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سرھنگ مرکز فرماندھی در ارتش سوئيس، کارمند وزارت فدرال در امور خارجه، افسر قديمی . لمللیمشاور بين ا

 .(SRS) اطالعاتی سوئيس ایسرويسھ

  

، جيمتلويزيون فرانسوی زبانھا، فرانسه، بل( TV5Monde. سرھنگ ژک بو کارشناس سوئيسی در امور امنيتی

 محتوم ستراتيژیتروريسم، دروغھای سياسی و «ش زير عنوان با او دربارۀ آخرين کتاب)  کبک-وسوئيس، کانادا

ژک بو با توجه به وضعيت بی طرفانۀ سوئيس، در اين مصاحبه با وجود افکار .، مصاحبه ای انجام داده است»غربی

  .عمومی  آتالنتيست به افشای برخی حقايق می پردازد

  ٢٠١۶ جون ٣٠/)سوئيس( برن /شبکۀ ولتر

  

TV5 Monde :  تروريسم بين المللی به بيانی خاص، پاسخی باشد به مداخالت نظامی غرب؟ ژک بود تحليل  و اگر

ًگر قديمی در سرويس ھای اطالعاتی سوئيس، بی ھيچ پرده پوشی در کتابی که اخيرا منتشر کرده، چھرۀ رياکار غرب 

 .را به شکل برجسته ای ترسيم کرده است

ی جھاد طلبان را در سوريه مسلح کردند؟ چه کسانی ثبات شکنندۀ ايران را  مداخله کردند؟ چه کساناچه کسانی در ليبي

 دقيقه پشتيبانی در جائی ٦٤، )ِاشتباه سھوی گويندۀ تلويزيون: مترجم (ببخشيد، ثبات شکنندۀ عراق ... متزلزل کردند؟ 

 برای حفاظت از تروريست ھا ًاحتماال اشاره به پشتيبانی ھوائی از سوی اياالت متحده: مترجم (که جراحت وارد آمده 

  ). است
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 محتوم ستراتيژیتروريسم، دروغ ھای سياسی و « شما نويسندۀ . ژک بو، با سپاس از اين که دعوت ما را پذيرفتيد

از حمالت تروريستی که دراين دوسال گذشته در فرانسه . ھستيد Edition du Rocherدر انتشارات روشه » غربی

سخ به چنين وضعيتی تصميمات متعددی اتخاذ شده به ويژه در سطح داخلی با اعالم در پا. روی داده شروع کنيم

شما اين وضعيت . ِھيچ تحولی در سياست خارجی دولت فرانسه صورت نگرفته است  عکس،هب. وضعيت اضطراری

  را چگونه توضيح می دھيد؟

ھنوز ساخت و سازی که جوانان را به در واقع، .  روشن است، موضوعی که در اين کتاب نيز مطرح کرده ام :ژک بو

حرف زده اند، خيلی دربارۀ » افراط گرائی « خيلی دربارۀ . ًگرائی تشويق می کند عميقا درک نکرده ايم افراط

چگونگی افراط گرائی در فضاھای انترنتی و شبکه ھای اجتماعی و امثال اينھا گفته اند، ولی روی داليل و انگيزه ھای 

، می بينيم که از پايان )و نه فقط داعش(و وقتی ادبيات اسالمگرا را می خوانيم .  تمرکز نداشته انداين گرايش افراطی

  .، مداخالت ما در خاورميانه اين داليل و انگيزه ھا را توضيح می دھد٩٠سالھای 

 بگويد که در واقع، تروريسم رويکردی است که می خواھد به دولت ھای غربی... اين يک پاسخ است، شيوه ای خاص

  . و مداخلۀ نظامی را متوقف کنيد از حمله، بمباران دست برداريد

جای دليل مطرح شود، ولی می توانيم حمالت تروريستی را با ه گرچه مقايسه نمی تواند ب... در واقع، می توانيم بگوئيم

 که به ھدف واداشتن مردم به  مقايسه کنيم٤٠لمان در سال ھای ائی ھا عليه مردم امريکا» کستراتيژيبمباران ھای  «

امروز حرکات داعش را می توانيم اندکی با اين رويداد تاريخی مقايسه . رويگردانی از رھبرانشان صورت می گرفت

  .کنيم

و عالوه بر اين، ويدئوئی که ديروز دولت اسالمی منتشر کرد، اين موضوع را به روشنی توضيح می دھد، زيرا خطاب 

عالوه بر اين به شکل ضمنی، به » .به دولت ھايتان بگوئيد بمباران ما را متوقف کنند« : گويد به شھروندان غربی می 

 بود که جھاد طلبان در ستراتيژیًزيرا، يادآوری می کنم که مشخصا ھمين .  اشاره می کند٢٠٠٤نمونۀ اسپانيا در سال 

 چ مار١١ه ھمين علت، پس از حملۀ تروريستی  و ب عراق به کار بستند تا اسپانيا را به خروج از عراق وادار کنند

ً، در کوران انتخابات که نتيجۀ آن قويا متأثر از حمالت تروريستی بود، دولت اسپانيا را به خروج از اتحاديۀ ٢٠٠٤

از اين مرحله به بعد، نيروھای اسپانيائی که در عراق مستقر بودند تا روز خروجشان زير . غربی در عراق واداشت

  .ظتی شبه نظاميان در عراق قرار گرفتند، و سپس، اسپانيا از حمالت تروريستی جھاد طلبان در امان ماندپوشش حفا

  ... در نتيجه، امروز اين الگو خوراک  تروريسم است

TV5 Monde :  روی تعبير جيمھائی که دربارۀ افراط گرائی به ويژه در فرانسه و بلصحبت  ژک بو، پاسخ شما به 

  رد کدام است؟ از ديدگاه شما، چرا برای اين تعبير مزيت قائل شده اند؟ مذھبی تکيه دا

يعنی شما برای انتخابات : ، به داليل روشن ءابتدا.  در غرب، ما برای انتقاد از سياستھايمان دچار مشکل ھستيم:ژک بو 

ولی . صندوق رأی تأثير می گذاردًنتايج آن فورا در ... مھلت داريد و اگر بخواھيد انتخابات سياسی را زير سؤال ببريد

طور کلی، ما در اروپا با نوعی ناسيوناليسم سر و کار داريم که در رابطه با آنچه انجام داده ايم، موضع گيری انتقادی ه ب

  .به ھمين علت نمی توانيم موضع گيری انتقادی داشته باشيم...ما را متوقف می کند

ولی يادآوری می کنم که . قذافی را حذف کرديم که البته فرد خيلی مطلوبی نبود:  چه کرده ايم ابرای مثال، ببينيم درليبي

فريقائی، به گفتۀ ملل ا کشوری ۀ به مثابا، با قطع نظر از خصوصيت  رژيم قذافی، ھر چه بوده، ليبي٢٠١٠در سال 

  .متحد، دارای باالترين سطح توسعۀ انسانی بوده است
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 را اليبي.  ھای مختلف تبديل کرديم، بی آن که جايگزينی برای آن داشته باشيم را به عرصۀ جنگھای گروهاولی ليبي

طور مشخص به ه يا تروريسم را ب...ولی اين تمايل وجود دارد که جھادگرائی. بمباران کردند، تخريب کردند و رفتند

  .حميل کند امری محتوم تلقی کنند که می خواھد شريعت اسالم و يا چيز ھای ديگری را به ما تۀمثاب

رو می شود و به ويژه بين آنانی که مخالف ه ًبر اساس اين امر، چنين گفتاری، طبيعتا با استقبال افکار عمومی روب

 سياست مھاجرت جيماز سوی ديگر، حقيقت اين است که نه فقط در فرانسه يا بل. سياست مھاجرت ھستند طنين می اندازد

ريت مھاجرت به شکل ناھنجاری صورت گرفت، نتيجه اين است که ما طور مشخص مديه خيلی ضعيف و فقير بود، ب

ولی، امروز برای خيلی ھا راحت تر اين است که تروريسم . امروز شاھد حضور نوعی جامعه در درون جامعه ھستيم

  .ديگر پيوند بزنند و مھاجرت را با يک

TV5 Monde  :  ...کتاب شما پاراگرافھای سنگينی ديده می ژک بو، سعی می کنم کمی در اين بحث جلو برويم، در 

ًحقيقتا، ما مورد « :  که اعالم کرده بود عمر، رئيس قديمی طالبانبرای مثال از مال .  آورده ايدی قول ھایشود، شما نقل

او در رأس آفيش ھای . ھرگز در جنون آميز ترين آرزوھايمان، ھديه ای مثل بوش را انتظار نداشيم! لطف خدا بوده ايم

  ».نبش بين المللی ما قرار گرفتهج

توضيح » جنگ نامتعارف  «زيرا، در واقع، اين پديده ای است که من در کتاب پيشين خودم به نام! ً کامال:ژک بو 

اگر اقدام . ِو اين پاسخ، با حمالت تھاجمی از سوی خود ما تغذيه می شود. ام، جھاد به شکل بنيادی يک پاسخ است داده

  .ًحرف مال عمر به اين معناست که ما دائما جھاد را تغذيه می کنيم. می داشت، پاسخی نيز در کار نبوداوليه ای وجود ن

 نوشته ھای اخير البغدادی و ابو مسعود ۀولی می توانيم به نوشته ھای جھاد طلبان ديگری نيز مراجعه کنيم، از جمل

  .د کرده اند، در واقع خواھی نخواھی ما تروريسم را تغذيه می کنيمئيک را تأستراتيژيالسوری که ھمين موضع گيری 

TV5 Monde  : آنانی که می توانند نظريات پوچ را به شما بباورانند، می « :  شما از ولتر نيز نقل قولی آورده ايد

  ».توانند شما را به ارتکاب به جنايت نيز وادارند

ولی .  را به تأمل دربارۀ تحريف و عوام فريبی احتمالی ھدايت می کنيددر نتيجه شما در زمنيۀ سياست بين الملل، ما

چگونه می توانيم در اين ديدگاه تحول ايجاد کنيم، در حالی که آنانی که سعی می کنند برای رويدادھا تحليل ديگری 

  عرضه کنند در خطر اتھام به توطئه باوری قرار می گيرند؟

اساس نظريۀ توطئه اين است که گوئی ھوش . کته ای ھست که بايد درک کنيم با طرفداران نظريۀ توطئه ن:ژک بو 

دست ه ک را بستراتيژيدست دارد، به طوری که برتری ه برتر، پنھان، مخفيانه سر نخ نقشه ھای توطئه آميزی را ب

می کنم که  عکس، فکر هًکامال ب. من به ھيچ وجه از چنين ديدگاھی مسائل را مورد بررسی قرار نمی دھم. آورد

محاسبات ماکياولی در کار نيست، بلکه زنجيره ای از کارھای احمقانه، فرصت طلبی ھای سياسی کوتاه مدت به چنين 

  ...انجامد نتايجی می

TV5 Monde  : ... مبر را در سپت ١١طور دقيقتر مثال ه ب. ولی ژک بو، من را ببخشيد که حرف شما را قطع می کنم

بتان يادآوری می کنيد که، خالف آنچه اکثريت افکار عمومی در جھان تصور کرده اند، ھيچ شما در کتا. نظر بگيريم

و عالوه بر اين از ديک چنی، معاون رياست جمھوری . وليت بن الدن وجود نداردؤدليل ثابت شده ای مبنی بر مس

اعالم نکرديم که دليل موجھی در ما ھرگز « : ئی گفته بود امريکا ياد کرده ايد که در پخش مستقيم تلويزيون امريکا

  ».اختيار داريم
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در نظر می رسد، ولی در عين حال خودتان را ه وقتی دربارۀ اين گونه مسائل حرف می زنيد، منطقی و قابل درک ب

ًعمال چه روشی را بايد در پيش بگيريم تا به حقيقت وقايعی که ھر روز پيرامون . معرض انتقدات ديگری قرار می دھيد

  ی می دھد پی ببريم؟ما رو

در پيگرد بن الدن . جوی بن الدن در اف بی آی و  خيلی  ساده نگاه کنيد، به پروندۀ تجسسی مربوط به جست: ژک بو

و در واقع اين موضوع در رسانه ھا منعکس شد در حالی که ھيچ مدرک و يا عنصر ! مبر به ثبت نرسيده سپت١١ھرگز 

لی در آن دوران خيلی و.  وجود نداشت،صه در اين حمالت تروريستی را ثابت کنداطالعاتی که اتھام شرکت بن الدن خا

 و  نماد مطرح شود و به نحوی خاص به جستۀفردی که می توانست به مثاب... ساده بود که شخصيتی را پيدا می کردند

با اين حساب می توانستند جوھا تمرکز دھد و نشان دھند که با وجود اين که تروريست ھا از دام آنان گريخته بودند، 

  .وليت آن با چه کسی بوده و بر اين اساس اعتبار خودشان را حفظ کنندؤبدانند که مس

 

TV5 Monde  :کانادا، .  ژک بو، من نمونه ای را می توانم معرفی کنم که شايد خالف نظر شما را ثابت می کند

در اينجا، يادآوری آنچه نخست وزير جديد، جوستين . کشور غربی تصميم گرفت که موضع گيری اش را باز بينی کند

:  گذشته اعالم کرد اين موضوع را به روشنی نشان می دھد، او گفت بروری در ماه فJustin Trudeauترودو 

 به انتقام ما نيازی ندارند، بلکه به کمک ما  مردمانی که زير فشار و ترس از دولت اسالمی به سر می برند «

ر اساس اين امر، تصميم گرفت کشورش را از اتحاديه ای که عراق و سوريه را بمباران می کند بيرون و ب» .نيازمندند

  .بياورد

فکر می کنم اين . و فکر می کنم که تصميم خيلی خردمندانه و در عين حال خيلی منطقی بوده است. ً کامال: ژک بو

نظر من ه ب.  چنين سمت و سوئی ھدايت کرده استتصميم حاصل تحليل سرويس ھای اطالعاتی بوده که کانادا را به

 سال گذشته تروريسم ٢٥در . نديشيمبيحاال نوبت ماست که روی اين موضوع . تصميم خردمندانه ای اتخاذ کرده است

 رسيده ايم و ھرگز ١٥٠٠٠امروز به .  حملۀ تروريستی بوده ايم٤٠٠ ما شاھد ١٩٩٩در سال . رو به رشد داشته است

اگر نمی خواھيم به سوی جامعه ای حرکت کنيم که بيش از پيش امنيت . ن افزايش از کجا منشأ گرفته استنپرسيديم اي

برای مثال، امروز کافی ست به مسابقات فوتبال اروپا نگاه کنيم و ببينيم که در چه وضعيتی برگزار می (سازی می شود 

 سال ٢٥بر اين امر که ھيچ يک از مداخالت غرب طی ًنديشيم، مضافا بيبايد به شکل جدی به نتايج اعمالمان ) شود

  .گذشته در خاورميانه، قانونيت نداشته است
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 عليه عراق روی ٢٠٠٣ در سال امريکا، آنچه پيش از حملۀ ٢٠٠٣رويدادھای سال . ما ھر بار يک کمی تقلب کرده ايم

 ھای ديگری که به وقوع پيوست انباشته ولی، در واقع، تمام جنگ. داد، پرونده ھايش به شکل گسترده آرشيو شده است

  .از تقلب و تحريف است

TV5 Monde  :تونس که قربانی . ِ حملۀ تروريستی در دھکده ای در درۀ بقاع، در لبنان در خارج مداخلۀ نکرده بود

  پس چرا اين کشورھا ھدف تروريسم بوده اند؟. تروريسم بود، اين کشور نيز در خارج مداخله نکرده بود

 مبارزی در اختيار قطعاتحزب هللا  . ً کامال به اين شکل نيست، زيرا حزب هللا در اتحاد با دولت سوريه است: وژک ب

حزب هللا مبارزات سنگينی را . دارد که در جنگ عليه دولت اسالمی و گروه ھای  اسالمگرا تلفات بسياری داده است

  .ومی بر اين است که اين موضوع را  فراموش کنندًعليه دولت اسالمی به پيش برده، ولی معموال تمايل عم

نتيجۀ اين وضعيت ھمين است که دولت اسالمی لبنان و به ويژه مناطق جنوب لبنان را ھدف می گيرد يعنی منطقه ای که 

  .شيعيان و مسيحيان خيلی قدرت دارند

TV5 Monde  : اگر می خواستيد به رھبران غربی شما کارشناس ھستيد، . مصاحبه چند جمله برای پايان دادن به اين

به شکل فوری راه حلی پيشنھاد کنيد برای اين که در خاک خودشان ھدف حملۀ تروريستی قرار نگيرند، اين پيشنھاد 

  کدام می تواند باشد؟

 به  فکر می کنم راه حل خيلی کلی اين است که از تحوالت، برای مثال، از انتخابات استفاده کنند و بگويند که: ژک بو

نبايد اين کار . نتيجۀ تازه ای از وضعيت دست يافته اند و عقالنی ترين کار بيرون کشيدن نيروھا و توقف بمباران است

  . بايد مد نظر قرار بگيردستراتيژیر يي ترس نيست بلکه تغألۀرا از روی ترس انجام دھند، زيرا مس

را به ھيچ وجه  تھديدی برای غرب نمی دانستند، و ئی ھا دولت اسالمی امريکا ٢٠١٤يادآوری می کنم که در سال 

، به داليل ٢٠١٤در سال . بسياری از سرويس ھای اطالعاتی غرب در آن دوران از ھمين نظريه دفاع می کردند

حساب نمی ه سياست داخلی، در فرانسه يا اياالت متحده، سرانجام دولت اسالمی را در ھمان دورانی که ھيچ تھديدی ب

  .ن کردندآمد بمبارا

TV5 Monde  :نام کتاب شما را يادآوری می کنم.  ژک بو برای پاسخ به پرسشھای ما از شما سپاسگذارم:  

با سپاس از شما که در پخش مستقيم از .  محتوم غرب، انتشارات روشهستراتيژی تروريسم، دروغ ھای سياسی و 

  .بروکسل با ما بوديد

  . خواھش می کنم، شب بخير: ژک بو
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