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                 هن اایاالت متحده امریکا  موسس بنیاد ګرایی درخاورمی: چامسکی

Chomsky:US  Spawned a Fundamentalist  Frankstein in  The 

Mideast                                                           

                    !                                                                       خواننده گان محترم 
 ایاالت متحده امریکا» متن انگلیسی طورتحتاالفطی  چنین ترجمه میشودعنوان فوق  در

دانشمند ی بود که اودرناول فرانکشتا ین }  -«درخاورمیانه ییباعث فرانکشتاین بنیادگرا
پرومیتیوس ماری « 8181»خود به توصیف یک کرکتر پرداخته بود که بعدًا درسال 

سروصورت داد ودر داستان که او  شبیه یک انسان هیوال صفت  راشیلی  این کرکتر
درمورد این هیوالی وحشی  مینویسد چنین مینگرد که سرانجام همین هیوالی وحشی 

ه کار یاهست کننده یا بنیاد گذار خودرا ازبین می برد چنانچه تصور برمیگردد وافرید
  ینیاد گذار  گروه داعیش یا هیوالی وحشببراین است که ایاالت متحده امریکا به حیث 

این تفصیل بمنظورتوضیح نام فرانکشتا ین می . )امریکا را به نیستی خواهد کشانید 
 (.تفصیل ازمترجم....بعمل اورده است  باشد که چامسکی در مصاحبه اش آز آن ذکری

                                                                                 

                                                                                       ؟نوام چامسکی کی است
ووسیع  بعنوان  چندی بدینسو  بطور گستردهنوام چامسکی  از دهه های        

 (منتقد سیاسیی واجتماعی  ، زبان شناس، فیلسوف)کروزندهمهمترین شخص متف

امریکا    متحدا  ست دولت های  ایاالت وبرجسته ای  سیا  و مخالف سرسخت  

عنوان  کتاب  «  811»او مولف بیشتر از  ا کنون بوده از زمان جنگ ویتنام تا

اله ومقاالت  ودریافت کننده ای  ده ها دیپلوم افتخاری دوکتورا  از وهزارها رس

می باشد  اخرین هاوانستیتوت های برجسته ومعتبروسرشناس جهان معاصرنهاد

از  مجموع مقاالت وسخنرا نی های او= ا ستاد ا نسان }  کتاب او تحت عنوان 

 {مارکیت بوک   دریک مجلد توسط موسسه ای طباعتی ( 3182-8999)سال

درین اواخر  نوام چامسکی چاپ رایافتکتاب اوزیور انتشار اخرین به مناسبت

 C.J)با   تر   گسترده   هرچه  محدوده ای   در  و   بفرد  منحصر  به صفت



Polychroniou )   برای  نشریه او بنام(Truthout)   مصاحبه  نموده  است

پرتیراژترین روزنامه یونانی بنام  که بخشی ازاین مصاحبه در مشهورترین و

(Elefthero  typia )مصاحبه طورذیل اغاز میشود: منتشر گردید است نیز  : 

   C.J Polychroniou:  « امریکا    متحده  ایاالت   جمهور ریس «  اوباما

ستا نه   درا  وجهان امریکا خطاب بمردم   دریک سخنرانی ملی تلویزونی اش

امریکا   سپتمبر  در یازدهم  ورخداد از سیزدهمین  سال  حمالت   بزرگداشت 

میرود    ن به عراق  برای جنگید داً  اعالم نمود  که ایاالت متحده امریکا مجد

اسالمی عراق   دولتآنهایکه خودرا« داعیش»این بار جنگ علیه گروه  ولی

 امریکا در تهاجم  وستد دولت ایاالت متحده  د ایا دالذا  میدارند وسوریه اعالم 

هنوز ناتمام باقی مانده است ویا اینکه وضیعت « 3002»سال در  باالی عراق

تحقق بخا طر بصورت اجتناب پذیرایجاب  آنرا میکند  که امپراطوری درعراق 

                                                                                                                             مجد داً در عراق داخل جنگ میشود  ؟اجندای  ستراتیژی هرج ومرج خویش 

اما ظهور دولت .  یک  کلمه  قوی است «   اجتناب ناپذیری »: نوام چامسکی

نتیجه  نسبتاً  سترش هرچه وسیع جهادگرایی افراطیوگ اسالمی عراق وسوریه

بود عراق    شکننده ای  درجامعه  واشنگتنضربتی  زدن خوب وتک طبعی  پ  

وبریتانیا    ایاالت متحده امریکا تانه ای که طی یک دهه درتحت  تحریم سرسخ

بنابرآن  دشوار  به نظر  می آید  که  دیپلوماتهای   مورد احترام .  قرارگرفت

                                                                   .     از طرف ملل متحد مستعفی نگردند« نسل کشی»دراعتراض به 

میانه اززمره   شرق  یل مسا  تحلیلګر  واصلی ترین  احترام  یکی از قابل    

امریکا  سا بق  فعال  وکارمند  اوپراتیفی سازما ن   متحده  ایاالت  تحلیلګران

اخیرًا چنین می ( Graham Fuller)اقای گراهام فولر( CIA)اطالعاتی  سیاه 

من چنین می اندیشم ویا فکر میکنم  که ایاالت متحده امریکا  یکی  از : )نویسد

که مداخالت  ، میبا شد  «دولت اسالمی عراق وسوریه »واساس گذارموسسین 

مخرب آن درخاورمیا نه وجنگ درعراق  ازعلل اساسی ظهور دولت اسالمی 

                                                                                                     (.عراق وسوریه شمرده میشود

 من فکرمیکنم  وضیعت و حاالت فعلی ید،او یعنی ګراهم فولر درست میګو     

برای  ایاالت متحده امریکا یک فاجعه است ولی این فاجعه  ثمره ای   درعراق 

باالی عراق میباشد تجاوزیکه باعث درګیری  اختالفات  ریتانیاوب اتجاوزامریک

منطقه را دربرګرفته  ام که اکنون تم تلخی  یامدپ  یعنی قومی وفرقه ای ګردید



فراگرفتند  عراق را از اختالفات فرقه ای  درگیری های گی همچو وهم است

                                                                                  . ویا به اصطالح همه گیر شده است 

polychroniou : چنین به نظر میرسد که دولت اسالمی عراق وسوریه  به

حیث نماینده  یک جنبش جدید جهادی  با تمایالت  بیشتر ذاتی وسرشتی  به 

سمت بربریت  بمنظور نیل  ویا دسترسی  به ایجاد مجدد  خالفت اسالمی می 

گروه داعیش بیشتر  به  جلب طوریکه معلوم میشود  این  سازمان  ویا .باشد

وحتی استرلیا واز خود القاعده افراطی از قلب اروپا  انجوانان مسلم ب وجذ

ل  مذهبی  مبدس به نظر شما چرا تعصب های بیشترپ.تپ وتالش می باشد  در

بسیاری ازجنبش های اسالمی درسراسر جهان درعقب به یک نیروی محرکه 

رش کشانیده میشود ویاچرا این  نوع جنبش ها  توسط مسلمانان افراطی  گست

                                                                                       ؟ داده میشود

ازاسالم افراطی حمایت   انګلیس ها  قبالً  هنطوریک هما  :نوام چامسکی

نګلیس ها  نیز  متمایل یروی از این سیاست اپیکردند  ایاالت متحده امریکا  بام

 یزمسکوالر و ناسیونالیزم علیهد وبه مخالفت یاسالم  افراطی ګرداز به حمایت 

آنکه   بخاطر  پریالیزم ام  ویا  راتوریپام  دو کشورهای لهذا هر شتقد برافرا

یم خود کنترول همه جانبه داشته  نشود وباالی غنا اهداف شان مواجهه به خطر

دادند،   جاخود   کار ی  در اجندای  را باشند سیاست حمایت از اسالم افراطی 

که بوجود  خالی اه گزینه های سکوالرمتالشی گردد که هرگپندارند می  وچنین

جای اورا   میگردد  یعنی  می پر واسال  مذهبی  افراط گرایی  توسط می آید 

در طول سالهای متمادی  عربستان سعودی یکی از اصلی  میگیرد، عالوه برآن

ترین متحد ایاالت متحده امریکا شمرده میشود کشوریکه با استفاده ازمنابع نفت 

اطی خویش به تبلیغ وترویج اسالم افراطی وبویژه به گسترش دکترین شدیدًا افر

رش این و آنجا بخاطر گست ید ودراینجا می نماسلفی تالش خستگی ناپذیر/وهابی

مساجد   آن  دکترین مذهبی اش مساجد ومکاتب ایجاد  می نماید وهمه مصارف

اسالم  در  فیصل آن مسجد  ومشخص خوب نمونه های ) تب را میپردازد ومکا

 اط پاکستان می باشد ودیگر نقر پیشاورد ینی مدارس د مکاتب اسالمی ویاآباد و

 .( از این قلم....می نمایند   که افراط گرایی را درهمچو مکاتب تبلیغ وترویج 



ن اذعان کرد که عربستان سعودی وگروپی ازکشورهای خلیچ مجددًا میتوا و

                       .شد ازجمله آمارت عربی متحد امریکا درمنطقه میبا
فرسایش  است  ل درحاسی درغرب  بهمان شکلی که دموکرا از سوی دیګر   

تعصبات    ګسترش  درغرب نیز پررونق بوده  واین ګسترش تعصبات مذهبی 

وکسی    میګردد   از نظر اکثریت مردم درغرب  بی اهمیت وبی ارزش تلقی 

ګرایی اند    افراط  امیح  نیکه بلکه  تنها آن کسا   نمی کند به آن چندان توجه

 وقابل توجه بارز  که نمونه ګسترش تعصابت وافراط ګرایی  را دامن  میزنند 

کشورهای   تعداد   جهانهمچنان اینجا درمیتواند ایاالت متحده امریکا باشد آن 

روند  که   نباشند  به اینه اکثریت نفوس آن کشورهامعتقد ک زیادی وجود ندارد

نماید   هدایت می  آدمها را دخداون  هدایت در دست خداوند است یعنی وتکامل

 محضا     جهان  چنین می اندیشند که  این کشورها   وتقریبًا نصفی ازجمیعت  

 حزبتفکر  همین   درنظرداشت  با و  د شده است سال قبل ایجا ین هزار دچن

 حزب  این    که برآن شده است ویا وظیفه ای  خود میداند    جمهوریخواهان 

 در آید درخدمت   شرکتهای شرکت های بزرگقدرت  باید درخدمت ثروت  و

اماده خدمت نمیتوانند  سیاست واقعی خودرا به همګان ګسترش دهند     که آنها

حزب   این  که باالی  نمایندبه حیث منبع رای دهنده  مجبور  را شوند  ومردم

  .دارد اعتماد نمایندست سروکار سیا ابخاطری که ب 

polychroniou: ایاالت    همه  کسان  همچو آفتاب  روش  است   که  برای

درین ولی باوجود آن .شده است امریکا مرتکب جنایات جنگی درعراقمتحده 

  است که به ساده گی ووحشتناک  مرتکببازهمین ایاالت متحده امریکا روزها

از اقوام     م ومرد ه افراد ملکی  بویژه علیه کودکاناعمال خشونت آمیز  علی

برای      یگر اکنون واز سوی د میشودازجوامع مختلف درین کشور ومذاهب

 «صدام حسین »رهبری  درتحت  که عراق  استهمه کسان روشن و هوید ا 

  کثیف  ر بسیا  فعلی  دارای ثبات  سیاسیی مختص بخود بود  لذا ازاین وضع

                      چه درس وعبرت باید گرفت ؟                                   دراین بخش از جهان 

 آموخت ابتدای ترین درسی را که ازین وضیعت موجود باید:نوام چامسکی

ذیرفته شده  پویا بهتر است ګفته شود عاقالنه خواهد بود که به قوانین ونورمهای 

خشونت .پا بند بود قوانین  گذاشت وبه آن وقعافراد ملکی   ارتباطدر المللیبین 



تحده امریکا ها صورت میگرد مانند ایاالت مازکشوروجنایاتی که توسط برخی 

 بروز عواقب  که باعث  درپی نخواهد داشت  تضمین را این  وبریتانیا  هرگز 

درآن وخت ما یه  دهد   فاجعه بار نگردد  وهنگامیکه همچو فاجعه وتهلکه رخ

چنانچه در گذشته های .تعجب نخواهد بود وادعای ما جا مه عمل خواهد پوشید 

                                                 .فاجعه بار  نیز مواجهه شده ایم نه چندان دور  با همچو اوضاع ناگوار و

Polychroniou: دولت   مواضع   علیه ریکا حمالت  هوایی ایاالت  متحده ام

سوریه تحت  رژیم   اسالمی عراق وسوریه درسوریه  بیدون تایید  وهمکاری

رفته پذی  ق های میثا قوانین وزعامت بشر االسد  خود به مفهوم سرکشی  از 

 ماسکو وتهراند این ادعای است که توسط دمشق،بین امللی نمی باششده ای 

قبل از اغاز بمبگذاری  توسط نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا ومتحدین 

او  اذعان میشود ،اما آنچه که ازوضع معلوم میشود موضوع ازاینقرار نیست  

عراق وسوریه رژیم سوریه   یروهای دولت اسالمین  تخریب واضمحالل که با

با این عمل   ایاالت متحده امریکا   اینکه  ویا  نیروند واستوار خواهد گردید ؟

نوبت  که    میکند  خود رژیم  اسد را میترساند ویا به اونگرانی ودردسر  پیدا

                                                                        انقراض رژیم شما در اجندای کار ما است ؟

اینکه   وآن   رژیم اسد  نسبتًا آرام وخاموش  به نظر می آید :نوام چامسکی

بگونه مثال  او تا اکنون  به شورای امنیت سازمان ملل متحد به ارتباط مداخله 

وسرکشی  از قوانین   نقض   در امور داخلی کشورش که بیدون شک وصریحاً 

 مداخله    م  تقا ضا عد  شد میبا  بین المللی  ملل متحد و میثاق های پذ یرفته شده

 ن به بخشی از قانو  اگر کسی»  نه نموده وآن اینکه او معتقد به این امرست که

در زیزسا یه  قانون اساسی نون را شد و قا کشورخود احترام داشته باعالیه ای 

گاهی هم   «اهمیت بدهد  امریکا  یا قانون اساسی کشور خودش ایاالت متحده 

است   ازاینقرار  مطلب عمده ، ودر عین زمان قوانین سرکشی نخواهد کرد از

س درآنصورت دربقیه جهان پحیانا  رژیم اسد را منقرض سازند وآن اینکه اګر ا

الت  ایاالت متحده حماقع خواهد شد ویاچه رخداد ی بچشم خواهد خورد؟ چی و

باعث  خود  وشام   عراق اسالمی   مواضع ګروه داعیش یا دولتامریکا باالی 

سوریه   در  یعنی تضعیف دولت بشر االسد . شد تضعیف دشمن  اصلی  خواهد

پی  تقویت گروه ضد بشر االسد خواهد شد  که ایاالت  متحده ا مریکا  نیز  در

                                                                                               . انقراض دولت اسد میباشد



Polychroniou : یت  وعربی  حما  افزون برآن  بعضی از کشورهای غربی

شان را ازکمک های ایاالت متحده امریکا درحمله علیه ګروه داعیش درعراق 

نوع از   ندن  یک لهذا این خود مورد بویژه از ترسا . وسوریه  ابراز داشتند 

ازاسالم گرایی افراطی ( بگونه مثال  عربستان سعودی)اسالم گرایی افراطی 

                                                            نیست ؟  (دولت اسالمی عراق وسوریه یا گروه داعیش)نوع دگر

یویارک تایمس موضوع را دقیقا  ګذارش داده همانطوریکه ن: نوام چامسکی

از ( داعیش)اسال می افراطی عراق  وشام  درست است که رژیم   است  کامال  

در ظاهر تا   ت متحده امریکا کم وبیش ترسیده ولیحمالت هوایی ونظامی ایاال

وامارات    لی دونورهای متمول عربستان سعودی  هنوز به جلب کمک های ما

نچه من   چنا میدهد،   ادامه  ایدیولوژیکی اش  با درنظرداشت ریشه های عمیق

ژیم ر  از افراطی ترین  یکی  قبال  درین مورد  ګفته بودم که عربستان سعودی

کمک های اش برای ګروه در که کشوری استشد افراطی اسالمی درجهان میبا

                                                                   .ده است افراطی تا هنوز کاهش بعمل نیامهای اسالمی 

Polychroniou :ازآنکه حما س واسرایل بینهم به آتش بس وقطع جنګ   بعد

برگشته است ،به نظرشمااین وضع « عادی»توافق نمودند وضع درعزه بحالت

 چه مد تی دوام خواهد کرد؟                                                                               تا 

کم  وبیش مرا  «  شد ندی  عا»بکار بردن کلمه  استعمال و: نوام چامسکی

آزار میدهد وآن اینکه صریحًا  باید  گفت که  حمالت  اخیر اسرایل  باالی غزه  

ت گذ شته بمراتب بییشتروگسترده تر بوده وتاثیرات بس هولناک  نسبت به حمال

بجا گذاشت   افزون برآن  دیکتاتوری نظامی مصر در ضد یت  همه  جانبه  با 

                                                    حما س موضوع تلخی دیگری میتواند تلقی شودکه براین تراژیدی افزون گردید 

چه اتفاقی  خواهد افتاد؟بهر       اتفاقات  صورت دراینجا باید اذعان کرد که بعدا 

بعدی ازاینقراربود که روابط بین اسرایل ومقامات فلسطینی بعدازعقد  توافقنامه 

بینهم بگونه ای منظم وعادی برگشت که بعدًا این توافقنامه « 3112»ماه نومبر

« Rafah»غزه ومصردر رفحعبور ومروربین )را  بنام گشایش راه ترانزیتی 

، ادامه بهره برداری  ازتقاطع میان .کاال  و حمل ونقل   مردمبرای صادرات 

اسرایل وغزه  برای واردات وصادرات محصوالت وعبورومرومردم  بمنظور 

ویست بانک  ت  به  جا   دیگر عراده کاهش موانع در راه بس ها والری ها و



(west Bank )بندربحری درغزه  ر یک  اعما دیگر  سوی واز ند نامید( وغزه

وبازکشایی میدان هوایی درغزه  بود که اخیرًا دراثر بمب گذاری های نظامیان 

                                                                              . اسرایلی تخریب ومنهدم گردید 

ازی انواع  موضوعات  دیگری که بعدی با اجندای مشابهه با جابجا ستوافقنامه 

میگردد     با تاید وتصدیق وموافقه اسرایل همچو تفاهم نامه فعلی  تنظیم وترتیب

درحالیکه مینماید    توافقنامه ها عدول   مقامات اسرایلی بعضًا ازمفادات همجو

از   تا آنکه  بعضی  ید ایستاده گی منما   حماس به تعهد و قول خود تا  آنزمان

نگردند   ولی  هنگا میکه س  واکنش  حما و یلی ها  باعث تشدید  تحریکاسرا

حماس درمقابل تحریک اسرایلی ها واکنش سخت ازخود نشان  میدهند   درین 

موقع برای اسرایل فرصتی دیگری  مساعد  میگرد د  که چمن سبز پربار خود 

                                                                                                                 . را در تضاد با حماس رنگ وصورت دیگری دهد

( خاموشی یکطرفه) در دوره ها وحاالت  آرام وخاموش و موقت وګذری        

واهداف   برای اسریلی ها  فرصتی میها میګردد تا به توسعه وګسترش سیاست

بی  هر آنچه که اسرایلی ها  آن  برنامه ریزی شده ای خود  بغرض  دستیا الً قب

با ارزش میدانند بجلو درحرکت ( west Bank)بی ها را درویست بانک  دستیا

 ،می سازند  ازهم   جدایی وز فبلسطینی هارا  مجبور به ترک وګری و می افتند

ی که توسط  اسرایلی ها   دراینجا باید اذعان کرد که این همه اقدامات وعملیاتها

–نا شی ازکمک های حا تم طای مابانه ای   اعم  ازنظامی   صورت میگیرد

اقتصادی و  دیپلوماتیکی   و ایدیولوژیکی  ایاالت  متحده   امریکا  درچوکات  

              موضوعات  توام درتوافق باچشم انداز  اولیه اسرایل صورت میگیرد

« عدم دخالت »عبارت از(3112)اکرات سالدرمذ بهرصورت هدف اصلی     

به استثنای » اسرایل در نوار غزه بود درحالیکه همچنان  قدرت ونیروی اشغال

ن نیا جها یعنیدرجها ن به رسمیت شناخته شده است  «بگفته ای امریکا اسرایل

در ایاالت سفانه که ولی متاند که درجهان نیروهای اشغالگروجود دارد ا معتقد

 است  زعات اسرایل وفلسطین  ارشد منا  ومذاکره کننده ای معمار متحده امریکا

 اسرایل  وابسته وزیرنخست ( sharon)شیرون «عدم دخالت» مفتضحانه ازکه 

  اقای وایسگالس-سخن میزند( Dov  Weisglass)دوب وایگالس ودوست قرین

« عدم دخالت»ه مفهوم برنام:دوست  شیرون  به مطبوعات چنین اذعان مینماید

را منجمد سازید  پس  در  میباشد  وهنگامیکه شما این  روندانجماد روند صلح 



واقیعت امر شما خود  جلوگیری از تشکل دولت فلسطین  وجلوگیری  از بحث 

بهرصورت  او یاد   .ومذاکره  درمورد پناه جویان مرزها واوریشیلیم می نماید

شده   نامګذاری  فلسطین  وثر بنام دولتاور میشود که این بسته کامل بطور  م

مقامات   شد  با درنظرداشت مجوز است  وهمه آنچه که مستلزم این دولت میبا

عالیه واز برکت ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا وتصویب هردومجلس 

                                                                                                                                         .ف شده است  کنګره از اجندای کاری ما حذ

رار  قباًل نیز بمشاهده رسیده است  وآنچه همچو الګوها ونمونه ها تکرار درتک

الگوها باشد ، بهرصورت  همچوکه امروز به نظر میرسد ممکن واکنش مجد د 

وتعدی    ظلم  که  افاده می نمایند  ن اسرایلی  چنی  برخی از مفسران با معرفت

تصاحب غیر قانونی  ش خواهدکر ودرپهلوی آندرغزه بالخره فروکاسرایلی ها

ثر باال  که   «اوریشیلم بزرگ » بشمول(  west Bank)بخشهای بانک غرب 

اسرایل صورت گرفته است  ممکن با درنظرداشت   اقدامات  مقامات بلند باالی 

ه ریزی شده ای قبلی  این بخشهای  تحت اشغال دوباره به جانب فلسطین  برنام

مصری  خود  مسترد نگردد  وبویژه که اکنون با متحد دیکتاتور وحشی صفت  

موضوعات    درتعاون وهمکاری نزدیک قرار دارد ، عالوه برآنچه که تاکنون

ظهو ر  گروه  دیگر اینست که   الزم را به بحث گرفتیم مطلب نگران کننده ای

داعیش   آنچنا نیکه  منطقه  رابه تهلکه  و تراژیدی  غم انگیز  فروبرده  است 

و دیگر   درعین زمان پرده ازهمکاری و  اتحاد  ضمنی  با عربستان  سعودی 

یکی از   متحدین اش را نیز بلند میسازد وآن بد ین مفهوم که عربستان سعودی

.                                                                                      شد متحد ین پروپاقرص گروه داعیش میبا

ست داشته  ست در د بنا به سیا  قابل یاد آوری است که اسرایل همین اکنون      

گرچه    باشد   نموده  عقب نشینی  ید از افراطگرایی  شد  خویش  ممکن است 

ای بارز  از عدم افراط گرایی  مفرط  اسرایل بچشم  درحال حاضر  کدام نشانه

اسرایل    افراطگرای  در ارتباط  دلیلی  مبنی بر رفع شک وتردیدنمیخورد  ویا 

                                                                                                 .در دسترس نیست 

Polychroniou :  نی را  ت  همگا سا قتل عام  اسرایل در غزه  احسارین اخ

زمان    عین در و  درسراسر جهان علیه دولت اسرایل بطور فزاینده  به هم زد

بجلو افتادن  درمقایسه  حمایتد که تا چه حدود دولت اسرایل  ازکاماًلروشن ش

خلی  بی قید وشرط  دولت ایاالت متحده امریکا برخوردار اازعوامل  سیاسی د



  واشنگتن  پالسی  در کنونا همین  است  وشما  چه نوع تغیرات وشرایطی را

                                                                                                        ؟به ارتباط تل ابیب مالحظه می فرماید

نجا  سوال شما باید بعرض برسانم وآن اینکه درای بجواب  : نوام چامسکی

هم  همانا  دارد وازجمله این عوامل یکی آن  وجودعوامل بسیار نیرومند داخلی 

نقطه قابل  تعمق اینست  تهاجم اسرایل باالی غزه میباشد ،تصویر درست حمله و

 رس اسرایلست که  سالح های  اسرایل ویا مهمات نظامی که همین اکنون در د

مسابقات تسلیحاتی اهداف ازقبل تعین شده خودرا در احیانًا نتواندقرار دارد ،اگر

  یسالحهارآنصورت ایاالت متحده امریکا  باجبین کشاده دتحت آتش قرار دهد ،

باراخر   میباشد وبرای ها مدرن وپیشرفته را  که قادر به انجام  هرنوع عملیات

 میگذارد  یده است دراختیار اسرایلیش  گرد توسط ماهران نظامی امریکا ازما

دراینجا نقطه دیگر قابل تذکر اینست  ، که  این سالحها   ازقبل  برای  اسرایل  

سهم بندی شده  ودر سالح کوت های ایاالت متحده امریکا جابجا گردانیده شده 

است ، ناگفته پیدا است که روابط نظامی  بین  اسرایل  وایاالت  متحده امریکا 

تنگ اطالعاتی  تنگا  روابط  بویژهد طوالنی دارو پس منظر  بسیا ر    هسا بق

ازسوی دیگر  اسرایل از نظر جیوستراتیژیک   .سوسی  بین هردو طرف  وجا

نه تنها محل وموقیعت   رمایه گذاری ایاالت متحده امریکاوموقیعت خود برای س

است    امریکا  این  مورد عالقه  ازلحاظ  اقتصاد پیشرفته نظامی  میباشد  بلکه

متعصب حامیان   افراطی و  که ازبلوک  رای دهند ه گان  از مسیحیان  انجیلی

وطرفداران  اسرایلی  سود می برد  ودرپهلوی اینهمه توضیحات  وروابط بین 

که به  اسرایل   والبی های امریکا واسرایل  هستند تعداد بی شمار از حامیان 

 صورتیکه اگر درسرعت  در را باز می نمایند  وبه کمک اسرایل می شتافند  

  -ند با اسرایل درتقابل قرار گیرند خواسته باشسرومداران ایاالت متحده امریکا 

                                                                                                                                  .مطلبی است که به هیچ صورت قابل تعجب نیست 

ت که اکنو آنچنانیکه دیده توضیحات فوق  الزم به یادآوری اس بادرنظرداشت    

وحتی در   جوانان  بویژه در  ت مردم سا تغیرات قابل مالحظه در احسا میشود

اجتماعات یهودیان  بوجود آمده است ، من درین مورد مانند  سایر مردم تجربه 

دارم   وآن اینکه درفاصله های نه چندان  دور   وقتی  که  من باالی  شخصی 

موضوعات داغ سیاسیی در کالج ها ودر جا های پرازدحام وحتی در پوهنتون 



فاظتجان خود پولیس ویا بادیگارد خودصحبت میکردم ویا بیا نیه میدادم برای ح

ضع کاماًل تغیر خورد  یعنی  که  بعدًا درخدمت داشتم  که به مرور زمان این و

میشود اکنون   آنطوریکه  دیده  .نداشتم پولیس  و یا  با دیگارد  اصاًل درخدمت

بزرگ وجود  دراکثریت محالت وکمپسها  بین فلسطینی ها  یک تعهد سترگ و

   بخاطر باید داشت دانست و  نشانه ای خوبی از منسبات آن را  نکه میتوا. دارد

امکان نیست که این تغیرات با تعداد از عوامل دیگر دور از که با گذشت زمان 

وبجای نرسد  که در سیا ست ایاالت متحده  امریکا  نیز  تغیرات  مدغم نگردد 

اما  برای .  ده استقابل مالحظه رخ ندهد  چنا نچه همچو  تغیرات قباًل  رخ دا

که    می نماید  ایجاب کار سخت وجدی  را  آنکه همچو تغیرات بوقوع بیپیوند

.                                              باید با تحمل وشکیبای در صد د همچو تغیرات تالش صورت گیرد 

Polychroniou: ومقاصد  سیاست ایاالت متحده امریکا  دراوکراین اهداف 

بغیر از  ایجاد پرابلم  ودادن مجوز  به دیگران بغرض بسر رساندن واجرای 

 اعمال زشت وکثیف دگر  چه است ؟                                                             

پروپاشی   وبعد از   سقوط دیوار برلین  پس از  بالفاصله  : نوام چامسکی

سلطه ای   اتحاد جماهیر شوروی ، ایاالت متحده امریکا  در جستجوی گسترش

روسیه را   ازکنترول  خود  با توسعه وپذیرش عضویت   کشورها ی آزاد شده

با نقض وعده های تقریری که با گربچف داده (  ناتو)درپیمان اتالنتیک شمالی  

دیده گرفت وآنرا رد نمود ، که واعتراض گرباچف را دراین مورد ناگردید  بود

امریکا میوه   متحده  برای ایاالت اوکراین  که به این ترتیب مسلمًا میتوان گفت

این میوه  ی  آن بوده  که این ارزو در  ایاالت متحده امریکاوسفری بعدی بود 

                                       .                                           ری بچیند بعدی  را از درخت  پرثم سفری

polychroniou:  آیا روسیه مبنی بر اتحاد بالقوه اوکراین با ناتو نگرانی

مشروع وقانونی ندارد؟                                                                                 

به ارتباط توسعه نگرانی مشروع وقانونی  روسیه بطورکل : نوام چامسکی

وگسترش ناتودرمنطقه میباشد واین خودیک موضوع کاماًلروشن واشکار است   

که حتی عنوان برجسته ای سرمقاله ای مجله ای مسایل بین المللی وتوجه  جان 

را بخود   دانشمند ومحقق روابط بین المللی(  John Mearsheimer)میرشیمر

ایاالت  :ود  چنین افاده می نماید جلب نموده است  چنانچه او دریک صحبت خ



                                                                 . متحده امریکا عامل  اصلی وبنیادی بحران اوکراین میباشد

Polychroniou : ،بانگاهی به وضیعت کنونی عراق وسوریه ،لیبیا، نایجیریا

(  Z.Brzezinski)اقای زبیگنیو برژنسکی های اروپادریای چین وحتی دربخشی

چنین   ( MSNBC)سرویس  خود با   حبه مصا دراین اواخر دریک توضیح و

هرج  ما همین اکنون دربرخی ازنقاط  جهان با یک نوع » : افاده نموده است 

به   چنین و    «می باشیم   مواجهه  وگسترش  ومرج  بالقوه ودرحال توسعه

، فلهذا  ازنظر شما پس میرسد  که چندان وضع بجا وشایسته نمی باشد   نظر

یاکاهش  تقلیل و  به سرد  جنگ  به دوران  چه مقدار ازاین توسعه درمقایسه

چه پس یا   شد؟  خواهدمواجهه    امروزی  درجهان  قدرت  هژمونی وتوازن

                                                   نبال خواهد داشت ؟ منظری بد

در این سالهای  اخیر   وآن اینکه  بجا است که ګفته شود  :  نوام چامسکی

تغیرات چشمگیری  درجهان معاصر  بمشاهد میرسد از جمله این تغیرات یکی 

هم ظهور چین   بعنوان  یک  قدرت  بزرگ ونیرومند ودر پهلوی   آن  آزادی  

سلطه   سال  محکومیت  وتحت « 211»امریکای التین برای اولین بار بعد از 

برعالوه این  ،.قرارداشت  کنترول  درتحت  قرن گذ شته تا   کهامپراطوری   

(  برازیل، روسیه هند چین وافریقای جنوبی )بریکبلوک انکشافات  نباید ظهور

وسازمان همکاریهای شانگهای را که  بنیاد آن درچین نهاده شد   نادیده  گرفت 

که همین اکنون اعضای این سازمان راهند وپاکستان و کشورهای آسیای  میانه 

ها تشکیل میدهد اما باوجود این همه تغیرات وانکشافات  ایاالت  متحده ودیگر 

امریکا بادرنظرداشت معیار های  بزرگ درسطح  جهان بصفت  یک  نیروی 

.                                                                                           قدرتمند جایگاه خودرا  دارا میباشد 

Polychroniou   : ماه   ګذ شته   متصا د ف   به   شصت  ونهمین سالګرد

جاپان ایاالت متحده امریکا باالی شهرهای هیروشیما ونیګاساکی در بمباردمان

شمیرا   یک  بحیث    اتومی  سالح  خلع   اکنون  همینبود   ولی با آنهم  تا 

این  در  شما. باقی مانده است  (جانوری که سر شیر ُبدن ببر ودم مار دارد) 

یر  باید  از  گذااواخر دریک مقاله خود  براین نکته تاکید ورزیده اید  که ما ن

، پس شما چنین می اندیشید   که خلع  درگیری جنگ هستوی اجتناب ورزیم 

سالح هستوی یک موضوع وضرورت زمان است که باید درین زمینه قبل از 



دست گروپها تروریستی به افتد اقدامات مقتضی آنکه این سالحهای هستوی ب

صورت گیرد ؟                                                                                                

گفت که    سالحهای هستوی پرسش شما باید  بجواب این    :نوام چامسکی

مکررا باید ! تروریست های دولتی  ردست ترورستها افتاده است د همین اکنون

دردست تروریستها افتاده   اکنون  همین  هستوی   اذعان کرد که این سالحهای

که ایاالت متحده امریکا یکی ازاولین این تروریست . تروریست دولتی : است 

ویا میتواند  قابل تصور  دولتی شمرده میشود  وازجانبی بعید  از امکان نبوده 

های کشتار جمعی  نیز ممکن دردست تروریستهای خرده فروش  باشد که سالح

به افتد  که حیات انسانها را تهدید خواهد کرد  وبرای بقای  انسان   فوق العاده 

                                                                         . مضر وخطرناک محسوب شده میتواند

: polychroniou : ه به بعد  اکثر اقتصادی های پیشرفته  ب« 0791»از سال

هم  با  وثروت ها   درآمدسرمای داری درنده   بازگشته   است   آنطوریکه   

ری به  ستی  و  بیکا فقر وتنگد  غیرمتعادل وبه مدارج بلند خود رسیده است 

خود   از ستاندارد  سطح زنده گی  خود رسیده   میزان غیر قابل تصوربه اوج

واقعی   سرمایه داری»الوه برآن بحران گردیده است ع ثکاهش یافته   وباع

گردیده     جمیعت ازدیاد  محیط زیست وانفجارو  باعث تخریب  وسیع«  موجود

نظر   به  دراینصورت  پس.  نی  شود  انطوریکه ممکن  منجر به فاجعه جها

وسقوط   خواهد ماند ن واقعی  زنده تمد شما در همچو سیستم سرمایه داری 

                                                                                   نخواهد کرد؟  

نخست اجازه دهید  آنچه که من درذهن خود از واژه ای  :نوام چامسکی    

 ایاالت متحده–وآن اینکه : دارم چیزی بگویم « سرمایه داری واقعی موجوده »

وروشن مهمترین موردویامهمترین موضوع امریکا با درنظرداشت دالیل اشکار

به اندازه  کافی  برای  پوشش «  سرمایه داری»اصطالح   :  قابل بحث میباشد

بسیاری ازامکانات مبهم ومضمرمیباشد، وبطورعام به سیستم اقتصادی امریکا  

که دولت  به نواوری  محضًا بشکل ریفرنس ازآن استفاده میشود وآنهم به شکلی

مداخله «  بیش ازحد بزرگ ورو به شکست »های به اصطالح خالقانه  خود  

پالیسی بیمه های دولتی  ازبانکها که وصف کاماًل  انحصاری دارد  .  می نما ید

                                                                 . خود اعتماد بازار را بیش از حد محدود میسازد



از جانب دیگر نباید از نظر دور داشت وآن اینکه این خود ارزش  آن رادارد   

را   ازنقطه   نظر  رسمی «  سرمایه داری واقعبی موجود»که میزان  توسعه 

  ل  گذ شته سا(  31)ن  مد ت زما با تذ کر محضًا چند مثال  در«  بازارآزاد»

( 311)افزایش شد ید سود بیش از   -ها  درنظر گیریم  ویکی از نمونه آن مثال

امریکایی آنهم ناشی ازبکاربرد انحصا رروبجلو در اقتصاد  شرکت های بزرگ

ایاالت متحده امریکابود که این خود مستقیمًا بازاررا تضعیف نمود وباعث عدم  

گسترده از   افزایش قیمت کاال ها در مارکیت گردید واز سوی دیگر با اعالنات

اغلبًا بی ارزش وناکارآمد  ، دادوستد را  در  بازار در نظر مشتریان  تولیدات 

 یعنی که  ساخت   موبی مفه  ن ضرورت شا   ی موردهاکاال  مبنی به انتخاب

جلوگیری  که  توانست حدی تابازار   ازگرمی ورونق اشتهارات بیش ازحد نیز

اطالعاتی     تکنالوژیانقالب  پیوتروانترنیت همرا بادیگر اقالم اساسیی  کمنمود

دربخش پژوهش    یدی سبسا) میدهد  را تشکیل  دولتی  اقالم  بزرگ  که بخش

   چندین  دهه   قبل  را  اقالم   این  (ودستگاه های دیگر«R and D»  وانکشاف

       .   بغرض  دستیا بی سود بیشتر دراختیار شرکت های خصوصی گذاشتند

ولتی  که هدف  آن فراهم اوری تسهیالت  بغرض ازسوی دیگرپالیسی بیمه د    

سود ونفع  بانک های بزرگ ایاالت متحده امریکا میباشد  طوریکه  توسط عده 

ای  ازاقتصادانان ومطبوعات تجاری تخمین زده شده است دولت امریکا ساالنه 

این بانک ها  بیلیون دالر  را  به  این منظور  یعنی  بخاطر  بیمه ای( 11)مبلغ 

درمورد آن مکث  باید   را که  دیگری  مطلب  بهرصورت  .  ختصاص میدهدا

نمود اینست  که درین اواخرصندوق  بین المللی  پول  دریک  مطالعه تازه ای  

آن  اینکه  .مطبوعات تجاری چنین اظهار نظر می  نماید  از خود  به نقل  قول 

«  های بزرگ ایاالت متحده  امریکا  اصاًل سود ونفع   بدست نمی آورند بانک» 

ویا  بلکه ملیاردها دالری که این بانک ها بدست می آورند همه  پول های تحفه 

مالیات دهنده گان ایاالت متحده امریکا  میباشد که این خود  شواهد  هدیه های از

مفسر اقتصادی   روزنامه   ( Martin Wolf)  مارتین اولف  حمایت کننده ای

میتواند  باشد  طوریکه  ( Financil Times of London)فاینن شیل تایم  لندن  

واقیعت امر     در   ازکنترول   سکتور مالی خارج:   او  چنین افاده  می نماید 

آنکه  نوزاد  عنکبوت     میباشد  مثل  ازداخل  حیف ومیل  اقتصاد بازار مدرن

                                                                                .   ازدرون بخورد میزبان خودرا



روی همرفته  تمام این ویرانی های اقتصادی  که فوقًا ازآن یاداوری شد  ناشی 

آن تاکید   از سرمایه داری معاصر است که شما درپرسش قبلی خود بر توضیح

یا توسعه  سرمایه داری واقعی موجود    -واقعی موجود  نمودید ، سرمایه داری

( «خراب کردن»تلفظ  واقعًا  موجود  به مفهوم )توام باعیوب  و نقص یا کسر 

ومن . میباشد  وآن اینکه این نظام ویا سیستم اساسًا با دموکراسی ناسازگاراست 

واقعی   موجود  با سرمایه داری  ن بعید است  که تمد  بعید میدانم ویا به نظرم

نیز به   ب شدهوتوام با  آن د موکراسی به  شد ت  ضعف  بتواند زنده باقی بماند

حیات ضعیف وناتوان خود ادامه  بدهد، ویا اینکه  ممکن  عملکرد  دموکراسی 

غیر   سیستم های  گرفتن   بادرنظرداشت اوضاع  ازهم تفاوت نماید ؟  درنظر

اما آنچه که   باشد،«  speculative» دموکراسی  تنها میتواند  سفته بازی ویا

باید تعمق   آن   که باالی   وجود دادر  بعضی دالیلی   من می اندیشم  دراینجا

، که اگر سرمایه داری واقعی موجود  را بشر آفریده صورت گیرد  وآن اینکه 

که بشر میتواند آنرا تغیر دهد ویا آنرا ویا خلق نموده است ، پس پدیده ای است 

.                                                                                    به یک بدیل دیگر تعویض نماید

polychroniou : استاد انسان اخرین مجلد کتاب شما تحت عنوان(Master 

of Mankind) میباشد    (3102-0797)سالاز که شامل مجموعه مقاالت شما

سترس   بد و  یافت  زیور چاپ  (Haymarket Books)  سپتمبرتوسط  درماه 

میدانیم که دراین مدت تغیرات   همه  آن  به    پیوسته  خواننده گان قرارگرفت 

، پرسش من درین زمینه  ازشما وسیع وکسترده درسراسر جهان رخداده است

درجهان امروزی تغیرات وسیع بوقوع پیوسته  ایا ازنظرشما واقعاً : چنین است

است ؟ اگر چنین است ،پس ازدیدگاه ویا چشم اندازشما بویژه در سیاست کدام 

رخداد ها به شد ت وشتاب بیشترجامه عمل پوشیده ویا بوقوع پیوسته است ؟                                          

تغیر  چه درگذشته  وچه اکنون فهم ودرک من ازجهان درحال  :نوام چامسکی

بیشتر درمورد  رویدادهای گذشته  ورویدادهای جدی کنونی  میباشد که پیوسته 

وبطور منظم  ازاین تغیرات رونما شده  بسی چیزها را آموخته ام ،  ولی  من 

نمیتوانم  که محضًا یک رویداد منفرد ویا افراد منفرد را  مجردًا شناسایی نمایم  

ی وقایع  تجمعی  یک روند ثابت  از تجدید نظر در پرتو اطالعات بلکه شناسای

. جدید  وتعمق  پیرامون  آنچه  که من بدرستی  آن را درک  نه نموده ام میباشد

محراق سیاسیی جهان راما بهرصورت  ساسله مراتب وخودسری ها تا هنوز د



                                                           .ما ودر سرشت همه شیاطین و شرر پیشه گان باقی مانده است 

polychroniou: درتبادل نظریات اخیری که ما داشتیم ، من به ارتباط گونه

نمودم ، شما درین   درآینده ها ابراز بدبینی  ما( speciesنوع بشر یا )ی ها

اعتقاد راسخ خودرا به اشتراک گذارید ولی پیوسته  باید بخاطر » مورد گفتید 

ویا   بی شخص اد وگاهی اوقات  ازقطعات ! داشته باشید  که خط را نگه کنید

شد   با  س ارشد وکارشنا  استاد  اشخاص نمونه وی نقل قول کنید  که اوخود

پیگیرش بازهم بادرنظرداشت اوضاع وخیم  یعنی آن کسی که باالثر تالشهای

ایا  وضیعت     ؟ «امروزی درپهنای جهان  هیچ امیدی به آینده نداشته باشد

 اینقدر وخیم است ؟                                                                                                  

چیزی بیشتر نمیدانیم  ولی آنچه که ما درین مورد مطمینًا  :نوام چامسکی

باید   ن ، اطمینایم نما  تسلیم  ها اګر ما خودرا به ناامیدی ما میدانیم  اینست که 

امیدهای    اگر ما به   داشت  که آن حالت ناگوار وبدتر اتفاق خواهد افتاد  ولی

چنگ بزنیم وبا سعی وتالش وکارخوب آن امیدواری ها  یم ویا موجوده دل ببند

را بهتر سازیم ویا از آن استفاده درستر بنمایم  درآنصورت شاید د نیای بهتری  

           .                                                                                                                          خواهیم داشت 

             .                                                                                                                            ندان انتخابیولی نه چ                           
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