
  ي صلح ابدي برايجنگ ابد
  گور ويدال با يا مصاحبه

  سمينو. لاز برگردان 
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 ييکـا ي  آمريسـنده و هـوادار پرشـور جمهـور    يمنتقد، نو) ۱(دال ي  با گور و(Deutschlandfunk) آلمان يو صدا ي است که راد   يا  مطلب حاضر مصاحبه     

  . ده استي پرسيالملل نير بير مورد تحوالت اخ را ديات ويانجام داده و در آن نظر
  

کپارچـه شـود،   ين رهگذر متوجـه جهـان   يتواند از ا ي که ميکا و خطرات  ي آمر يدال، در آلمان صحبت کردن درباره مسئله سرکردگ       ي گور و  يآقا:    پرسش
انوس ي که از اق   ييکاير سربازان نترس آمر   ين جمله است تصو   ياز ا : ها نقش کرده است     ي را در بخش ناآگاه ذهن آلمان      يني مع يرهايخ تصو يتار. ستيساده ن 

. ه کردنـد  يـ ن محاصـره شـده را تغذ      ي که برل  ييکايا خلبانان آمر  ي به ارمغان آوردند و      ي و آزاد  ي قاره کهنه دمکراس   ي حمله کردند و برا    ياطلس به نورماند  
ـ  يياياش، بخاطر پو    يستيالي امپر ي و تجاوزها  يسايرغم تمام افتضاحات، اشتباهات س    ي عل ييکاي آمر ينکه دمکراس ياعتقاد به ا    و تـوان اصـالح خـود،    ي درون
ت يـ ن صـلح و امن    ي تضم يکا به معن  يت مردم تسلط آمر   ي اکثر ي در آلمان دوانده است و برا      يقيشه عم ي را حفظ خواهد کرد، ر     ي خواه ي آزاد يجهت اصول 

  .ن جهان پرمخاطره استيدر ا
ب کرده يکا را تخري آمريميخواهان قد ي جمهوريها و ساختارها د که ارزشيد و معتقديکن يم مياالت متحد ترسي اي که شما از امپراتوريرين با تصوي   ا

 ين تحـول بـرا  يـ  بـردن بـه ا  ين اندازه متحول شده است؟ چرا پي سال گذشته ا۵۰کا واقعا در ياالت متحد آمريا ايآ. رديگ ي قرار مياست، در تناقض جد   
  ل است؟ن قدر مشکيها ا يياروپا

ـ يـ کن ير صـحبت مـ  ي ساله اخ۵۰ز از تحوالت يها شکل گرفته و ن يرخواه که نزد آلماني خيکاير آمريشما از تصو : دالي   گور و  خـواهم از   ي مـن مـ  يد، ول
کـا بـا    ياما آمر  .» باشد ين حال امپراتور  يتواند در ع    ي نم يک جمهور ي«: ن است که  يافت و آن ا   يجده به آن دست     يت در قرن ه   ي آغاز کنم که بشر    يحکم
کا را  ي ما به ارمغان آورد و آمر      ين را برا  يپيلي آغاز شد که ف    ۱۸۹۸ا در سال    ي اسپان -کاي با جنگ آمر   ي امپراتور يبنا.  خود را بنا کرد    ي کامل امپراتور  يآگاه

 ي بـرا يآنچه که من جنـگ ابـد  . ذاشت گام گيا ن کنندهييش به مرحله تعي سال پ  ۵۰ در   يستيالياست امپر ين س يا. ل کرد يا تبد ي بزرگ در آس   يبه قدرت 
 يکـار از نظـر اقتصـاد      ن  يا. او آغاز کننده جنگ سرد بود     . ن شد ييکا تع ي آمر ياست خارج ي ترومن بعنوان س   ياست جمهور ينامم، در دوره ر     ي م يصلح ابد 
ـ  ق فرو رفته بو   ي عم يک رکود اقتصاد  ي در   ۱۹۴۰کا قبل از    يآمر.  هزارساله عمل کرد   يگذار  هيک سرما يهمچون   ن يم در ماشـ   ي عظـ  يگـذار   هي سـرما  يد ول

ک رکـود   يـ  بـه    يين شکوفا ينکه ا يان جنگ، خطر ا   ياما پس از پا   . کا شکوفا شد  ي وضع را عوض کرد و اقتصاد آمر       ي، پس از ورود به جنگ دوم جهان       يجنگ
. ن داده بود لغو کرديالتا به استاليت در کنفرانس  را که روزوليل ترومن در کنفرانس پتسدام تمام تعهداتين دل يشد و به ا     ي م يک تلق يار نزد يانجامد بس يب

  . ندارديازيه نيها به روس ي بر ژاپنيروزي پيگر برايافته بود و آشکار بود که دي دست ين به بمب اتمين بيکا در ايآمر
ن يـ ا. ردي را بر عهده گ    يس جهان يفه پل يظان ندهد، بلکه با ادامه آن، و      ي خود پا  يحاتياست تسل ين فکر در ذهن ترومن شکل گرفت که به س         يج ا ي   به تدر 

ن بعنوان  يسم و استال  ي، کمون يبين جنگ صل  ينه ا ي به پرداخت هز   ييکايات دهندگان آمر  ي واداشتن مال  يو برا .  دربرداشت ي باور نکردن  يا  نهيطرح طبعا هز  
ل شـد و    يکا تبـد  يالت آمر ين ا يتر  ي رسما به شرق   ين غرب آلما.  در صفحه بزرگ شطرنج بود     يا  نجا آلمان فقط مهره   يدر ا .  شدند يکا معرف ي آمر يدشمن اصل 

 از آلمـان را کـه تحـت اشـغال      ييهـا    بخـش  يها با چـه سـرعت       ييکايت که آمر  ين واقع يا. ها هستند   ييکايتر از خود آمر     ييکايها ثابت کردند که آمر      يآلمان
 يه جنگـ  يآخر حفظ روح  ! کيک پشت تحر  يتحر.  بود يدي شد   ضربه ني استال يک کشور مستقل ساختند، برا    ي بود، سرهم کرده و از آنها        ي غرب يها  قدرت

م يتصـم .  خودشـان نداشـتند  ي خـارج از امپراتـور  يي تصرف جاي برايقيها عال  روسيول.  دوره جنگ سرد شد   يشعار وحشتزا » ها  خطر روس «. الزم بود 
کـا  ي آمر ي امـروز  ياو معمـار امپراتـور    .  کـرد  ي ما باز  يرا برا  )۲(»خيمترن«کا نقش   ير خارجه وقت آمر   يوز» ن آچسن يد«.  گرفته شد  ۱۹۴۷ در سال    ياصل
 سال گذشته است و امـروز پـس از   ۵۰از آن زمان . ها حضور خود را نشان دهند د در همه جا و در همه قاره   يها با   ييکايم گرفت آمر  ياو بود که تصم   . است
ن يصـدام حسـ   . االت متحد داشـته باشـد     ي ا ي برا يتواند خطر   ي که نم  ي کشور ؛کند  يکا حمله به عراق را طرح م      يس جمهور آمر  ييک ر يان جنگ سرد    يپا

ل داشتند، او را ي ميلي خيدل کاسترو که برادران کنديکند، درست مثل ف يکا مقاومت مي آمر ي مخف يها  فقط در مقابل نقشه قتل خودش توسط سازمان       
  .به قتل برسانند

ک و يـ ولوژي، بي اتمـ يهـا   اسـت، دشـمنان مـا سـالح     ي خطرناک يايم که عجب دن   يکن  يت م يام و بعد شک   يتراش  ي خودمان دشمن م   ي   ما در همه جا برا    
ن اسـت کـه   يـ اما رک و پوست کنده، موضـوع بـر سـر ا   .  ما به کار ببرندي نابودينها را براي ا يکنند و ممکن است روز      يد م ي تول ي کشتار جمع  يها  سالح
  .ر شونديزها به پنتاگون سرا پول

 در  ياسـت داخلـ   يل شود، از نظر س    يکا تبد ي آمر ياست خارج ي س ي به عنصر اصل   ي و ابد  يمينکه جنگ دا  ير بر ا  يدنت ترومن دا  يرزم پ ين تصم يا:    پرسش
   داشته است؟ياست داخلي در سيرين امر چه تاثيد ايح دهيممکن است توض. گر شد  جلوه)۳(»يت مليقانون امن«

س يا و نـاتو تأسـ  ي سـ يهـا   سـازمان .ت شديت ارتش تقويموقع.  شدليرت جنگ به وزارت دفاع تبدوزا:  نکته بود۸ شامل   يت مل يقانون امن : دالي   گور و 
کـا  ي آمر ي در بسـط امپراتـور     يفـه مهمـ   يناتو امروز هم وظ   . ندي تحت نظارت درآ   ي غرب ين بود که متحدان ما در اروپا      ي ا يس ناتو در اصل برا    ي تأس .شدند

ک مرحلـه   ين فقط   يياوکرا.  کند يشرويد در جهت شرق همچنان پ     يت آن درآمده و حاال ناتو با      يبه عضو لهستان، مجارستان و چک تا کنون       . برعهده دارد 
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مقام سـوم در    ] مجموعا[ر نفت و گاز     ي خزر که از نظر ذخا     يايجان و مناطق اطراف در    ي عبارت است از کردستان، ازبکستان، آذربا      يهدف اصل .  است يانيم
  .جهان را دارند

 هر چه ارزانتـر   ي مستقل از اوپک و به بها      ي خود از منابع   ي نفت يازهاين ن ي تأم ي در پ  )۴(»نجريسي ک يهنر«ا از زمان وزارت خارجه      کياالت متحد آمر  ي   ا
کا و ناتو در يشود که آمر يب مالحظه مين ترت يبه ا . گر دوام خواهند آورد   ي سال د  ۲۰، فقط تا    يکا با احتساب مصارف فعل    ير موجود در خود آمر    يذخا. است
ت خـود  ين کشورها را بـه عضـو  يل ناتو اين دليکنند و به هم يب م ي را تعق  ي، اهداف کامال ملموس اقتصاد    ي دفاع از حقوق بشر و دمکراس      يت شعارها پش
 Union Oil of يشرکت نفت.  استيک موضوع فرعين ين بيدر ا» اسامه بن الدن«. ميل است که ما در افغانستان حضور دارين دليآورد و باز به هم يدرم

California      که با نام مخفف UNOCAL    بـا حکومـت طالبـان در حـال          )۵(جان به پاکسـتان   ي از آذربا  يک خط لوله نفت   ي ساختن   ي شهرت دارد، سابقا برا 
شـمال و   ه  يـ ان اتحاد يـ شد حسـاب کـرد، مـا جنگجو         ي حکومت طالبان نم   ي از آنجا که رو    يول. ده شود ي کش ين لوله قرار بود تا بندر کراچ      يا. مذاکره بود 

ـ      يحاال بهتر خواهد شد بس    ] افغانستان[ا وضع   ين سؤال که آ   يپاسخ به ا  . مين آنها کرد  يگزيد کابل را جا   يحکومت جد   ي آن لولـه نفتـ     يار مشـکل اسـت، ول
 يهـا  اهگـ ي مسـتقر هسـتند و همـه جـا پا    ي مرکزياي در آسييکاي سرباز آمر۶۰۰۰۰د دانست که در حال حاضر    يبا.  هم خواهد شد   ياديساخته و خرج ز   

 يد برايم نبايا  کردهي دست درازي مرکزيايها در آس راث روسين نکته که ما به مي بر پا شده و ايتوان گفت که امپراتور يپس م. شوند ي ساخته م ييهوا
  .ند باشديآنها خوشا

س جمهـور  يـي ز پـدر ر يس جمهور و نييعاون رم» ينيک چيد«.  دارد يع نفت ي با صنا  يد دانست که حکومت جرج بوش ارتباط تنگاتنگ       ين، با ي   عالوه بر ا  
کـار  » شورون «يره کنسرن نفت  يئت مد ي سال در ه   ۵ يت مل يس جمهور در امور امن    ييمشاور ر » سيسا را يکوندول«خانم  . اند  ل نفت پولدار شده   َب از قِ  يفعل
 همـه   يي بـه تنهـا    يک گـروه صـنعت    يـ ن امر کـه     يا.  پاکستان ]بنادر[ ازبکستان با    يژه او در آنجا عبارت بود از مرتبط کردن منابع نفت          يفه و يکرد و وظ    يم

ر پـا  يـ  را ز)۶(»منشـور حقـوق  « از   ي مهمـ  ي تا کنون اجـزا    .سابقه است   ياالت متحد ب  يخ ا ي اشغال کند، در تار    يچگونه مقاومت ي را بدون ه   ي دولت يها  مقام
ن يـ  متأسـفانه او ا    يول. کرد  يد، مطمئنا آن را شروع نم     يکجا خواهد انجام  اش به     استيدانست که س    ي که من از ترومن دارم، اگر او م        ييبا آشنا . اند  گذاشته

  .مي در حرکتيسيک کشور پلي ياد بسويکار را کرد و ما امروز با سرعت ز
ا يـ  و يت فعليفيکا به کي آمري را که باعث تحول جمهورين مراحليممکن است مهمتر. ديسينو يکا مي آمر يخ رسم ي متفاوت با تار   يخيشما تار :    پرسش

  د؟ياند، نام ببر  شدهي دولتيبقول شما به خونتا
ها  نهين هزي موجه جلوه دادن ايد براي شود، بايحاتي تسليها نهي دولت صرف هزياتي مالي بخش اعظم بودجه دولت فدرال و درآمدها    يوقت: دالي   گور و 
ـ      جنگ نـام بـرده  صدي سيالمن در کتاب خودم از دولت  .  کوتاه و درازمدت براه انداخت     يها  جنگ ن و جنـگ  ين محاصـره بـرل  يام، کـه در مـدت زمـان ب

انـد    براه افتادهييها در کشورها ن جنگيا. اند  داشته(Promot Liberty) يشبرد آزادي مثل پيزيانگ الي خيها  از آنها ناميبعض. اند ر شدهيدرگ» کوسووو«
ران است که ما يگر در ايمثال د. مي منتخب مردم را سرنگون کرد  يها  ال که ما در آنها دولت     ل پاناما و گواتما   ياند، از قب     ما نداشته  ي برا يچگونه خطر يکه ه 

کـا در   ياند و نفـرت از آمر       بار بوده   ها فاجعه   يرين درگ يجه همه ا  ينت. مي محمد مصدق شرکت کرد    ي سرنگون کردن دولت قانون    ي شاه برا  يفعاالنه در کودتا  
ازده سپتامبر ي.  آن باشمي شاهد نابوديبه سادگتوانم  يکا هستم و نم ي در آمر  يز بازماندگان مدافعان جمهور    ا يکيمن  . ن کشورها رشد کرده است    يهمه ا 

ن دشـمنان   ياما ا . مينال  ياند م   ن کرده ي که همه جا کم    يم از دشمنان  يما دا . دي به آتش خواهد کش    ي ما را درست و حساب     يتازه آغاز کار بوده و باالخره روز      
  .ميا را خودمان ساخته

 ي سال است که در خواب فرو رفته، ول۳۰ن کشور يا. شتر آلمان را در نظر دارميم، بکن ي من از اروپا صحبت م     يوقت. ن به خواب فرورفته   ين ب ي   اروپا در ا  
. انـه ي م ياي تصرف آسـ   يکا برا ي آمر ي قو ي از ناتو است و ناتو بازو      ييآلمان جز . ن اوست ي خواهد شد که در کم     يدار شده و متوجه خطر    ي از خواب ب   يروز
 کـه هـم اکنـون در حـال سـاختن            يي جـا  يعنيج فارس به پاکستان و از آنجا از راه افغانستان به ازبکستان،             يما از خل  .  ما در کابل خواهد بود     يگاه اصل يپا
 ييچ کشـور اروپـا  ي خواهد داد، امـا هـ  ياريا ن راه ما ريم آورد و ناتو در اين کشورها را بدست خواهيما نفت ا. م کرديم نفوذ خواه ي هست يي هوا يها  گاهيپا
خ يشـتر دربـاره تـار   يد بيـ تر انجـام دهنـد با   دهين کار را سنجينکه اي ايکا جدا کنند و برا    يها راه خود را از آمر       ييد اروپا يباالخره با . ن کار ندارد  ي در ا  ينفع
 ۳ر يـ نهـا در انتخابـات اخ     يا. اند   بزرگ وابسته  يها   به پول کنسرن   يروزافزونبطور   جمهور   ين رؤسا يا. کاي جمهور آمر  ي از جمله درباره رؤسا    .کا بدانند يآمر
ور  ال گ  يخرج کردند و وقت   » جرج بوش «و  » ال گور « من   ي پسرعمو يعنيخواست،    يچکس آنها را نم   ي که ه  ياست جمهور ي دو نامزد ر   يارد دالر برا  يليم

. ر پـا گذاشـته شـد      يـ  ز يب همه مصوبات قانون اساسـ     ين ترت يل کرد و به ا    يرا به ما تحم    فدرال جرج بوش     يتر بود جلو افتاد، دادگاه عال        باهوش يکه قدر 
 مـا مقـدس بودنـد؛ مـا واقعـا بـا       ين ارگانها تا بحـال بـرا  يهمه ا.  غرض ورزانه از کار برکنار کرد   ين رأ يل ا يتوان به دل    ي را م  ي دادگاه عال  ي قاض ۵حداقل  

  .مي روبرو هستيمشکالت بزرگ
 در  يانوس اطلس قدر  ي اق ي من از ورا   يد روشنگر يشا. دار کند ي خفته را ب   يباين ز يد باالخره ا  ي با يکس. کند  ين منتظر است و سر خم م      ين ب ي   اروپا در ا  

  .ن راه مؤثر باشديا
ش آنهـا مـؤثر     يدايـ  در پ  ي اجتمـاع  يروهـا يانـد و کـدام ن       افتهينها چگونه تکامل    ي چگونه خواهند بود؟ ا    يخ متفاوت ين تار ي چن ي اصل يها  انيجر:    پرسش

  اند؟ بوده
 دولت که يتعداد اعضا. دي خود رسي به حد اعاليخوار گان رشوهي رونالد رياست جمهوريدر دوره ر.  استيخوار ها رشوه دهين پدي از ايکي: دالي   گور و

شـناختند   ينما ميشه جذاب سين را بصورت هنرپگايمردم رونالد ر. سابقه است ياالت متحد بيخ اين خاطر محکوم شدند در تمام تار     يگان به ا  يدر دوران ر  
.  مـردم ندارنـد    يا وضـع زنـدگ    يـ  ي بـه دمکراسـ    يا  چ عالقـه  يها ه   ني است که ا   يعيکرد و طب    يا عمل م  يفرنيع نفت کال  ي منافع صنا  ي او فقط در راستا    يول

تواند دالرها را به      ين جنگ است که م    يرا ا ي دارد ز  ي ابد از به جنگ  ي فاسد ن  يکايآمر. خرند  يجمهورها و سناتورها را م      س  يي ر ييکاي بزرگ آمر  يها  کنسرن
ل و مشـکالت او  ياسـت بـه مسـا   يش درک کرده کـه س يست و از مدتها پي احمق ني البته نامطلع است ول ي معمول ييکايآمر. ر کند يها سراز   سه کنسرن يک

  .دکنن يگر در انتخابات شرکت نمي از مردم ديميک به نيل نزدين دليبه هم.  ندارديکار
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ها کمک کرده است تـا    به حکومتين جنگ از لحاظ داخل  يا. ر کرده يا درگ يکا را در تمام دن    ي جنگ مواد مخدر است که آمر      ،خين تار ي از ا  يگري   بخش د 
ا يمثال در کلمب، ي نظامي تجاوزهاين پوشش براي بهترياست خارجيو اما از نظر س.  سازندي شهروندان را خنثيها ما جنبشيمال و دايمنشور حقوق را پا

آورم،   ياد مـ  يـ  خـودم را ب    ي دوران جـوان   يايـ مـن کلمب  . شتر از مصرف خود مواد مخدرند     ين جنگ به مراتب ب    ي ا ي و اجتماع  ياسيعوارض س . و پاناما است  
 و دسـتجات مـرگ بـه        يمرنظاي مسلح غ  يها  ، گروه يکي چر يها  گروه.  مانده است  ي از آن باق   يا  هي امروز فقط سا   يول. ييک، متمدن، اروپا  ي دمکرات يکشور

ک برنامـه   يـ  از مـواد مخـدر در واقـع          يريجلـوگ . کننـد   يکا در همه کار دخالت مـ      يمشاوران اداره مبارزه با مواد مخدر آمر      . اند   مشغول يا  رحمانهيجنگ ب 
. برنـد  يهـا بسـر مـ    حد در زنـدان االت متيت اي درصد از جمع۵با يتقر. ل کرده استي تبديک برخورد نظاميکا آن را به ي آمري است ولي و پزشک يبهداشت
ل يـ  سال هستند که مـثال بـه دل  ۳۰ تا ۲۰ن ي بينها اغلب جوانانيا. اند ن عده بخاطر مواد مخدر محکوم شده    يت ا يزند و اکثر    يون سر م  يلينها به م  يتعداد ا 

د گذاشت به کار خود ادامه يست و نبايم منطبق نيل سلت با عقين حاکميعملکرد ا. اند جوانا از آنها گرفته شده به حبس ابد محکوم شده ي بار مار۳نکه يا
  .دهد

کا را از اقتصاد زمان صلح به اقتصاد ياقتصاد آمر» ي صلح ابدي برايجنگ ابد«ن يد که مخاصمات شرق و غرب بعنوان محرک ا   يا  شما نظر داده  :    پرسش
 را امـروز  ي نظام-ين مجتمع صنعتيا. ر سلطه خود درآورده استيکا را ز  ياست آمر ي بوجود آورده که س    ي نظام -يک مجتمع صنعت  يل کرده و    ي تبد يجنگ

   دارد؟يف کرد؟ چه عملکرد و چه قدرتيتوان توص يچگونه م
 خود بـرخالف  ياست جمهوريان دوران ريزنهاور در پايآ. حد و مرز است ي بي صنعت -ي نظام يها  توان گفت که قدرت مجتمع      يت م يبا قاطع : دالي   گور و 
نقـدر کـم دربـاره      ي ا ييکـا ينکه روشنفکران آمر  يکنند از ا    يها تعجب م    يبعض. است و اقتصاد اعالم خطر کرد     يها در س    ن مجتمع يمه، بخاطر نفوذ ا   انتظار ه 

 ياهـ    استادان و محققان دانشـگاه     يد دانست که صدا   ي با يول. سندينو  ي م يل خصوص ينها معموال راجع به مسا    يکنند و چرا ا     ي اظهار نظر م   ياسي س يزندگ
دا ي پيگريها معموال بهانه د  اخراجيرد، بلکه برايگ ي صورت نمين کار البته علنيا. شان را از دست بدهند ترسند شغل يد که ميآ يکا از آن جهت درنميآمر
ـ  ن جنيها مخالف ا   يليخ. دي جنگ عراق تکرار گرد    يتنام شد و در ماجرا    ير منتقدان جنگ و   يبانگين سرنوشت دردناک گر   يا. شود  يم  فقـط  يگ بودنـد، ول
ها   در دانشگاهي صنعت-ي نظاميها قدرت مجتمع. ار ما نگذاشتندي در اختيا گر برنامهيم تا ديون درباره آن آنقدر حرف زديزيو من در تلو» ينوام چامسک«

 يمـ يک تشـنج و مبـارزه دا      يشه  يهم. کند  ياط رفتار م  ينطور با احت  ي ا ييکاي آمر يسينو  خين امر است که تار    يل ا ي از دال  يکين  يوسته حضور دارد و ا    يهم پ 
  .ک فاجعه نشوديها منجر به  ييکاي آمرين وضع برايدوارم که ايام. د شده استي تشديده به شکل خاصين پديشود و امروزه ا ياحساس م
 را  ي بزرگـ  يآن است که شما بحران اقتصاد     ل بر   ين امر دل  يا ا ي وابسته است؟ و آ    ين اقتصاد جنگ  ياالت متحد به ا   يد که ا  يا  دهين عق يا شما بر ا   يآ:    پرسش

  د؟يکن ي مينيب شيپ
م، ي کنـ  ي موجود را بررسـ    يها  اگر نمونه . مي هست ي اقتصاد يک دوران ناکام  يانه  ياند که ما در م      کنم همه تا کنون احساس کرده       يمن فکر م  : دالي   گور و 

ن يـ ا. انـد    کـرده  يها را دسـتکار      اموال خود و ترازنامه    يها را نپرداخته و بها      اتيل با دروغ و تقلب ما     ي بزرگ اقتصاد  يها  با همه مؤسسه  يم که تقر  يابي يدرم
ن نظام جهان به خورد مـا داده شـده و   يتر ک دهه تمام بعنوان موفقي که در طول يا ينظام مال. سابقه است   ي ب ي اقتصاد يها  تيخ فعال يده در تمام تار   يپد
  .ارد دالر دود شد و به هوا رفتيلي م۱۰۰۰کباره يد، ين حباب ترکيش اولي دو سال پيوقت. گ جلوه کردب بزريک فريکباره مثل يه رشک همه بود، به يما

نانـه  ي پاکد يش اخالقـ  ي اسـت کـه بـه آن آزمـا         ياسـ ي س يهـا   ر ممکـن بـودن بحـث      يـ کا بنظر شما غ   ي آمر ي دمکراس يک عامل مهم فرسودگ   ي:    پرسش
(puritanische Gewissensprüfung)ن بـاره  يـ ک مثـال در ا يـ . دهـد  يل مـ ياستمداران تقلي سيتيل شخصياست را به مساين امر کل سيا. ديا  نام داده

  کند؟ ينطور عمل ميکا اي آمرياست داخليده کدامند؟ چرا سين پدي ايل اصليدال. است» ينسکيلو «يماجرا
 ييکـا يآمر. شود  ين امور به مردم داده نم     ي در مورد ا    هم يطالعاتا. با وجود ندارند  ياالت متحد تقر  ي در ا  ي اجتماع يها  توان گفت که بحث     يم: دالي   گور و 

ا مثل مورد يروز شده ي که ما پي وقتيعني گفتم، مطلع خواهد شد که کار از کار گذشته است،         ي مرکز ياي از آنچه که من درباره تصرف آس       يمتوسط زمان 
ر است که هنـوز  ي درگيي که پول و قدرت دارند و آنهايستيالي امپريها استيسن طرفداران يکا بي در جامعه آمريبحث واقع . ميتنام شکست خورده باش   يو

، مطابق با روح ي فکريها تيت و اقلين حکومت و اکثري منضبط و تعادل بيک دمکراسي که به يي آنهايعنيدارند،  ي را محترم مي پروتستانيخياخالق تار
. ميشـو   ين م ينطور خشمگ يم ا ير پا گذاشته شدن منشور حقوق باش      يم شاهد ز  ي ما مجبور  يت وقت ل اس ين دل يبه ا . االت متحد اعتقاد دارند   ي ا يقانون اساس 

 اسـت کـه   يهـا و کسـان   سـت يالين امپري امروزه بيبرخورد اصل. د بکننديت چه با ين وضع يدانند در ا    ي، نم ورزند  ي که به کشور خود عشق م      ييها  ييکايآمر
ز در مـدارس    ي دارد، و در غم آنند که چه چ        يشان مفهوم   ي که هنوز جامعه برا    ي کسان يعنينامند،    ي م (Communitarian) آنها را طرفداران جامعه      يگاه
  .ميج ترک دهيتر بتدر ک ماده سبکين شد و چگونه معتادان را با ييها به هرو اد بچهيتوان مانع از اعت يس شود، چگونه ميتدر

 ين روند امضـا   ي مرحله مهم در ا    يکي.  مندرج در منشور حقوق است     ي حقوق شهروند  يجير از عناصر مهم متشکله استدالل شما محو تد        يکي:    پرسش
ن يـ ا اي آ.بوده است» اوکالهما« در ي بمب گذاري در پ۱۹۹۶ل ينتون در آوريس جمهور کليي مجازات اعدام توسط رين و اجراييسم و تعيقانون ضد ترور 

   حقوق شهروندان گذاشته است؟ي رويرين قانون چه تأثي است؟ ايسيک کشور پليه  خزنديريگ ل دهنده روند شکلي از عناصر تشکيکيقانون 
 کـه  ي قـانون ياند که او بخاطر امضـا  دوستان من نقل کرده . ميشد  ي محسوب م  ياسي ما متحدان س   يشناختم، ول   ينتون را شخصا نم   يمن کل : دالي   گور و 

 راست بـود    ي ماورا ياسي س يها   در چشم گروه   يشه مثل خار  يس جمهور هم  يين ر يا.  است ار ناخرسند بوده  ي آن وجود نداشته بس    ي برا يل عقالن يچ دل يه
ق ياهان را به شـرکت در انتخابـات تشـو    يخواست س   ينکه م ي ا ي داشت، برا  يال دمکراس يالت سوس يرا او تما  ي قرار دارند، ز   ياسيف س يه ط ي ال يکه در منته  

از همه . ه او بپا خواستنديمه علي بيها ن جهت کنسرني برقرار کند و به ا  ي عموم يمه سالمت يام ب ک نظ يل مهم، که او در نظر داشت        ين دل يز به ا  يکند و ن  
 به دادگاه کشـاندند و او را  ياست جمهوري از ري برکناريو با تقاضا  » ينسکيلو «يله ماجرا ينکه او را بوس   ي مبارزه با او استفاده شد تا ا       يل ممکن برا  يوسا

کـا پـس از روزولـت را بـه زانـو            ي جمهـور آمر   ين روسا ي از هوشمندتر  يکيب  ين ترت يبه ا .  را امضا کند   يد آن طرح قانون    حفظ سمت خو   يوادار کردند برا  
 ياصـل حرمـت آزاد    . کنـد   يج آنها مو بر انـدام انسـان راسـت مـ           ي قانون ضد ترور را امضا کرد که نتا        ۳ در اوکالهما    يگذار  نتون بعد از بمب   يکل. درآوردند
ق يـ  و اموال شهروندان فقط از طريکند زندگ ين مييت قانون که تعياصل حاکم. ن رفتين از بين قوانيله اي ما است بوسيظام حقوق که اساس ن  )۷(انسان
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ه ي از مبارزه عليي اوکالهما که خود جزيگذار ن اصول همزمان با محاکمه عامل بمبيلغو ا. ر پا گذاشته شديرد، زي مورد تعرض قرار گيک محاکمه قانوني
  . کار از کار گذشته استين شرمنده است، ولين قواني اينتون بخاطر امضايکل.  به اجرا درآمدها بود يعدالت ي بنيهم

ن نامه يدر ا. دي خود امضا کرديي خطاب به دوستان اروپا يا   نامه ييکاي از روشنفکران آمر   يگريهمراه با عده د   ) ۲۰۰۲ (يشما در بهار سال جار    :    پرسش
کـا  يق از آمر  يـ ن نفـرت عم   يـ  ا يل واقع ي نام برده شده است که اکنون مانع هرگونه بحث درباره دال           ييکايک عنصر مهم فرهنگ آمر    ين   بعنوا يياز خودستا 

  ست؟ي نييکايسم آمريونالي ناسير براي حسن تعبي نوعيين خودستايا به نظر شما ايآ. شود يم
تـر   نيي سـطح پـا  يها  را به ملت  يت، تمدن و دمکراس   يحيان مس ييکايشد که مقدر است آمر     يان م ين نظر با افتخار تمام ب     يدر قرن نوزدهم ا   : دالي   گور و 

 رفتـار   ي بـرا  يزيـ اط آم يـ ار احت يان بسـ  يـ  ب ييکـنم خودسـتا     يل من فکر م   ين دل يبه هم . ار متکبرانه و نژادپرستانه است    ين نظر طبعا بس   يا. آموزش دهند 
ز بـه   يـ ان در خلـوت ن    ييـ کايکنم که آمر    يمن گمان نم  . ات مردم فرق گذاشت   يکا و روح  ياست آمر ي س يستيالي امپر دن عملکر يد ب ي با يول. ان است ييکايآمر
ن ي تـأم  ي خود را که برا    ياندازها  ها انسان پس    ونيليد دانست که م   يبا. ق حاکم است  ي عم ينجا نگران يا. شان افتخار کنند     بودن خود و به حکومت     ييکايآمر

 کند، ي دوباره مجبور باشد دنبال کار بگردد تا بتواند از درآمد آن زندگي سالگ۶۰ آدم سر يوقت. اند ز دست دادهشان کنار گذاشته بودند ا يدوره بازنشستگ
  .ش خواهد داشتي پرمشقت در پي سال زندگ۲۰ سال عمر کند، ۸۰ ين آدمياگر چن.  وجود نخواهد داشتيزي افتخار کردن به چي برايمحمل

هـا آن     و رسـانه  . شـود   ي دامـن زده مـ     ي گروهـ  يهـا    بطور عمده از طرف رسانه     ييخودستا. برند  يتأمل بسر م  دوران  ک  يشتر در   يان ب ييکاي   بنظر من آمر  
 يديـ جنگد و همـه مـا از پل   يها م  »يديپل«را او با    ي دادن به بوش، ز    ي رأ يج مردم برا  ي بس يعنيع بزرگ از آنها انتظار دارند،       يکنند که صنا    ي را م  ييکارها

  . شدن تمام جامعه استيستياليح، سر و کار ما با امپريتوضن يبا ا! مينفرت دار
ت يوال اسـتر « طبقه حاکم و يغاتين تبلياز نظر شما ماش» مزيورک تايوين«. ديکن ي م ي تلق ي کشورتان را منف   ي گروه يها  ن رسانه يشما مهمتر :    پرسش
نگار کار    شما خودتان بعنوان روزنامه   . دينيب  يها م   دهيها و پاچه ورمال     احشهرا بصورت اجتماع روزانه ف    »  ان ان  يس«.  است يستيک روزنامه نوفاش  ي» جورنال
  اند؟ ن حد از دست دادهي خود را تا ايکا زبان انتقاديچرا مطبوعات آمر. ديا کرده

د يـ ويد«. دا کـنم يـ  پيدسترسـ ون يـ زيل است که به تلوين دليسم، به اينو ي مطبوعات ميبرا  يخدان هستم و اگر گاه گاه  يمن در اصل تار   : دالي   گور و 
 کـه تعـداد   يدا کند، در حاليه تسلط پيتوانند بر بق ي از مردم مين پرسش را مطرح کرد که چگونه معدودي ايکا زمانير آمي از پدران فکر  يکي) ۸(»وميه

سا و مطبوعـات آن زمـان شـکل داده          يله کل يس قرن هجدهم بو   يو افکار عموم  . يق افکار عموم  ياز طر : ن بود يادند؟ پاسخ او ا   يار ز يگران بس يآنها اندک و د   
ن يـ تعلـق دارد و بـا ا      »  وارنـر  -مزي تـا  �آ او ال    «به کنسرن   »  ان ان  يس«. ع بزرگ يکند؟ صنا   ين م ييکا را تع  ي آمر ي افکار عموم  ياما حاال چه کس   . شد  يم

ع ي صـنا يها شکل گرفته، بـرا  ت رسانهينطور که وضعيا. سوزد  يکا نم ي آمر ي جمهور يمي بحال اصول قد   ينان داشت که آنجا دل کس     يتوان اطم   يحساب م 
ق يـ  تحقي بـرا ينها چـه مـدت زمـان   يد دقت کرد اي فقط با.قرار دارد» کايت آمريوپرکوئ«ار کنسرن   يز کامال در اخت   ين» مزيورک تا يوين«.  است يبزرگ عال 

ن يـ کنند که باعث انتخاب ا ي دفاع ميسم قرار دارند و از کسان يالين مطبوعات بوضوح در جبهه امپر     يا.  وقت صرف کردند   » انرون« کنسرن   يدرباره ماجرا 
ل يـ ن دلي به همـ . دفاع کننديامپراطور يدر مرکز اصلن است که از تجمع ثروت يها ا فه رسانهي وظ.برند ي او سود م  يها  استيشدند و از س   س جمهور   يير

 يهـا   کرد و در مصاحبه     يالدن به تمام نقاط عالم سفر م         بن .الوقوع بيک سؤقصد قر  ي  درباره يي اروپا پر بود از خبرها     .ميا  دهي غلت يبورطه ناآگاه است که ما    
 .دندين بـاره نشـن    ي در ا  يزي خود چ  يها  ونيزيو و تلو  يات و راد  يها از نشر    ييکاي آمر يطان بزرگ وارد خواهد آمد، ول     ي به ش  ي کار يا  که ضربه گفت    يخود م 

شـوند بـر افکـار مـا تسـلط            ي منتشـر مـ    ي عموم يها  ق رسانه ي که از طر   ياتي نظر .وانه عامل آن بوده است    يک د يبعد آن اتفاق افتاد و دوباره گفته شد که          
  .مي خود بسازيت براي از واقعير درستيم تصويتوان ي وجود نداشته باشد، ما نميمين بمباران داي در برابر اي نظر مخالفيابند و وقتي يم

از  )۹(مـار ي وايجمهوراز  يشبح ، جنگ سردهاي چ و خم ي پ گذر از که پس از     ديکن  يم م ي ترس ييکاي آمر ي از دمکراس  يا  رهيار ت ير بس يشما تصو :    پرسش
ا ي احي برايديچ اميا واقعا هيآ. قرار داردگرا  تيک نظام تماميل شدن به ي خطر تبدم دريداعمر آن بسر رسيده و  که ي امپراطوري است، نوعپس آن پيدا
  ست؟يکا ني آمري جمهوريمي قديها و حفظ ارزش

ج ي تازه جذب کند، بتـدر يروي نتواند نيا کرهي اگر پ  . است ي، سرنوشت محتوم هر فرد، هر جامعه و هر امپراطور         ي درون يروياز دست دادن ن   : دالي   گور و 
 سقوط ما را يتوان جلو يم نيله معموليچ وسيرسد که با ه ي و بنظر ممحسوس است] کايجامعه آمر [يجياکنون سرد شدن تدر. ديي خواهد گرايبه سرد
را چارچوب الزم   ي را دوا نخواهد کرد، ز     يانتخابات درد . رسد  ي به ذهن من نم    يزي وجود ندارد، بلکه چ    يا  چ چاره يست که ه  ين طبعا به آن معنا ن     ي ا .گرفت

   را بپردازد؟ياسين تحول سينه ايد هزي بايچه کس.  تحوالت وجود ندارديبرا
نما بارهـا از او سـؤال کـرده بودنـد کـه بلـه،               يکنندگان س   هيته. ان برسانم يبه پا » اورسن ولز «ام    يمي از دوست قد   ي با نقل قول   ن گفتگو را  يد ا ي   اجازه ده 

ن يد آن را تـأم    يـ نـه تول  يد هز يـ لم مورد نظر که ما با     يا ف ي آ يز است، ول  يش برانگ ي و ستا  يار عال يد بس يکن  يف م ي که شما تعر   ييزهايلم و همه چ   يداستان ف 
ـ     يـ  بـه ا   يلم بستگ يز ف يانگ  ا غم يان خوش   ي پا :ن بود يشه ا يا نه؟ و پاسخ اورسن ولز هم      يان خوش است    يک پا ي يدارام،  يکن ن چـه موقـع     ين دارد کـه دورب

  .متوقف شود
  
  

  سي   پانو
۱- Gore Vidalو قـانون  الل ه اسـتق يـ  اعالميهـا  آل دهي، طرفدار سرسخت ا۱۹۲۵کا، متولد ي آمريها استي و سيسنده و منتقد نظام حکومتي نو

و  از مشـاوران او      يدر دوره جـان کنـد     .  موفق نشـد   يکا انتخاب شود ول   ي کنگره آمر  يندگي تالش کرد به نما    ۱۹۶۰او در سال    . کاي آمر ياساس
کـا و   يمطبوعـات آمر   مقاله مفصـل در      ۲۰۰ش از   يشنامه و ب  ي نما ۵،  )يخيعمدتا تار ( رمان   ۲۰دال تا کنون    يو.  او بوده است   يها  سنده نطق ينو

ناشـر  .  سپتامبر است  ۱۱ درباره حادثه    يا  نام برده شده شامل سه مقاله، از جمله مقاله        ر او که در مقدمه مصاحبه       يکتاب اخ . اروپا نوشته است  
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 يجنگ ابـد « تحت عنوان را در آلمانيا و سپس در فرانسه و اخ يتاليدر ا ن کتاب اول بار     يا.  کرد ي طرف قرارداد از چاپ آن خوددار      ييکايآمر
  . منتشر شده است»درود ي را که کاشته ميکا نفرتي، چگونه آمري صلح ابديبرا

۲- Clemens Metternich)  ۱۸۵۴- ۱۷۷۳ ( ي امپراطـور يها استيش، طراح سي صدراعظم اتر۱۸۴۸ تا ۱۸۲۲ر امور خارجه و از ي وز۱۸۰۹از 
 ش پس از شکست ناپلئونياتر

۳- National Security Act  
 کاير خارجه آمري وز۱۹۷۳کسون و از سال يچارد ني رياست جمهوري در دوران ريت مليدر امور امنس جمهور يينجر، مشاور ريسيک -۴

 .احتماال منظور خط لوله ازبکستان به پاکستان بوده است -۵

۶- Bill of Rightsت  محدود کردن قـدر يو عمدتا در راستا  ماده۱۰ و شامل ۱۷۹۱کا، مصوب ي آمري است بر قانون اساسيا متمميه ي ، اصالح
 ت حقوق شهروندان يدولت و تثب

۷- Haboas Corpusبـدون حکـم دادگـاه    يد کسـ يـ  که بـر اسـاس آن نبا  ي فردي حفظ آزادي برا۱۶۷۹ان در سال ي قانون مصوب مجلس اع 
 .ر شوديدستگ

۸- David Humeف بحـث   مردم در ادوار مختلـ ي در زندگيسيخ نوي است که در تارين کسينخست) ۱۷۱۱ -۱۷۷۶ (يسيلسوف و مورخ انگلي ف
 کرده است

 ها در آلمان  يله حکومت نازين شدن آن بوسيگزيمار و جاي واي است به سرنوشت جمهوريا اشاره -۹


