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   حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ مارچ ٢٨

  نظم نوين جھانی
  دانيل پايپز، کارشناس نفرت

ر روزنامه ھای بزرگ، دانيل پايپز ئی در صحنه ھای تلويزيون و برگ ھای نشر عقايد دامريکاکارشناس اجتناب ناپذير 

Daniel Pipes اسالم ھراسی [ پيش از ھمه به عنوان نظريه پرداز جھانیislamophobie [ به شھرت رسيده است .

 امريکا، شوروی شناسی که مشوق رقابت نظامی در دوران فورد رئيس جمھور Richard Pipesفرزند ريچارد پايپز 

 و گردانندۀ تعداد بی  ، پيشگوی نظم نوين جھانیRobert Strausz-Hupéروز ھوپه بود، و فرزند معنوی رابرت است

را مديون » توطئه باوری«و » مبارز اسالم« ،»ضد سامی نوين«مفاھيم رايجی مانند . ژيک بوديشماری مؤسسۀ سترات

ياالت متحده برای صلح طرفدار پايمال کردن فلسطينی ھا، و جرج بوش نيز او را به عنوان مدير مؤسسۀ ا. او ھستيم

  .برگزيد

   ٢٠٠٤ مه ٥/)فرانسه(پاريس /شبکۀ بين المللی ولتر

  

کی از مفسرين اصلی مبحث تروريسم و اسالم در ، دانيل پايپز به عنوان ي٢٠٠٢ سپتمبر ١١ و ٢٠٠١ سپتمبر ١١بين 

طی مقاله ای که به معرفی پر سر و صدای ) The Nation( » نيشن«روزنامۀ امريکائی . اياالت متحده مطرح گرديد

 ١١٠دانيل پايپز در اين بازۀ زمانی در : ، آماری از حضور او در رسانه ھا منتشر کرد )١(او اختصاص داده بود 

 برنامۀ راديوئی شرکت داشته است، و نوشته ھای او با استقبال گرمی در وال استريت ژورنال ٤٥٠يونی و برنامۀ تلويز

  .و لوس آنجلس تايمز منتشر شد، و نيويورک تايمز او را به عنوان يکی از وقايع نگاران دائمی استخدام کرد

  

  سلسلۀ پايپز

ھيچ عنوان امر اتفاقی نبوده، بلکه حاصل استعداد شخصی، ی به ئاين افتخار ناگھانی دانيل پايپز در فضای رسانه 

نئو (ژی سياسی محافظه کاران نوين ياو نقش مھمی در سترات. آموزش دراز مدت و پدرخواندگان گرانقدر او بوده است

  .در رأس قدرت واشنگتن و تل آويو بازی کرد) کنسرواتور
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برای پايان دادن به بحران واترگيت و منازعات شخصی که . مبرای درک اين سير تحولی، بايد به سی سال پيش بازگردي

ردند در پی آن ادامه يافت، رئيس جمھور جرالد فورد بين جريان ھای گوناگون جمھوری خواھی که از او پشتيبانی می ک

  و تعدادی از ھمکارانJames Schlessinger، وزير دفاع جيمز شلسينگر ١٩٧٥مبر  نو٣در . دست به پاکسازی زد

سپس گروه محدودی را پيرامون خود حفظ کرد که . شھرت يافت» کشتار ھالووين«اين رويداد با نام . را برکنار کرد

اين افراد ديک چنی دبير کل کاخ سفيد، :  به قدرت بازگشتند ٢٠٠١ًمشخصا از ھمان افرادی تشکيل شده بود که در سال 

انجمن ھای ھوادار برای اخطار به افکار ). ٢(سازمان سيا بودندرئيس ) پدر(دونالد رامسفلد وزير دفاع، و جرج بوش 

. عمومی در مورد دست سازمان سيا که گويا خطر سرخ را دست کم گرفته است، اردوی تبليغاتی راه اندازی کردند

تۀ ای رئيس جمھور فورد به گونه ای واکنش نشان داد که گوئی در مقابل فشارھا تسليم شده و فرمان صادر کرد که کمي

وليت اين کار به استاد دانشگاه ھاروارد ؤ و در اينجا می بينيم که مس مستقل برای بررسی تھديدات شوروی تشکيل گردد

در اين . شھرت دارد را تشکيل داد» تيم ب«ت کارشناسی که به نام أريچارد پايپز نيز ھي.  واگذار می شودريچارد پايپز

و پل ) Lyman Lemnitzer  )3ستقر شدند، از جمله ژنرال ليمن لمنيتزر تيم ب پر شورترين طرفداران جنگ سرد م

مجلۀ انجمن يھودی ) Commentary(» کامنتری«براين اساس بود که پروندۀ پايپز در . Paul Wolfowitzولفوويتز 

انتشار ھمين پرونده بود که دولت فورد مسابقۀ .  بنيانگذار آن می باشدIrving Kristolمنتشر شد که ايروينگ کريستول 

  .تسليحاتی را راه اندازی کرد

دانيل تحصيالتش را روی تاريخ قرون وسطی و اسالم در دانشگاه ھاروارد . دانيل: ريچارد پايپز پسر ارشدی داشت 

 دانيل پايپز کتاب ١٩٨١در سال . ويتنام مخالفت می کردگذراند و در دانشگاه با تظاھرات چپ گرايان عليه جنگ 

ًرا منتشر کرد، کتابی قويا دانشگاھی و مستند که ھيچ يک از  Slave Soldiers and Islam  » اسالموسربازان برده «

ت  به وقوع پيوس١٩٧٩اين کتاب پيش از انقالب اسالمی ايران که در سال . اعتقادات سياسی اش را منعکس نمی سازد

 در حالی که ١٩٨٢در سال . اين رويداد در ايران موجب شد که اعتقادات تحليلگر نيز تحريک شود. نوشته شده است

او . پدرش ريچارد به دولت ريگان پيوسته بود، دانيل پايپز نيز به گروه اطالعاتی و ديدبانی وزارت کشور می پيوندد

 منتشر شد، ١٩٨٣ در سال In the Path of God» راه خدادر «برای نوشتن دومين کتاب خود خيلی وقت صرف کرد 

پديده ای که به باور . که گواه بر نگرانی ھای او در روياروئی با باال آمدن اصول گرايان اسالمی در دوازده کشور است

 ٢٤ تا برو اکت٦(او در پيوند تنگاتنگ با درآمدھای نفتی کشورھای عربی از دوران جنگ کيپور قابل بررسی می باشد 

  ).١٩٧٣اکتبر 

  

  دانيل پايپز روشنفکر متعھد

 ترک کرد، دانيل پايپز در چندين دانشگاه به کار تدريس پرداخت که ١٩٨٣پس از اين که وزارت کشور را در سال 

يکی از اين دانشگاه ھا بود، ولی در فضای ) United States Naval War College(کادمی نظامی نيروی دريائی ا

ديگر کتاب دانشگاھی منتشر نمی کند و مقاله نويسی پيرامون موضوعات مختلف را ترجيح . زوی باقی ماندکادميک منا

  ).٤(منتشر می کند» کامنتری«موضوعاتی مانند تروريسم، اسرائيل، ماجرای سلمان رشدی و غيره را در : می دھد 

 From(» دوران ھای از ياد رفته« مثال، او کتاب به عنوان: انتخاب ھای او البته ھميشه خيلی موفقيت آميز نبوده اند 

TimeImmemorial ( که دربارۀ استعمار صھيونيسم در فلسطين توسط ژوآن پيترزJoan Peters نوشته شده را 

البته اين کتاب توسط وقايع نگاران معتبر مورد تحليل و بررسی قرار گرفته و اشتباھات . مورد ستايش قرار می دھد

  .ای ادبی آن آشکار گرديده استعينی و دزدی ھ
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پس از . توجه دانيل پايپز به تدريج روی موضوع اسرائيل متمرکز شده و برای او به موضوع اصلی تبديل می شود

انتقاد از رسانه ھا در رابطه با جنگ لبنان که از ديدگاه او موجب خدشه دار شدن چھرۀ اسرائيل شده بود، در سال 

نيويورک تايمز نظريۀ ايجاد دولت فلسطينی را مردود می داند و آن را برای فلسطينی ھا  در يکی از ستون ھای ١٩٨٨

پيش از اسرائيلی ھا برای خود فلسطينی ھا پيامدھای بدتری خواھد «زيرا به باور او چنين راه حلی : می داند » کابوس«

طين به فرماندھی ياسر عرافت زندگی زيرا فلسطينی ھا مجبور خواھند بود زير سيطرۀ سازمان آزاديبخش فسل» داشت

  .کنند

زيرا برای او پيش . با اين وجود نمی توانيم دانيل پايپز را به عنوان پشتيبان بی قيد و شرط دولت اسرائيل معرفی کنيم

ت به عنوان مثال، او بخاطر کوتاھی در سرکوب مردم فلسطين، دول. يد که دولت اسرائيل را نيز به باد انتقاد بگيردآمی 

به گفتۀ او، به نفع فلسطينی ھا خواھد بود که سرکوب شوند، و ھم زمان دانشگاھيانی مانند . اسرائيل را سرزنش می کند

 استاد دانشگاه Juan Cole به گفتۀ يوآن کول . خاطر تشويق خشونت مورد انتقاد قرار می دھده رشيد خالدی را ب

 و درنمی يابد که چرا ما با  د مطرح کند پشتيبانی از تروريسم استيکی از مواردی که دانيل پايپز می خواھ«ميشيگان 

  .»نظريۀ او مخالف ھستيم، زيرا ما ھمۀ فلسطينی ھا را تروريست نمی دانيم

، پايپز در فيالدلفی مستقر می شود و مديريت مؤسسۀ تحقيقاتی در امور سياست خارجی ٨٠در اواسط سال ھای 

)Foreign Policy Research Institute - FPRI ( را در دانشگاه پنسيلوانی به عھده می گيرد، يعنی کارگاھی که

اين مؤسسه در . توسط جغرافيای سياسی شناس رابرت استروس ھوپه ايجاد شده بود و به مرجع فکری او تبديل می شود

  .تشر کردرا منOrbis مجلۀ ١٩٥٧ ايجاد شد و از سال ١٩٥٥سال 

  

Robert Strausz-Hupé  

ل شک« : در اين شماره می توانيم بخوانيم که ). ٥(توازن فردا :  حاوی مانيفست استروس ھوپه است ۀنخستين شمار

 منشأ می گيرد ؟ بايد چنين باشد به اين شرط امريکاگيری نظم جھانی که در شرف تکوين است آيا از امپراتوری جھانی 

نظم آينده آخرين مرحلۀ انتقال تاريخی را رقم خواھد زد و دوران انقالبی . ئی بر آن نقش بسته باشدامريکاکه نشان روح 

ملت ھا، ھدايت مردم  - عبارت است از به خاک سپردن دولتامريکايت مردم مأمور. اين قرن را به پايان خواھد رساند

سوگوار به سوی اتحاديه ھای وسيعتر و به کار بستن قدرت برای بازداشتن تھديدات مخرب عليه نظم نوين جھانی، يعنی 

مد و اعمال زور جز ايدئولوژی ھای منجه بازداشتن آنھائی که برای بشريت ھيچ حرف تازه و اميدوار کننده ای ب

 و بشريت مخالف امريکاامپراتوری .  تعلق داردامريکابرای پنجاه سالی که در پيش است آينده به ...خشونت آميز ندارند

نظم نوين  (Novus orbis terranum. نخواھد بود، ولی دو نام برای يک نظم جھانی به نام صلح و خوشبختی

  .»)جھانی

  .ًايپز مجددا منتشر می شودًاين مانيفست بعدا توسط دانيل پ
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در اين روزنامه مقاالتی به پشتيبانی از عراق عليه .  استOrbis دانيل پايپز سر دبير روزنامۀ ١٩٩٣ تا ١٩٨٦از سال 

با ھمين زن جوان مقالۀ ). Laurie Mylroie  )6نوشتۀ لوری ميلروی » آلترناتيو بغداد« ايران منتشر می کند، مانند 

  .منتشر می کند) ٧ (  The New Republic مضمون در نيو رپيبليک مشترکی را با ھمين

منتشر  National Reviewدر » !مسلمانان آمدند ! مسلمانان آمدند «، دانيل پايپز مقاله ای زير عنوان ١٩٩٠در سال 

: اله نوشته است در اين مق. کرد که انباشته از ديدگاه ھای نگران کننده و ھشدار دھندۀ او دربارۀ آمدن مسلمانان بود

جوامع اروپای غربی به اندازۀ کافی در مقابله با مھاجرت وسيع مردمانی که پوست مات دارند و غذاھای عجيب و «

  ).٨(» لمانی را نيز به دقت رعايت نمی کنند آمادگی ندارنداغريب می پزند و اصول بھداشتی 

ريه و يار سختی است که عليه کشورھای عرب مانند سودر اين دوران، کتاب ھا و مقاالت او متأثر از موضع گيری بس

يا حتی عربستان سعودی ابراز می دارد، ) ً غالبا ايران را کشوری عربی تصور می کنندفرانسوی ھا: مترجم (ايران 

ھشدار می دھد که امنيت » ئیامريکامسلمانان «و پيش از ھمه در مورد . گرچه اين آخری در اتحاد با واشنگتن می باشد

منتشر می کند، عليه سازمان ھای مسلمان » کامنتری«در مقاله ای که در . اياالت متحده را دچار مخاطره خواھند کرد

  ).٩(ئی که خود را قربانی تبعيض می دانستند اعتراض می کندامريکا

 Steven Emersonدر ھمآھنگی با دوستش استيون امرسون : منطقی که به کار می برد از حد عادی تجاوز می کند 

 اعالم می کند که سوء قصد اوکالھوما سيتی در USA Todayکه در عين حال کارشناس امور تروريستی است، در 

  .»ما را ھدف گرفته اند« نشان می دھد که غرب مورد حمله قرار گرفته و اصول گرايان ١٩٩٥سال 

 اتاق فکری خاور ميانه را بنيانگذاری FPRIدر منطقه بخش » امريکاارتقاء منافع « دانيل پايپز برای ١٩٩٠در سال 

 و   به يک انجمن مستقل تبديل می گردد١٩٩٤اين اتاق فکری در سال ). Middle East Forum - MEF(کرد

Middle East Quaterly ١٩٩٩ را منتشر می کند، و به ھمين گونه از سال Middle East Intelligence 

Bulletin  )10.(  

 کارشناس اتاق فکری خاور ميانه Ziad K. Abdelnourيپز پيرامون بانکدار زياد عبدالنور ، دانيل پا١٩٩٧در سال 

  )US Committe for a Free Lebanon - USCFL(ئی برای لبنان آزاد شرکت داشت امريکادر ايجاد کميتۀ 

 در کارھای مرتبط به مؤسسۀ ئی برای لبنان آزاد فعاالنهامريکادانيل پايپز و کارشناسان اتاق فکری خاورميانه و کميتۀ 

شرکت ) Washington Institute for Near East Policy - WINEP(واشنگتن برای سياست در امور خاورميانه 

  ).١١(يعنی جائی که شاھين ھائی که در صحنه بيشتر از ھمه ديده می شدند و گل سر سبد ليکود. می کنند

  

 او بخش اتاق ٢٠٠٢در سال . در دانشگاه اياالت متحده شھرت يافت» ستون پنجم«دانيل پايپز به عنوان شکارچی  

عالم شده اش بررسی سازمانی که ھدف ا«، )Campus Watch(فکری خاورميانه را ايجاد کرد، ديدبان دانشگاه 

 می نويسد که The Nationروزنامۀ . »اشتباھات تحليلی و پيچيدگی ھای سياسی در زمينۀ بررسی ھای خاورميانه بود
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 بود که به اندازۀ کافی طرفدار تادانیدر مورد اس » McCarthyمک کارتی «نخستين اقدام اين سازمان گزارش به 

  .اسرائيل نبوده اند

تماس گرفتند و ) Campus Watch( با ديدبان دانشگاھی اھی، بيش از صد دانشگاه پنجم دانشگدر واکنش به ستون 

مديحه «چنين واکنشی موجب تحريک دانيل پايپز شد و آن را به مثابه . درخواست کردند نامشان در فھرست ثبت شود

 معترض به کار ی اين گروهاو اصطالحات ديگری نيز برا. تعريف کرد» سرائی سوء قصد انتحاری و اسالم مبارز

، » متنفرندامريکائی که از امريکادانشگاھيان «در مقاله ای زير عنوان . »ئیامريکاضد «يا » نفرت از خويشتن«: برد

 می کردند به تمسخر گرفت و ء در عراق را افشاامريکااو در اين نوشته تمام آنھائی را که مانند نوآم چامسکی مداخلۀ 

  .صدام حسين عليه اياالت متحده را نفی می کنند» مستقيمتھديد «مدعی شد که 

برای متقاعد ساختن افکار عمومی در مورد ناآگاھی دانشگاھيان و دانشجويان در رابطه با تھديد اسالمگرايان، از  

 Stanley Kurtz سر دبير کنونی خاور ميانۀ فصلی، و استانلی کورتز Martin Kramerپشتيبانی مارتين کرامر 

 The Nationبه گزارش .  برخوردار شدNational Review Online ھوور مؤسسه و ھمکار روزنامۀ عضو

واشنگتن پست صفحۀ نخست خود را به او اختصاص داده، و . نظريات او در رسانه ھا بازتاب استثنائی داشته است

نند که می بايستی کميتۀ مشاورتی در نتيجه طرحی را تدارک می بي: گو تا کنگره نيز تدام يافته است  و بحث و گفت

ن خواھد شد تا روی برنامه ھای مرتبط به بررسی امور مالی با بودجه ھای ييايجاد کند که اعضای آن از سوی دولت تع

ھمان گونه که استانلی کورتز در . فدرال نظارت کنند وساالنه مسائل خاورميانه را به ھزاران دانشجو آموزش دھند

و نه »  را معرفی کندتمام ديدگاه ھا« توضيح داده است، از اين پس برنامه بايد ٢٠٠٣ جونمجلس نمايندگان کنگره در 

  )١٢.(»امريکاتنھا انتقادات سياسی در مورد سياست امور خارجۀ « 

 نفر از پر نفوذ ترين يھودی ھای ٥٠ در جدول بندی خود دانيل پايپز را بين The Forwardًاخيرا روزنامۀ يھودی 

  ).١٣(اياالت متحده به ثبت رسانده است 

) US Institute of Peace - USIP( ؤسسۀ اياالت متحده برای صلح گزينش او توسط رئيس جمھور جرج بوش در م

اين اتاق فکری با . Muslim Public Affairs Councilجامعۀ مسلمان را در بھت و حيرت فرو برد، و به ويژه 

 يعنی .است» راه حل صلح آميز در منازعات بين المللی«بودجه ھای فدرال تأمين مالی می شود و در واقع ھدفش ارتقاء 

ديپلماسی به ندرت به « می نويسد که ٢٠٠٢ بروریپايپز در ف: بينشی که از تفکرات دانيل پايپز خيلی فاصله دارد 

ًبه محض اين که وارد مؤسسۀ اياالت متحده برای صلح شد، فورا پاکسازی فھرست ). ١٤(» منازعات خاتمه می دھد

س او مرکز مطالعات اسالمی و دموکراسی را حذف کرد، از بر اين اسا. ھمکاران را در دستور روز خود قرار داد

 مؤسسۀ ٢٠٠٥او در سال ). ١٥(ديدگاه او اين گروه طرفداران تروريسم بوده که وارد مؤسسات معتبر دولتی شده است 

  .اياالت متحده برای صلح را ترک کرد

  

  متفکر اسالم ھراسی

) ١٦(» ضد سامی نوين«اصطالح . می رايج شده استدانيل پايپز مبتکر چندين اصطالح است که در مباحث رس

 معرف برخورد گروه ھای فشار مسلمانان در اياالت متحده عليه گروه ءاين اصطالح ابتدا. نخستين ابتکار پايپز می باشد

 از مخلوط کردن مفھوم ضد حاين اصطال. است لۀ فلسطين أ ھای اياالت متحده پيرامون مسھای فشار يھودی

را ) ١٧(» مبارز اسالم«او در عين حال اصطالح .  ضد سامی به موفقيت ھای چشمگيری دست يافتصھيونيستی و

اين اصطالح معرف مسلمانی است که تنھا به دعای خانگی بسنده نکرده و در چھار چوب سازمان ھای . رايج ساخت

بر اين اساس در معرفی ھويت . ننداجتماعی از حقوق فلسطينی ھا عليه اسرائيل به پشتيبانی اياالت متحده دفاع می ک
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مسلمانان مفاھيم مغلطه آميزی را تزريق می کند، به اين معنا که ھويت مسلمان با مبارزه عليه دولت اسرائيل و 

  .ئی به شکل بنيادی خائن تعريف می شودامريکادر نتيجه فرد مسلمان . اعتراض به سياست واشنگتن مخلوط می شود

عرب ھا نمی خواھند بپذيرند که قادر به حل . را نيز اختراع کرد» یئ خاورميانه ۀيۀ توطئرنظ«سرانجام، او اصطالح 

  ).١٨( و تصور می کنند که قربانی توطئۀ غربی ھا شده اند  شان نيستند ليمسا

کتاب تی يری (» دروغ ھای بزرگ«، دانيل پيايپز در تمام راديو و تلويزيون ھا حضور داشت و عليه ٢٠٠٢در سال 

» دروغ ھای بزرگ«. تبليغ می کرد) مبر را زير عالمت سؤال می برد سپت١١تعبير رسمی حملۀ تروريستی ان که ميس

از آنجائی که ). ١٩(ر رژيمی که در پی آن در اياالت متحده روی داد ييمبر و تغ سپت١١کتابی است دربارۀ سوء قصد 

ا نداشت و عالوه بر اين تصور می کرد که نويسندۀ کتاب ھيچ دليل و برھانی برای رد نظريۀ ارائه شده در اين کتاب ر

يک فرد عرب بوده، بر آن بود که در گفتارھايش چھرۀ توطئه داز روشنفکران عربی را نشان دھد که در فرانسه مستقر 

  Jean Guisnel و ژان گيسنل Guillaume Dasquiéاين داوری ارزشی در فرانسه توسط گيوم داسکيه . شده اند

  .پی گيری شد) 21(  Daniel Lecomteو سپس دانيل لوکنت ) 20(

 برای شرکت در يک برنامۀ بزرگ سياسی عرب در شبکۀ الجزيره و برای بحث و جدل مستقيم با تی ٢٠٠٣در سال 

د کنگره برای گزينشش در ئييری ميسان دعوت شده بود، ولی مجبور شد به اين دعوت پاسخ نگويد زيرا در انتطار تأ

را فرستاد ) Jonathan Schanzer  )22به ھمين علت دستيارش جوناتان شانزر . ياالت متحده برای صلح بودمؤسسۀ ا

، باشد» دروغ ھای بزرگ«که او نيز نتوانست دليل و برھانی مطرح که دال بر بی اعتباری نظريات مطرح شده در 

  .ارائه دارد

گی ميلير . برای ترجمه و نشر افکارش استفاده کند Guy Millièreپايپز در عين حال در فرانسه می تواند از گی ميلير 

 و غيره Paul Wolfowitzرا با استفاده از مصاحبه با دانيل پايپز و پل ولفوويتز » آنچه را که بوش می خواھد«نيز 

  ).٢٣(می نويسد که از نوع مديحه سرائی می باشد

 The طی مقاله ای که در ١٩٩٩در سال . ت بيماری زا بدانيماسالم ھراسی نزد دانيل پايپز را بايد به عنوان يک عاد

Forward و به ويژه از يھوديانی که در کشور زندگی می کنند امريکامسلمانانی که از «:  منتشر شد، پايپز می نويسد 

درتمند تر متنفرند، به يمن دولت قانون مدار و سازشکاری جامعه ای کثرت گرا و ليبرال بيش از پيش پر جمعيت تر و ق

به گفتۀ خود . دانيل پايپز می شود مبر با جذب خوانندگان بيشتر موجب تقويت تحليل ھای  سپت١١سوء قصد . »ده اندش

 Militant Islam»  دست يافتامريکامبارز اسالم به « کتاب ٢٠٠٢او، ھمين رويداد باعث شد که او بتواند در سال 

Reaches America و در » قابل انتشار نبود«د، يعنی کتابی که تا پيش از اين رويداد  منتشر کن٢٠٠٢ را در سال

پشتيبانی می کند که ھدفشان ربودن ھواپيما « ھشدار می دھد که در بطن خود افرادی را امريکامورد جمعيت مسلمان 

 از Jim Lobeب جيم ال. »از اياالت متحده متنفرند و می خواھند اين کشور را به کشوری اسالمی تبديل کنند«و » بوده

 اعالم کرد که در طرح درخواست بودجه برای دانيل پايپز موفق بوده l’Inter-Press Serviceاينتر پرس سرويس 

می تواند ديدگاه ميانه رو و مدافع « که » مؤسسۀ اسالم پيشگام«است و او می تواند طرح خود را برای راه اندازی 

بوده و » قاتالن پتانسيل«، »نازی«به گفتۀ او، اصول گرايان مسلمان . ھدرا به نام جامعۀ مسلمان گسترش د» امريکا

  .به حساب می آيند» خطر حقيقی«برای يھودی ھا، مسيحی ھا، زنان و ھم جنس گرايان 

تنھا شانس برای جايگزين ساختن عصبی ترين رژيم در «د نظريات دانيل پايپز بود، زيرا از ديدگاه او ئيجنگ عراق تأ 

در واقع، : از دوران سقوط رژيم صدام حسين، اندکی در اين موضع گری تحول ايجاد کرده و می گويد . »جھان بود

در فضای فکری خاصی «، زيرا عراقی ھا »يک مرد قوی با روحيۀ دموکراتيک نيازمند است«عراق از اين پس به 

. دگردان مانند غربی ھا آمادگی ندارندو ھنوز برای ايجاد يک دولت خو» زندگی می کنند که متأثر نظريۀ توطئه است
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 نام آن فردی را معرفی می کند که از ديدگاه او می تواند چنين نقشی New York Sunحتی امروز، در نيويورک سان 

اين فرد، بی آن که جای شگفتی داشته باشد، ژنرال قديمی جاسم محمد صالح الدليمی بوده و . را در عراق به عھده بگيرد

 اين نکته است که او در جنايات رژيم صدام حسين شرکت نداشته است و ايدئولوژی او نيز راديکال نيست مزيت او در

  ).٢٤(و از اعتبار اجتماعی نيز برخوردار است 

   

]١  [» Neocon Man   « , par Eyal Press ,The Nation  ,١٠ mai 2004. 

]٢ [Voir notre enquête »  Les marionnettistes de Washington   « , par Thierry Meyssan ,Réseau 

Voltaire  ,١٣ novembre 2002. Version portugaise   : Os senhores da guerra ,Frenesi éd., 2002 . 

]٣ [Sur le général Lemnitzer, voir »  Opération Northwoods, quand l’état-major américain 

planifiait des attentats terroristes contre sa population   « , par Thierry Meyssan ,Réseau 

Voltaire  ,٥ novembre 2001. 

]٤ [La revue française Commentaires de Raymond Aron et Jean-Claude Casanova est 

organiquement liée à Commentary .Cf  .» La face cachée de la Fondation Saint-Simon  « , par 

Denis Boneau ,Voltaire  ,١٠ février 2004. 

]٥ [The Balance of Tomorrow ,par Robert Strausz-Hupé, Orbis, 1957. 

]٦  [» The Baghdad Alternative », par Laurie Mylroie ,Orbis  ,١٩٨٨.  

]٧  [» Back Iraq », par Laurie Mylroie et Daniel Pipes ,The New Republic  ,١٩٨٩ .  

]٨  [» The Muslims are Coming ! The Muslims are Coming  !  « , par Daniel Pipes ,National 

Review  ,١٩ novembre 1990. 

]٩  [» Are Muslim Americans Victimized   ?  « , par Daniel Pipes ,Commentary ,novembre 2000. 

]١٠ [Le Middle East Forum emploie les experts suivants : Ziad Abdelnour, Mitchell G. Bard, 

Patrick Clawson, Khalid Durán, John Eibner, Joseph Farah, Gary Gambill, Martin Kramer, 

William Kristol, Habib Malik, Daniel Mandel, Laurent Murawiec, Daniel Pipes, Michael 

Rubin, Robert Satloff, Jonathan Schanzer, Tashbih Sayyed et Meyrav Wurmser . 

]١١  [» Un Think Tank au service du Likoud », par Joel Beinin ,Le Monde diplomatique ,

juillet 2003. 

]١٢  [» Funding Anti-Americanism - Title VI and radicalism in Middle Eastern studies  « , par 

Justin Peck, Concord Bridge, octobre 2003. 

]١٣  [» Forward 50  « , The Forward  ,١٤ novembre 2003. 

]١٤  [» The Only ’Solution’ (for Israel) is Military   « , par Daniel Pipes ,New York Post  ,٢٥ 

février 2002. 

]١٥  [» The US Institute of Peace Stumbles » par Daniel Pipes ,The New York Sun  ,٢٣ mars 

2004. 

]١٦  [» The New Antisemitism » par Daniel Pipes ,Jewish Exponent  ,١٦ octobre 1997. 

]١٧ [Militant Islam Reaches America par Daniel Pipes, W. W. Norton éd., 2003. 
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]١٨ [The Hidden Hand par Daniel Pipes, St Martin’s Press éd., 1996, et Conspiracy ,Free 

Press éd., 1997. 

]١٩ [L’Effroyable imposture ,par Thierry Meyssan, éd. Carnot, 2002 . 

]٢٠ [L’Effroyable mensonge ,par Guillaume Dasquié et Jean Guisnel, éd. La Douverte, 2002 

(ouvrage condamné pour diffamation par jugement de la XVIIe chambre correctionnelle du 

TGI de Paris.( 

]٢١  [» Le 11 septembre n’a pas eu lieu », soirée Théma produite et animée par Daniel 

Lecomte, Arte, 2004. 

]٢٢ [À l’issue d’une heure trente de débat, un sondage réalisé auprès d’un panel de 

téléspectateurs montra que ceux-ci étaient convaincus à 17% par M. Schanzer et à 83% par 

M. Meyssan. L’émission, qui fit un pic d’audience, avait été regardée par 70 millions de 

téléspectateurs. 

]٢٣ [Ce que veut Bush par Guy Millière, La Martinière éd., 2003. Il a également publié Qui a 

peur de l’Islam   ? , Michalon éd., 2004. 

]٢٤  [» Is an Iraqi strongman emerging » par Daniel Pipes ,New York Sun  ,٣ mai 2004. Article 

repris le lendemain par le Jerusalem Post. 

   

  :لينک متن اصلی در شبکۀ بين المللی ولتر 

http://www.voltairenet.org/article13765.html  
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