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 Political سياسی

  
   *جونتان کوک: نويسنده

   حميد بھشتی:برگرداننده
  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٨

  

  در جنگ بی پايان عليه ترور
  ما ھمگی محکوم به فلسطينی شدن ھستيم

 
  جک ھالپر

ليس تبديل به کشوری جھت دھنده در جھان وکتاب جديد ھالپر با اين ادعا که اکنون اسرائيل به جھت نيروھای نظامی و پ

  . گشته است وضعيت صنايع تسليحاتی اين کشور را روشن می سازد

ِجف ھالپر از  مقدم درگيری ميان اسرائيل و فلسطينيان بوده و به بازسازی مساکن فلسطينيان که ۀ  در جبھ سال پيش١٨ِ

 یمخالفت با ويرانۀ  از رياست کميتءکه وی قصد استعفا از آنجائی.  کمک می نمايد،توسط اسرائيل ويران گشته اند

  . را دارد، اکنون اقدام به انتشار کتاب تازه ای نموده است(ICHAD)مساکن 
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 .اسرائيل در حال جھانی کردن فلسطين می باشد: مھم ترين نتيجه گيری ھالپر نگران کننده است

د که نمی تواند با آن کار عظيم تحقيقاتی اين پرفسور انسانشناسی وی را مجبور ساخته است به چنان برداشتی دست ياب

  . جنگ افزار استۀ کنار آيد و آن صنايع جھانی شد

مالی و ديپلماتيکی می باشد که در مناطق اشغالی ۀ  دھندتغييرھالپر مدعيست که اسرائيل دارای دسترسی به نظام ھای 

ال رقبای خارجی و داخلی ايجاد نموده و دانش مربوطه را به نخبگان جھان که فعاالنه می کوشند از منافع خويش در قب

  .  منتقل می نمايد،دفاع نمايند

ۀ در جھانی که گفته می شود در جنگی بی پايان با ترور مشغول است ما ھمگی می توانيم دارای آينده ای نظير آيند

  .فلسطينيان باشيم

خواھد يافت بر اين  که در ماه آينده انتشار “War against the people„کتاب ھالپر تحت عنوان جنگ عليه مردم 

ِھدايت «را ھالپر  دست می دھد که آنه برداشت بنا شده است که توجه به اسرائيل نگاھی بی مانند را به تحوالت اخير ب
  .می نامد» جنگ توسط تکنيک امينتی

از ی را بئِرا اسرائيل به اين کوچکی راه ھا اين کتاب بدين صورت حاصل گشت که وی کوشيد دريابد چۀدومين نظري

 و امريکااسرائيل از کجا اين قدرت را دارد که نه فقط در .  نظامی آن کشوراست- سياسیۀ می کند که فراتر از وزن

  که در کشورھای متفاوتی مانند ھندوستان، برزيل و چين نيز برای خود راه باز کند؟ اروپا بلکه شگفت آور اين

 مسيحی نيز ۀ رشد يابندئیّست، قدرت البی ھا و حتا بنيادگراھولوکايک از توضيحات معمول، نظير تقصير يا گناه  ھيچ

  . قادر به توضيح کافی نيستندئیگو

  

  برقراری صلح جھانی

وی متوجه شده بود . زيو مائوس که پرفسور علوم سياسی در کاليفرنيا می باشد به ھالپر راه ديگری را نشان داده است

 بر اين مبنی بوده است که خود را بر يک قدرت مسلط، از راه که يکی از پرنسيپ ھای راھنمای جنبش صھيونيستی

  .خدمت بدان متصل نمايد

پس از تأسيس اسرائيل اين . صھيونيست ھا خيلی زود به اين روش متوسل گشتند، با کمک به انگليسی ھا در فلسطين

در دوران جنگ سرد  ١٩۶٧ به فرانسه و انگلستان در بحران کانال سوئز ياری نمود و پس از ١٩۵۶کشور در 

  . قرار دادامريکاپايگاھی را در خاورميانه در اختيار 

به گفته ھالپر نفوذ روزافزون اسرائيل امروزه موفقيت اين کشور را در مرکز جھانی صنعت برقراری صلح که از 

د منعکس ليس و آژانس ھای امنيتی مربوطه در سراسر جھان مورد مشورت قرار می گيروجانب نيروھای نظامی و پ

  .می سازد

مبر اسرائيل تبديل به  سپت١١ی گفته است در جھان پس از طوری که يکی از مھم ترين تحليلگران اسرائيل به تازگه ب

  .ِسلطان امنيت يا سرزمين امنيت گشته است

ديپلماتيک  ھای بيشتر سياسی و که اسرائيل می کوشد مفيد بودن خويش را توسط ھمکاری  ھالپر تأمل انگيز اينۀبه گفت

اينگونه .  سال اشغالگری از اين کشور خشمناک است۵٠خاطر قريب به ه  بين الملل بۀکه جامع فزايد، علی رغم اينبي

  . در خفا می ماندًشود، غالبا ھمکاری که حتا اکثر کشورھای عربی را نيز شامل می

ِ سال پيش مبنی بر خطر رشد ھرز۵٠، دوايت آيزنھاور، بيش از امريکا ھالپر اخطار رئيس جمھور اسبق ۀبه گفت ۀ ِ

ِ نظامی صنعتی را که در پشت نمای ظاھری دموکراسی وجود داشته و در صدد فرصت است، می بايست با ۀمجموع
  .شرايط امروزه از نو دريافت
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 در از جمله( و متحدانش در تمامی زمينه ھا امريکاحاکميت مسلط : راکتی را توضيح می دھدۀ او پديدار گشتن مجموع

  .توسط فعاليت مشترک نظامی آنھا) ليس ھای مخفی و تعقيب جرايمو امنيت داخلی، مراقبت، پۀزمين

اين کشور از مناطق . ِل فلسطينيان تحت اشغال، در تمامی اين زمينه ھا بی رقيب استواسرائيل پس از ده ھا سال کنتر

  .ديد، تکنولوژی، تاکتيک و جنگ افزار بھره می برداشغالی مانند آزمايشگاه عظيمی برای ايجاد و آزمايش ايده ھای ج

  

  ظامینابرقدرتی 

 رفتيم، او با احساسات تأکيد نمود که قصد او فقط نشان شکه ما در منزل او در بيت المقدس غربی به مالقات ھنگامی

  .است در سطح جھان ايجاد گشته امريکااصطالح صنايع برقراری صلح است که توسط ه  کلی از بئیدادن نما

آنھا ھمگی . ِاو مدعيست که روزنامه نگاران، تحليلگران و دانشگاه رفتگان از اينکار ضروری خودداری کرده اند

  .تخصص خويش بمانندۀ  داده اند در محدودحترجي

اين . می باشد، تصويری که وی در آن نقاط مختلف آن را به ھم ربط داده است» تصوير بزرگ«ھالپر مايل به تحليل 

 مطالعات امنيتی را ۀوی متون کليدی در بار. که به اکتشاف زمينه ھای جديدی گام نھد و را ناگزير ساخت از اينکار ا

  . خوانده، آثار پژوھشگران تروريسم را زير و رو کرد و با جنرال ھای ارتشی مذاکره نمود

 معادل دوبرابر ھزينه ً و اين تقريبا ند ارتش می کۀدر آمد سرانه اش را ھزين% ٨ھالپر بر اين تأکيد دارد که اسرائيل 

 بزرگتری است از ھر يک از کشورھای ئیش دارای نيروی ھوااسرائيل علی رغم وسعت قليل. کند می امريکاايست که 

  .ئیاروپا

 بزرگ تسليحات در ۀ توليد کنند١٠اسرائيل يکی از . کارخانجات بزرگ جنگ افزار جھان قرار دارند% ۴در اسرائيل 

 نظامی ترين ٢٠٠٧فھرست نظاميگری جھانی اسرائيل را در . ّده و حتا گاھی مقام چھارم را در اين رديف دارددنيا بو

  .کشور جھان شناخته است

زيرا شرکت ھايش يک دھم .  اسرائيل به مقام ديگری نيز دست يافت و ابرقدرت تکنولوژی سايبری گشتیدر ماه م

  .ه ھا را به فروش رساندندمپيوتر و شبکک ۀتکنولوژی امنيتی در زمين

 کشور جھان قرار داده است، ١٣٠ سيستم ھای نظامی و جنگ افزار، اسرائيل را در ارتباط با ۀگرانيگاه مزبور در زمين

که اسرائيل با  گزارشات زيادی ھست از اين. ِ که نقض حقوق بشر آنھا مشھور استئیاز جمله بسياری از ديکتاتورھا

  . مله می کندرژيم ھای مشکوک نيز معا

 کشورھای غربی را زير پا نھاده و اسلحه ۀ نمود که اسرائيل يکی از تحريم ھای اسلحءدر ماه جاری سازمان ملل افشا

به نظر ناقدان، مشاوران نظامی . و بدينگونه به آتش جنگ داخلی در آنجا وسعت می دھد به سودان جنوبی فروخته است

  .بی فعال می باشندو مربيان اسرائيلی نيز در سودان جنو

  

  پايان جنگ ھای مرسوم

  .اما استعداد حقيقی اسرائيل به نظر ھالپر در استفاده از توجھی تازه به تکنيک امنيتی در اقدامات جنگی است

 F-35در نوع جديد اقدامات جنگی جت ھای .  زيادی به دوران گذشته تعلق داردۀبه نظر او جنگ ميان دولت ھا تا انداز

آنچه الزم است توانائی ھائی است که اسرائيل پس از يک قرن مبارزه با قيام . می کمتر قابل استفاده می باشندوو بمب ات

ِاسرائيل کشوری است که بدانجا زمانی سفر می کنند که موضوع تکنيک امنيتی . دست آورده استه ھای فلسطينيان ب
  . اقدامات جنگی مطرح باشد
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.  مورد توجه قرار گرفت٢٠٠٣ به عراق در سال امريکا ۀامات جنگی به دنبال حملبه تشخيص او ضرورت اينگونه اقد

فعلی روز و نتيجه ۀ ايجاد آمادگی برای عمليات، حمل: جنگ ھای مرسوم ميان کشورھا دارای سه مرحله می باشند

  .گيری

و ابقاء صلح پس از تعويض ضرورت اقدامات تثبيت کننده : ِاما عراق ھمانند افغانستان دارای فاز چھارمی نيز بود

  .ِرژيم

از . مبر رشدی قوی داشته است، در غرب در حال توسعه می باشد سپت١١لپر صنعت ايجاد صلح که از به تشخيص ھا

ليس در مورد وظايف خارجی، از جمله در عراق و وکه ارتش، بسياری از وظايفی را که يک گردان پ آنجائی

در ايالت (ِليس فرگوسن وپ.  ارتشی تر می شوندًليس، پس از بازگشت دائماوی پافغانستان، بر عھده می گيرد، نيروھا

  . در عراق قابل تشخيص نيستامريکاديگر از ھمرزمان خود در ارتش ) ميسوری

برای اينکار اين کشور جنگ بی . ِسعود کشوری ھستيم که مرکز ثقل توجه آن، امنيت انسان استۀ ما در حال تجرب

ليس و ارتش، ميان ومرزھای سنتی ميان پ.  دائم فرو برده استئیموده و جھان را در وضعيت استثنا را آغاز نئیانتھا

  .ِليس مخفی و سازمان جاسوسی برون مرزی و يا ميان اف بی آی و سيا در حال از بين رفتن می باشندوپ

  

  ليس ھای جنگیوپ

ده . »ليس جنگیوپ«: د اسرائيل پاسخ آماده ای داردبرای نخبگانی که خطر را در ھر گوشه و کنار در کمين خود می يابن

 مرزی و نيز سازمان ھای جاسوسی مانند شين پوليسھا سال است اسرائيل با نيروھای شبه نظامی عمل می کند مانند 

  .ِوليت آنھا با تفاوت گذاشتن ميان اسرائيل و مناطق اشغال شده فلسطين محدود نمی گردندؤِبت که حدود مس

وجود آورده ه  بپوليس ھالپر اين است که اسرائيل اين مدل را مدت ھا پيش از ھمکاری ميان ارتش و ئی نھانتيجه گيری

  . آن است که آن را به جھان آموزش دھدۀاست و اکنون آماد

که دولت اسرائيل اعالم نمود که يک افسر مجرب ارتش اين کشور  اخير تأکيد گشت، زمانیۀ بر جھات مذکور در ھفت

  . ملی اسرائيل منصوب گشته استپوليس گال ھيرش اکنون به رياست نيروھای نامه ب

 و اروپا نمی کوشند از خود در مقابله با خطر واقعی ترور دفاع امريکاآيا . بايد دانست که اھميت اين مطلب در چيست

  . داری تحليل نمودِنظام جھانی سرمايهۀ نمايند؟ ھالپر فکر می کند که اين فرانيد را بايد در چارچوب گسترد

 درست زمانی بر خطر جھانی ترور تأکيد می نمايد که ثروت و قدرت، امريکابه نظر او اين امر، اتفاقی نيست که 

 و اروپا گرفته امريکا از ئیوجود آورده اند که از بخش ھاه فرامرزی گشته اند و جزايری منزوی از منافع نخبگان را ب

  .می رسندتا به سنگاپور و جزاير ويرجين 

که مابقی  در حالی. ِبه استدالل او شرکت ھای فرامليتی نياز به کريدورھای امنی برای جريان سرمايه و کار خود دارند

  .جھان به سرزمين ھای خشک و مخروبه ھای کنار شھرھا تبديل می شوند

ظام سرمايه داری را برقرار ِدلواپسی آنھا از اين است که چگونه می توان نظام اجتماعی الزم برای برپا ماندن ن

  .که بخش ھای بزرگی از جھان درگير فقر شده و مھاجران می کوشند از بيچارگی خويش بگريزند نگاھداشت، در حالی

 را در آنجا ايجاد و مورد  ھالپر مکانی که اسرائيل ايده ھای خودۀبه گفت. اينجاست که اسرائيل حاضر و آماده است

  .اشغالی استيش قرار داده، مناطق آزما

ّل غزه، شمائی را به دست می دھد که می تواند برای ساير کشورھا مورد استفاده قرار گيردواز جمله، کنتر از مراقبت . ِ

  .داخلی گرفته تا امنيت مرزھا، جنگ شھری، خطر مھاجران و بسياری موارد ديگر
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ناطق اشغالی، اسرائيل نظير زالند جنوبی می بود بدون م. فلسطينی ھا از اين ديدگاه منبع مھمی برای اسرائيل می باشند

ِو مبدل به ھدف سفر برای توريست ھا می شد و نه يک سلطه گر منطقه    .یئِ

  

ِحضور بر سر ميز ناتو ِ  

اين صنايع، مبنای حضور اسرائيل را . صنايع جنگ افزار اسرائيل فقط در خدمت اين نيست که با آن کسب درآمد نمايد

اسرائيل در تمرينات نظامی ناتو شرکت داشته و در ناتو در توليد .  ناتو فراھم می سازدبر سر ميز کشورھای

  .ِھواپيماھای بی سرنشين مراقب به اروپائيان کمک می نمايد

 دارد که ادعا می شود دشمن اسرائيل می باشند، مانند ئیھالپر اين کشور ھمچنين روابط نزديکی بارژيم ھاۀ به گفت

پس چگونه می توان اتحاد آنان را با اسرائيل درک . عودی ھا به خالفت اسالمی ياری می رسانندس. عربستان سعودی

ھيچ دو کشوری وجود ندارد که در اين زمينه عالئق . ِنمود؟ مخرج مشترک اين دو کشور در سياست امنيتی است

  .ِمشترک بيشتری داشته باشند

 نمودند، در عوض آن خواھان اين ءاليت صلح اعراب را افشا فع٢٠٠٢که سعودی ھا در  به استدالل ھالپر ھنگامی

  . بودند اسرائيل به سياست اشغال پايان دھد و حاضر شدند اسرائيل را به نمايندگی از جھان عرب به رسميت بشناسند

  آيا حاضر به خدمت بودن اسرائيل به لحاظ ديپلماتيک صرف می کند؟

اکونوميست اعالم نموده است که ھندوستان که ۀ به تازگی مجل. ود دارندال وجؤعالئمی برای مثبت بودن پاسخ اين س

 کشوری بود که از دادن رأی خود برای ۵ۀ  کمک به فلسطينيان می باشد، از جملۀ موفقيت آميزی در زمينۀدارای گذشت

 ۵١يل در حمالت  کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ماه گذشته خودداری نمودند که در آن به رفتار اسرائۀقطعنام

  . کودک گشت۵٠٠روزه اش به غزه در تابستان گذشته انتقاد شده بود که موجب کشته شدن 

 بين الملل به تسليحات اسرائيل موجب ۀ مزبور می افزايد نمايندگان اسرائيل بر اين باورند که وابستگی جامعۀمجل

  .نقصان فعاليت ھای تحريمی آنان در دراز مدت می باشد

نيجريه نيز اشاره می کند که از جمله کشورھائيست که به تسليحات اسرائيل وابسته بوده و حمايت سنتی خويش ھالپر به 

  .از فلسطينيان را رھا ساخته است

مبر گذشته از مخمصه ای رھاند، ھنگامی که شورای امنيت سازمان دس را در امريکانيجريه به نجات اسرائيل شتافت و 

 بيم داشت که می بايد آن امريکا. نيان رأی گيری نمود که خواھان پايان دادن به اشغال بودفلسطيۀ ملل به يک قطعنام

  .قطعنامه را وتو نمايد

اما اسرائيل در کوشش و . تسليحات در جھان می باشدۀ  به روشنی مھم ترين صادر کنندامريکاھالپر تأکيد می کند که 

نه امنيت، بلکه : اصلی صنايع جنگ افزار را توضيح دھدرقابت بر سر مابقی بازار تسليحات سعی دارد ھدف 

  .جلوگيری از جنگ

زيرا کيست که خواھان امنيت نباشد؟ اما . گو پايان داده ايد و که شما آن را امنيت بناميد با اين کار به گفت ھنگامی

  . می گردند کرده و جلوگيری از جنگ بناميد، اھداف واقعی روشن ترتعيينکه شما آن را از نو  ھنگامی

  ٢٠١۵ت گس ا٢١قلم جونتان کوک، برگرفته از تالکسکاال،ه ب
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