای پریوزی در جنگ

تر از عراق  صدام حسنی بە میدان بیاید. اما،  تواند بدون اما و اگر در برابر دمشنی بسیار قوی اگر الزم باشد می

عمال کنرتل موثر تواند برای ا   رد برای ختریب منیمهانطور کە جنگ عراق نشان داد، حتی این ظرفیت منحصر بف

 بر کشوری در حال مقاومت، و بە میزان کمرتی در سطح جهان، کافی باشد.

های کمونیست، نفوذ آن بە  با وجود این، استیالی آمریکا امری واقعی است. در حالیکە قبل از فروپاشی رژمی

شوروی آنرا جهانی ساختە است. چە کسی حتی در سال خبش بیشرت جهان حمدود بود، از هم پاشیدگی احتاد 

 ی نظامی آمریکا را در آسیای مرکزی متعلق بە شوروی سابق ببیند؟ها پایگاهانتظار داشت  ٠٩١٩

های حامی یا حتت قیمومیت را بر  عنصر سبک خانگی عجیب امپراتوری آمریکا است کە مهوارە دولت دومنی

آمریکا( کە برای سیزدە  )ایاالت متحده   کە تلوحیأ در اسم  ای طلبی توسعەترجیح دادە است.  رمسیمستعمرەهای 

 عنوانی قارەای و نە مستعمراتی بود: هدف   ،مستقل در ساحل شرقی آتالنتیک وجود داشت مستعمره  

از دریا تا دریای »طلبی )جبز ناکامی آن در کانادا(، اشغال متام اراضی مشال آمریکا  این توسعە یافتە   حتقق

ی جدید در داخل سیستم سیاسی ایاالت ها سرزمنی)آسیمیالسیون(  سازی   و جذب و یکسان  «درخشان

ر ەای و هم در جهت آسیای شرقی و ک   هم نیم «مانیفست  تقدیر» طلبی   شد. توسعە متحدە را شامل می
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امپراتوری بریتانیا  جتاری و دریانوردی   برتری   بر مدل جهانی   4مهچننی )یقینأ برای وزیر خارجە ویلیام ه. سیوارد(

 قرار داشت.

 .کردند های مستقلی کە اساسأ بە اهداف آن کشور کمک می امپراتوری آمریکا از اینرو عبارت بود از دولت

ها، و در صورت  غریمستقیم فشار بر این دولت اما خود این نیز مستلزم آمادگی مداوم برای اعمال مستقیم و 

نان در کری    های کوچک کارائیب( گاهأ دخالت نظامی بود. آنچنانکە مالحظە   مجهوری )منونە  عملی بودن آن 

هر گاه  «تغیری رژمی»، دهد مینشان  ٠٩٠١-٠١های  در مورد مکزیک در سال 5مورد سیاست ودرو ویلسون

بسیار پیشرت  ،داد شد خبش منظم سیاست واشنگنت در آمریکای التنی را تشکیل می مناسب تشخیص داده می

 بە دیگر نقاط جهان بسط داده شود. این کەاز 

کە یقنی داشتند   7بوش را با مستعمرەهای پیوریتانی جورج دبلیو 6نوحمافظەکاری   تداوم، رشتە   سومنی 

انقالبات  . انقالب آمریکا مهانند مهە  دهد میابزار پروردگار بر روی زمنی هستند، و با انقالب آمریکا پیوند 

نوین،  آرزو برای حراست از کمال جامعە   اعتقادات میسیونری در جهان بود و تنها بوسیلە   دهنده   بزرگ توسعە

شد. مهانند قرن بیستم هبرەبرداری از موثرترین  قدمی حمدود می جهان   گری و بالقوە از فساد   عامل دارای رهایی  

                                                           
4
 William H. Seward 

5
 Woodrow Wilson 

٠٩١٠تا  ٠٩٠١رئیس مجهور آمریکا از   
6
 Neo-conservatism 

7
 Puritan 

یکا کە تازە با های پروتستانت انگلیسی بودند کە در قرن هفدهم میالدی بە علت ستم مذهبی و مهچننی برای پایەگذاری جهانی ایزدی و نوین و برابر بە آمر  گروهها   پیوریتان
.گریی در روش زندگی داللت دارد دنیای قدمی اروپا متاس پیدا کردە بود، مهاجرت کردند. خود این واژە بر خالص بودن و سخت  
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هنوز در قرن بیست  ،دمکراتیک لبی و گلوبالیسم در یک جامعە  شیوە برای اجیاد ظرافت در تضاد مابنی انزواط

زندگی  . این شیوە مهان کشف دمشن بیگانە در خارج بود کە برای شیوه  کند میو یکم بە واشنگنت خدمت 

توانست نە تنها واقعی بلکە  شد و این هتدید می آمریکایی و زندگی شهروندان ایاالت متحدە هتدید حمسوب می

ترین کاندید را از صحنە خارج کرد اما یک نظریەپرداز  باشد. پایان احتاد مجاهری شوروی بدیهی فانیو  فوری

در بنی غرب و دیگر  «ها فرهنگتصادم »( طریقی برای یافنت کاندیدی دیگر در ٠٩٩١آکادمیک بزودی )

 سیاسی عظیم   اینرو پتانسیل   پیدا کرد. از ،، بطور قابل توجەتری اسالم، کە مایل بە پذیرش آن نبودندها فرهنگ

القاعدە در یازدە سپتامرب فورأ برمسیت شناختە شد و از طرف سلطەجویان  موجود علیە تروریسم خشم   در

 جهانی واشنگنت مورد هبرەبرداری قرار گرفت.

شاهد اولنی تالش برای واقعیت خبشیدن  ،جنگ جهانی اول کە ایاالت متحدە را بە قدرتی جهانی تبدیل کرد

شاید برای نظریەپردازان فعلی های رو بە جهان بود اما ناکامی ودرو ویلسون متاشایی بود؛ و این  بە این بینش

جنگ سرد وجود ابرقدرتی  . تا خامتە  درس خوبی باشد ،دانند در واشنگنت کە بدرستی ویلسون را سلف خود می

را کنار زد. فرانسیس  ها حمدودیتشد اما سقوط احتاد مجاهری شوروی این  حمسوب می دیگر حمدودیتی برای آنان

ایاالت  نسخە جهانی   چریگی   بە عبارتی دیگر اعالم   را اعالم کرد. این «پایان تاریخ»هنگام بسیار زود 8فوکویاما

نظامی  تنە   مهزمان برتری یک. بود یکاپیتالیست  جامعە   موجود   سیاسی و اقتصادی   وضع   برای تداوم متحدە

                                                           
8
 Francis Fukuyama 
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طلبی غریواقعی در دولتی بزرگ و  ایاالت متحدە و آزادی عمل بعد از ]فروپاشی[ شوروی مشوق یک جاه

آنچنانکە امپراتوری بریتانیا در زمان خود  رای برتری جهانی اعتقاد پیدا کند.قدرمتند شد تا بە توانایی خود ب

قدرت و  از سابقە نظری و تارخیأ بی و یکم ایاالت متحدە موقعیتی بی هرگز قادر بدان نشد. با آغاز قرن بیست

 یگانە قدرت   املللی بنی سیاست   نفوذ جهانی را اشغال کرد. ایاالت متحدە عجالتأ با اتکاء بە معیارهای سنتی  

االتر چرخاند. ایاالت متحدە ب است؛ و یقینأ تنها نریویی کە قدرت و منافعش جهان را می ]در جهان[ بزرگ

خود  دانستند کە یگانە قدرت زمانە   های تاریخ می های بزرگ و امپراتوری از مهە قرار گرفتە است. متام قدرت

ناپذیری  نیستند و هیچکدام در موقعیتی نبودند کە استیالی جهانی را آماج قرار دهند. هیچکدام بە آسیب

]موقعیت خود[ داشتند. حتی  غریدائمی بودن   تارخیی برای وقوف بر کافی    خود اعتقاد نداشتند. مهە دانش  

هایش سقوط   تواند بە اشغال درآید، از هم پاشیدە شود و خاندان دانست کە می امپراتوری چنی در اوج خود می

 سیاستمداران در آمریکا را اغوا کردە است.  ،د. شاید این امری غریمنتظره نباشد کە خیال قادر مطلقنکن

از آجنا کە گروهی از  دهد یطلبی مشهود در سیاست ایاالت متحدە را توضیح من مسئلە قدرتبا وجود این، این 

 تنە   حمافل داخلی واشنگنت بە این نتیجە رسیدند کە یازدە سپتامرب فرصت ایدەآلی برای اعالم استیالی یک

انتظار وندهای گذشتە ر  ساده   توان از مالک قرار دادن هم کرد. این بیشرت از آن چیزی است کە میجهانی فرا

 ٠٩٠١پراتوری ایاالت متحدە پس از های سنتی ام فقدان پشتیبانی ستون توان بە داشت. بە عنوان یک منونە می

ی نظامی و موسسات اطالعاتی، سیاستمداران و نظریەپردازان برتری ها سرویسوزارت کشور،  اشارە کرد یعنی
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د وجود داشتند کە حاضر بودند مهاننمردان و زنانی  10زینسکی.و برز   9مردانی چون کسینجر -در جنگ سرد

کشی شش  بریحم باشند. )هر چە باشد این در زمان آهنا بود کە رویدادی چون نسل 12و ولفویتز 11رامسفلد

یون، اتفاق افتاد. اما آهنا برای دو نسل یز لو ، پنهان از چشمان ت٠٩١١ رقمی مایاها در گوامتاال در اوایل دهە  

تر جهان بودند و برای بسط آن بە  دهندگان و مدیران سیاست هژمونی امپریالیستی بر خبش عظیم نسازما

کمونیست بە عنوان قدرتی   سقوط احتاد شوروی و پایان ناگهانی روسیە   .سراسر جهان آمادگی کامل داشتند

ص نباشد بە معنای حتی اگر جزئیات آن هنوز مشخ «نظم نوین جهانی» ساخت. املللی این را عملی می بنی

خواهان جهانی  برتریایاالت متحدە خواهد بود. منتقدان برنامەریزان پنتاگون و  یافتە   هژمونی وسعت

نریوی نظامی و دورانداخنت  تنە بوسیلە   زیرا بە استثناء اعمال برتری یک .مهوارە وجود داشتە است  نئوحمافظەکار

در  مشخصجتارب ایاالت متحده در دیپلماسی و برنامەهای نظامی بطور تصادفی، اینها دارای ایدەهای  مهە  

هایشان نیستند. شکی نیست کە افتضاح عراق شکاکیت منتقدان را مورد تأکید قرار  برنامەها و سیاست باره  

 خواهد داد.

های  امپراتوری جهانی ایاالت متحدە )دولتهای قدمیی  ها و کنسول های ژنرال حتی آهنایی کە در دیدگاه

خواه هر دو(  سهیم نیستند با این مسئلە توافق خواهند داشت کە هیچ حقانیت عقالنی  دمکرات و مجهوری

                                                           
9
 Kissinger 

10
 Brzezinski 

11
 Rumsfelds  

12
 Wolfowitzes  
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طلبی امپریالیستی آمریکا یا منافع جهانی کاپیتالیسم ایاالت  برای سیاست کنونی واشنگنت در مورد منافع جاه

سیاست  داخلی   یا غری انتخاباتی، انتخاباتی ،حماسبات  کە در  تە باشد. مگر اینتواند وجود داش متحدە منی

این ممکن است )بە  آمریکا باشد. تر در درون جامعە   ممکن است عالئم حبرانی ژرفاین معنی پیدا کند. آمریکا 

پرداز را  دکرتین توسط گروهی از شبەانقالبیون نتگقدرت واشن امید کوتاەمدت بودن آن( بە انقیاد درآوردن

باالخرە، این تنها شانس پشتیبانی »منایندگی کند. )حداقل یک مارکسیست سابق حامی بوش بە من گفت کە 

در حال حاضر چننی  .(افتد خواهم اتفاق می ور کە من میرسد آنط از انقالب جهانی است کە بە نظر می

کە    ن پروژە ناکام خواهد گشت. هبرحال، هنگامیآید کە ای توان پاسخ داد. منطقأ بە نظر می سئواالتی را منی

حتمل برای آهنایی کە مستقیمأ آماج اشغال نظامی ایاالت متحدە  هنوز ادامە دارد جهان را بە مکانی غری قابل

 ما. هستند تبدیل خواهد کرد و مکانی ناامن برای بقیە  

 

 


