
       ما  بدتر از بوش وبلیر اوبا" مسکی  نوآم چا   

             وام چامسکینبا     جریمی  پاکسمنمصاحبه  

---                   «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام : برگردان  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
 چامسکی  با وآم      پاکسمن   جریمی   مصاحبه    به   آنکه از  قبل

بپردازیم  بهتر خواهد بود تا درمورد بیوگرافی آنها کمی مکث نمایم  

                          به آن معطوف میدارم  ه این اساس توجه شما را  ذیلا که ب

                                                                           

      

 
 
 

پنسیلوانیا   ، در فلدلفیا   «8291»  سمبر سال د«  7»در    :وام چامسکی اورام ن 

آنارشیست   فیلسوف  ، س نشنا چامسکی  زبا  درخانواده یهودی وروس تبار به دنیا  آمد،
از او بعنوان پدر  زبان شناسی  مدرن یاد می شود  نظریه . ونظریه پرداز امریکایی است 
شصت میلدی  انقلبی  در    در دهه که    گشتاری  است  معروف  وی  دستور  زایشی 

زبان  وچگونگی   ماهیت  وی  از   از نظریات  تا پیش  زبان شناسی  معاصر ایجاد کرد 
های  نوام    کتاب و  مقاالت . نداشت   وجود  درک درستی  توسط  انسان زبان   یادگیری
ن وی  همچنا.  اغازگر  پژوهش های  نوینی درعرصه روانشناسی زبان  گردید   چامسکی

د  وی استا  .دارد  متحده امریکا ایاالت   دولت   ست خارجی سیا  مقاالت متعددی  درنقد
وزبان شناسی  موسسه تکنولوژی ماساچوست امریکا است  بازنشسته دیپارتمان  فلسفه  

 

 

8 



 

                                                                                                         

در انگلستان  تولد « 8291»جریمی دکسن پاکسمن  در یازدهم ماه می سال  

یافته  او یک ژورنالیست انگلیسی  ، مولف وبرودکاستر برجسته ومشهور 

.به اینطرف  برای  بی بی سی  کار میکند « 8277»میباشد واز سال 

  

 

                                                            

وآم چامسکی نپروفیسورکسمن بامصاحبه جریمی پا   
 

 

        

جریمی پاکسمن                  چامسکی وآمن                 



پروفیسور چامسکی ، زما نی که  شما  هزاران  نفر   :جریمی پاکسمن

اهرات تماشا می نمودید  بانهای مصرولیبی درحال تظرادرخیا ازمردم 

بشما چه تفکر واند یشه ای رخ داد ؟                                           

افتاد واقعاا  که   خوب ،  آنچه که در جهان عرب اتفاق: وآم چامسکی ن

این  کامل ودید نی وجذاب بود ومن واقعاا نمیتوانم ع خیزش های نو یک

اد تاریخی را با حواد ث ورویداد های د یگری کاملا مقا یسه نمایم روید

رویدادهای  نتوانیم از که نیست رویدادی یگانه  اینقاادرجهان ما ولی اتفا

نفری  هزار  « 71»هراتتظااز مثال میتوان بگونه مثلا  بریمدگری نام ن

« ا کایاالت متحده امری»واسکنسن  –مد یسون مردم که درخیا بانها ی 

خاطر نشان که چند روز پیش صورت گرفت وتاهمین اکنون دوام دارد 

بسیاری اتفا قا ت  بوقوع ن  که درجها میتواند دراینصورت سازیم  پس

                                                               . بپیوند د

ارتباط شما درشمال افریقای  دنیای عرب  بویژه به : جریمی پاکسمن 

.        از سرگیری  مبارزات وتظاهرات  مردم  چه احساس می نمایئد

خوب ، این کاملاواضح وروشن است  که مردم چرا  :  چامسکی آم نو

دست به تظاهرات میزنند  ولی لیبی  چیزی  از مورد خاص است ، اما 

به همین منوال تونس ، مصر  نیز خصوصیت مختص بخود را دارند و

اساساا خواستار تغیر  رژیم  و خاتمه بخشیدن آنها . دیگری کشور های 

به اریکه قدرت  دکتا توران شان میبا شند دیکتاتورانیکه توسط  غرب 

.                                                     تحت حمایت قراردارند 

        ؟وشما ازآن چه احساس دارید  گونه استآن چ:جریمی پاکسمن 

، منظورم اتفاق نمی افتد قبل ازهمه باید گفت که چیزی : نوآم چامسکی 

اینست که آنها پرابلم های بیشترداخلی وخارجی دارند ،توجه باید داشت  

که این یک د ستا ورد قابل توجه بوده است  که  تا  هنوزاین  رژیم ها  

تغیر  دست نخورده باقی مانده اند منظورمن اینست که تنها نام رژیمها 

اقتصادی  –خورده درحالیکه هیج نوع تغیرات دربخش وضع اجتماعی 



.                   و سیاسی دراین کشورهای متذکره  بچشم نمی خورد 

شما در مورد  تظاهرات مردم علیه رژیم ها  صحبت : جریمی پاکسمن 

اشاره  سر توسط )می نماید که رژیم ها ازحمایت غرب  برخورداراند  

یا چنین  و  نیست اینطور  تظاهرات  این  مشخصه  ایا  (امسکیچ نوآم

تظاهرکننده گان  علیه دیکتا تورها نخواهد بود که غرب وسیعاا درعقب 

                                                             قرار داشته باشد ؟

ست  به دنبال قطعاا نه ، در واقع  آنچه که اتفاق افتاده ا:  نوآم چامسکی 

یک برنامه قبلا طرح شده ای  یک بازی استا ندارد  بوده  که با ر با ر  

،  در فلیپین«  Marcos»مورد استفاده قرار گرفته  است ،  مارکوس  

درکوریایی جنوبی  «Chun»چون درهایتی ، «Duvalier  » دوبایلیر 

منظورم این است  که شما باالخره  به نقطه  . در اندونیزیا ، سوهارتو 

ای میرسید  که دگرنمیتوانید  دیکتاتور مورد نظر وعلقه خودرا  برای 

پس در اینصورت  میتوان  گفت  د ت بیشتر  تحت حمایت قراردهید ، م

.  که وقوع همچو اتفاقات درهرزمان ممکن  شده میتواند که بوقع بپیوندد

یعنی که  دیکتاتورها تا جای  نجا اتفاق افتاد همانطوریکه  اکنون در ای

نی  تحت حمایت غرب قرار وتا زمانی که ممکن بود  برای مدت طوال

غرب دیگر  از  ،اما اکنون که شرایط  دگر گون شده بحکم زمان داشتند 

دیکتاتور به هیچ وجهه حمایت وپیشتبانی نمیکند ویا نمیتواند ودر صد د  

برای خلع ویا   بر می انگیزد یه آن دیکتاتور آن میشود که ارتش را عل

ودرهمین وقت ی دیگری دست میزند اهو ازبین رفتن دیکتاتوربه مانور

است که علقه ودلچّسی غرب به اشاعه دموکراسی بیشتر میگردد ودر 

کنار مردم  ومخالفین دیکتاتور  قرار میگیرد  وبه دیکتاتور چنین افاده 

را نمی خواهند وبد ین شکل  با  صد حیله  می نما ید که مردم د گرشما

.              ونیرنگ بمنظورحفظ رژیم  ازهیچ گونه تلش ومانوردریغ نمی ورزد

خوب ، یقیناا که این نظر درمورد لیبی درست نمی باشد  :  جریم پاکسمن

چندی د شمن غرب  برای سال وسال هایهمینطور نیست ؟چونکه لیبی 



                                                                                  .                بود 

البته  که این  یگانه موردی بود  که من قبلا در اغا ز  :   نوآم چامسکی

ازآن تذکر بعمل آوردم  که موضوع لیبی  در واقیعت یک مورد بویژه 

دگری نبود  یعنی   و خاصی بود  که به هیچ وجهه  نظیر رویداد ها ی

.                     آنچه که در لیبی رخ داد  واقعاا  مشتعل شد ن  یک جنگ داخلی بود 

شما  احساس نمیکنید  ویا این را تایید  نمی نماید  که  :  جریم پاکسمن

غرب بگونه مثال از تظاهر کنندگان در قاهره  حمایت بعمل می آورد  

که این رویداد  بجز از یک اقدام  سیاسی ویا شما چنین نمی اندیشید  

واقعی  چیزی دیگری نبود ؟ همنطور نبود ؟                                              

قبل از همه باید گفت  که این اتفاق رخ نداد  ، منظور   : نوآم چامسکی

من اینست  که فرصت ویازمان حمایت از  حسن مبارک به پایان خود 

دولتی   رسیده بود  بگونه مثال  تونی بلیر در وسط تظاهرات  ازموقف

حسن  خود کنار رفته بود  ودیگر جای تایید  برای او نه مانده بود که 

یک انسان خوب وشجاع توصیف نماید واز جانی مبارک را به صفت 

در صت  سخت زیر فشار قرار داشت  وباواقعاا که درین فر  مادگر اوبا

را به   «Frank Wisner»رانک  وایسنر و  فنظرداشت همین  دلیل ا

برای مبارک  تا  خود  نزد مبارک اعزام نمود  دهین نجی ونما حیث میا

لی درین زمان تظاهرات در نقطه اوج بگوید که در قدرت باقی بماند  و

سی  حرکت  سیا یک  در مورد  خود رسیده بود واوباما مجبور شد تا  

گان   نسبتاا ملیم بنماید و آن اینکه او طی یک بیانیه اش از تظاهر کنند

                                           .نه چیزی بسیار دگر  حمایت خودرا اعلم داشت 

 باید  چه غربی  دولت های   که میکنید شما  چه  فکر  :اکسمن جریم پ

                                                                  ؟ میکردند

 یی هاامریکا  جملهآنچه  که  باید  رهبران  غرب  واز : نوام چامسکی

بر میداشنتد د ست از حمایت دکتاتوران ؟ باید ازمد ت ها قبل  میکردند

کنند گان تن   تظاهر   هایوطوری عمل میکردند  که  باید  به خواسته 



ظورم ازین درمید اد ند واز هر نوع تشبث ومداخله دست برمیداشتند من

که با توجه به نظر سنجی هایکه توسط غربی ها تذکر به این دلیل است 

«  %21»تقریباا  هاصورت گرفته چنین معلوم شده است که  وامریکایی

میدانند  که  این  خود  یک  دلیل ، امریکا را د شمن اصلی  خود مردم 

                                                           . روشن میتوا ند تلقی شود 

پس شما اینطورمی اند یشید که غرب با ید هرچه زودتر : جریم پاکسمن

                                    ازحمایت دولت واداره مصر بگونه مثال دست می کشید؟ 

خوب ، نه کاملا ، من فکر میکنم  که  جوانه این واکنش  :نوآم چامسکی

تظاهرات  ازمد ت ها قبل ریشه گرفته بود بخاطرداشته باشید که اگراین 

در حال حاضر طوفانی گردیده است ولی انگیزه وما یه آن از مد ت ها 

مصر از سا لیان متما دی به درکارگران ،بگونه مثال قبل  وجود داشت 

اینسو مبارزه مهم وشدید وبییدون وقفه  را  پیش میبردند از آنجمله شما 

یا بهتر و هستید   از جنبش و خیزش  بیست وپنجم جنوری  کاملا واقف

اپریل رهبری «6»میدانیدکه قیام وخیزش توسط یک گروپ بنام گروپ

اپریل  کسانی  بودند  که  تکنولوژی  مبارزه و « 6»میگردید، گروپ 

، وبه  همبستگی را به نسل جوان با زرنگی ودانای خاصی می آموختند

خاصی  شمرده اپریل درتاریخ مبارزات مصریک روز ششمهمین دلیل 

یخ ازیک اعتصاب بزرگ وپیشتیبانی ازیک اقدام برنامه تاریعنی ودمیش

صنایع نساجی مصر که با زور وفشار  ( Mahalla)محله ریزی شده در

        .شکستانده شد  اعتصابی بود که چند سال قبل صورت گرفته بود 

که بسیاری ازاین تظاهر قابل توجیه میدانید ایا شما آن را:جریم پاکسمن 

به نظرمیرسد  که آنها  خواها ن آزادی های نوع آزادی  کنند گان چنین 

که ترجیحاا چندان گمراه   اکثراا فرموده اید  طوریکه شما  غرب هستند 

                                                                                               کننده نیست ؟

خوب ، آنها گمراه کننده است ،  در صورتیکه اگر ما  :   نوآم چامسکی

در واقیعت آمر  آنچه که  در .  به آنها اجازه دهیم  که گمراه شوند 



ویسکنس اتفاق افتاده  بیشتر به این رویداد درارتباط میباشد  –مدیسون 

چنانچه شما میدانید که دروسط ،ویا شباهت  نزدیک به این رویداد دارد 

تظاهر کننده گان مصر وانان وازاعتراض جیج ترین لحظات ی ازمهیک

به   ارسال  پیامی شناخته شده کارگران مصر با ل عباس ، رهبر ، کما

یسون پیشتبانی خودرا ازمبارزات برحق شان مخابره  کنندگان مداهرتظ

تلش  (امریکا)مدیسون کرد ،وشما نیز میدانید که اعتصاب کنند گان در

که کاملا درتحت حملت الیمنتهای دموکراسی رات ومی ورزند تااساسا

شدید گروه حاکمه قرار دارد حفظ وحراست نمایند و ازجانبی اعتصاب 

کنند گان  در مصر تلش می ورزند تا آزادی شان را بدست آورند  که 

ازآزادی محروم ساخته شده اند؟مدار این اعتصابات درحال عبور است  

.                                                رکت هستند وآنها درجهت مخالف درحال ح

ایا شما فکر میکنید  که غرب نباید درلیبی به مخالفین  :جریمی پاکسمن

سلح میداد؟                                                                      

گفتم که لیبی چنانچه  من دریکی از سواالت قبلی بشما :  نوآم چامسکی

یک مورد خاصی داشت یعنی که در لیبی جنگ داخلی رامشتعل ساخته 

بودندپس دراینصورت ایاالزم بودکه باید ایاالت متحده امریکابا متحدین 

غربی اش در آن کشور مداخله نظامی می نمود ؟  من چنین فکر میکنم 

             .                            که نه باید مداخله صورت میگرفت

باید خاطر نشان ساخت  که قبل از  پیشکش این سوال  در اینجا از       

مد ت ها قبل معضله ای  وجود داشت  وآن  اینکه  قبل ازهمه مردم در 

انتظار همچو وضع نبودند  با وجودیکه با دالیل چندی غربی ها از آنها 

بخش شرقی  .ته شودمتنفربودندوسرزبانها بودکه میگفتند لیبی باید برداش

لیبی کاملا آزاد بود یعنی محلی بود که بعد از جنگ  جهانی  اول  یکی 

 ازنسل کشی ترین منطقه در جهان بود که ایتالیا درآن وخت لجام قدرت

چونکه تاریخچه که ممکن ماآنرابخوبی بیاد نداشته باشیم بدست داشت را

طوالنی دارد  ممکن که سابقه بس  آن از زمان تسلط انگلستان وفرانسه 



.                                                                           از خاطره ها فراموش شده باشد 

سلسله تازه از شورش ها وقیام های  پی درپی  در ماه نومبر گذشته     

درصحرای غربی  آغا ز شد  منطقه ای  که  تحت استعمارزدایی قرار 

براین شد  که  گرفت  که قبلا از جمله  مستعمرات هسپانیه بود  وقرار 

قبل  مراکو   سال  «01»این سر زمین از قید استعمار آزاد گردد  ولی 

ومبر گذشته  در بیش از ده ن حیطه وصحرا تجاوز نمود  که در نبه ای

پیمایی مسالمت  آمیز زدند  صحرا مردم دست به اعتصاب وراهها شهر 

ومبرمیت  موضوع  راجدی  گرفته  معضله  رابه  سازمان  ملل  متحد 

بغرض ارزیابی  تخنیکی  ارجاع نمودند که البته متاسفانه  فرانسه مانع 

گردیدکشوریکه حمایت کننده اصلی مراکو میباشد بنا براین    ن ارزیابیای

 فرانسه رادرت  غرب  مراجعه  نماید زش  گریاگرشما بتاریخ استعمار

.  عمار گری خواهید دریافت تبدترین چهره های زشت اسیکی از منطقه 

نسل  ولی تاریخ  آنرا از نظر   نمایم  تجاهل عارف درمورد  ما   واگر

 قدرتمندان اگرتاریخ به حیث  کرد برای  نخواهدنگاه  پنهان  های آینده 

ولی باید درک نمود که برای قربانیان همچو ( تخت خواب سفری است)

                                 . تجمل وشکوه  قابل دسترس نبوده و آنها ازهمچو تجمل محروم هستند 

چه را که ما دوست نداریم آنها شاید به یادداشته باشند آن:بگونه مثال    

یس آیزنهاور ر« 8291-8291»طی سا لهایوآن اینکه به خاطرآوریم 

اشت  ستاف و مامورین اداری حضور دجمهور ایاالت متحده امریکا در

نکه چرا مردم به این مضمون طرح وپیشکش نمود وآن ایخودسوالی را

به ادامه  ونفرت وانزجار دارند جهان عرب علیه  ایاالت متحده امریکا 

؟ ولی  نفرت براه انداخته اند همچوبد بینی وانزجارشان کمپاین وسیع را

وانزجار نه  ازجا نب دولت ها ویا حکومت های عرب که کم وبیش ما  

قابل یاد آوری است که  شورای    آزآنها حمایت و پیشتیبانی می نمایم ،

امریکا  طی سال   متحده   توپلن  گذاران  بلند مقام   ایاال  امنیت ملی

رفرندم دریافتند  که ایاالت متحده امریکا از   انجام یک با «   8291»



عرب  حمایت  می نماید  کامه وخشن جهان  دیکتا توران وحشی وخود

اش سنگ  تمام توان ونیروی  موکراسی و توسعه  با  ودر راه  تامین د

ر است  چونکه که البته این خودیک واقیعت انکارناپذیاندازی می نماید 

ما به همین عمل دست میزنیم وآن اینکه ما میخواهیم که برمنابع انرژی 

جهان عرب کنترول  دایمی داشته باشیم  اود رادامه می افزاید  که این 

درک وفهم  کم وبیش دقیق است وان اینکه ما همچو پالیسی را تا هنوز 

                                            .                                  دنبال می نمایم 

چیزی که نباید از آن انکار کرد  اینست که  ماازجمله از جانب دیگر    

اخرین کسانی می باشیم  که در امورداخلی کشورهای عرب مداخله می 

نمایم  با وجودیکه  راهها  و مواردی بیدون مداخله نظامی همین اکنون 

برازیل   که همین اکنون  جلسه  ای از کشورهایوجود دارد مثلا  قسمی

حال انعقاد است وتلش می ورزند تا در جنوبی   وهندوستان و افریقای

( ازمترجم  ..بخصوص درارتباط پرابلم لیبی)نقش میانجی راانند اگربتو

واز جانیی طوریکه بازی نمایند وازگزینش برخوردهای نظامی بکاهند 

که   هنین بودویتر را از نظر  گذرانیده ام  چی رمن راپور تایید ناشده ا

شرایط برای او مساعد ساخته  که اگر  القذافی  پیشنهاد نموده بود رمعم

                                             .شود او حاضر است که کشورش را ترک نماید 

                        .                  البته طبق منبع آژانس الجزیره    :جریم پاکسمن

الجزیره  یکی از بهترین آژانس های خبری در جهان :   نوآم چامسکی

.                                                                                     می باشد 

.   منابع مخالف اندضی ازازجمله بعازاین منابع منظورم :  جریم پاکسمن

سفم ولی باید اذعان کردکه این مطلب را مردمی   من متا: نوآم چامسکی

از بین شورشیان تایید نموده اند شما نباید  آژانش الجزیره را  به با زی  

گذارش  تایید نا شده   بوده  ولی  بعداا ه گیرید  ،من قبلا گفته بودم که  ن

ری این خبر ارزش خودرا نشان داد ، پس  نباید فراموش کرد  که  بیسا

از چیزها  ارزش  واهمیت خودرا  بعداا اشکار می سازند   مثلا مید یا 



ویا مطبوعات عرب  اگر شما  آن را مطا لعه  نموده با شید   از جمله  

لندن  مبنی به این پیشنهاد که  بعضی از  آژانس های خبری  بعضی از 

انس کشورهای  قابل  احترام  در منطقه  مانند مصروترکیه نسبت به آژ

.                             های خبری  کشور های منفور درمنطقه  قابل  باور  واعتما د است

پس در اینصورت آن چه است  که انجام نشده است ؟                              :  جریم پاکسمن

از همه اولتر  ما نپرسیده ایم  که چه را باید انجام دهیم :  نوآم چامسکی

پیشنهاد   چیزی را به سر رسانیم  بلکه  ما در اکثر موارد چنینویا چه 

ده ایم  ویا سوال طرح نموده ایم که ازاین رویداد ها باید دور  رویم نمو

تنها باید بخوانیم وبدانیم که موضوع  مداخله بپرهیزیم یعنی که در آن از

داخله از چه قرار است  وباید به مداخله گران اذعان نمایم که دگر از  م

د ست بردارند ،ایا این کافی نیست که دست اینها تا ارنج درخون مردم 

                              .                                          بی گناه  غرق وفرو رفته است 

  مربوط ما نیستبدهیم  چه میتوانیم انجامسوالی که ماباید چه بکنیم ویا   

  درجهان کسانی نیستیم  یا که بگونه مثال بگویم برازیل یعنی که ما تنها 

رگیر در معضله  ویا ترکیه در منطقه   د یک کشور قابل احترام است 

واز خود بپرسیم   ای عرب نظر انداخته شودیبه دنپس دراینصورت اگر

جمله رهبران درمنطقه قابل احترام  است  جواب سوال که کدام یکی از

 نخست وزیر ترکیه } «Erdogan»یافت که اردوگان مان را درخواهیم 

را   احساس  یک خود  این  بلی  .{البته تا حال ولی خاتمه مستوراست

                             .                                         میدهد

ی نداریم ؟ اما ما مسولیت داریم ، یا که هیچ نوع مسولیت:  جریم پاکسمن

مسول به کسی که مسول است  یا وچیزی   که که شما فرمودید آنطوری

                                                              .سا دگی درگیردر مورد نمیشود 

ست  احساس د ویا این  زمان فرا خواهد رسیدآن ممکن  :م چامسکینوآ

کاملا دست داشته و پرده  ای از روی  که غرب درین منطقهخواهد داد 

.                                                      سابقه شقاوت وجنا یا ت غرب  برداشته خواهد شد 



                                                   ؟که ایا آنوقت خواهد رسید  ؟سوال اینست 

 وممکن است وضیعت خوبی قرار دارنددراینجاهستند کسانی که در      

وبی باشند که بتوانند به نوع ازآشتی ویا  حد به انجام چیزهای خکه قادر

ر   اقل به حیث میانجی معضله را حل وفصل نمایند ودرغیر آن من بسیا

    . این احتمال را می بینم که لیبی به دوکشور جداگانه مبدل خواهد شد

را که ما دیده ایم آنچه که شما درین مورد ما میدانیم چ: جریمی پاکسمن 

میگوید ، ولی چیزی قابل سوال این است که بوش وبلیر در شرق میانه 

نمی کنید که اوباما فکر چه پیشینه  ویا سابقه ای را بجا گذاشتند ایا شما 

                                                                             نظر به آنها خوب  وبهتراست ؟                                                         

                اوباما ازبسیاری جهات بسیاربدتراست : نوآم چامسکی

ب در مورد او قبل  به نوشتن کتا  ؟ من شروعچرا:  جریمی پاکسمن

             .                                         ازانتخابات نمودم 

چرا او بدتر است ؟                                                                          :جریم پاکسمن 

 .  خوب ،میخواهم  به تفصیل موضوع بپردازم :نوآم چامسکی 

 (.  بفرماید:   کسمنجریمی پا)

                                                                                  : در مورد افغانستان

او یعنی اوباما  جنگ را در افغانستان  شد ید تر ساخت   یعنی  آتش     

تهد ید    جنگ را بیشتر شعله ورساخت  وبا این  برخورد واقدام  زمینه

میتواند    غرب برای   وپروپاشی را درپاکستان میها ساخت که این خود

بود   خواهد بجا   یک فاجعه تلقی شود برای ثبوت و توضیح این مطلب

را  که او ( Anatol  Lieven)خلصه  وفشرده مقاله اناتول  لیبین که  

زها خود یک پاکستان شناس چیره دست است  و مقاله اش که دراین رو

مقاله اش   او در  : زیور چاپ یافته است دراینجا ازآن ذکر بعمل آورم 

سربازان بریتانیا  و ایاالت : چنین نوشته ودرآن نتیجه گیری نموده است

متحده امریکا هر روزدرافغانستان می میرند ویا به قتل میرسند  که این 



است   اورده  خود پرابلم بسیار جدی را برای بریتانیا و امریکا  بوجود

ویا این قتل وقتال خطرات مدهشی را در قبال خواهد داشت  او میگوید  

پاکستان    شی که متوجه شی از تهدید و پروپا که دلیل این کشتار ها نا

وآن اینکه  پاکستان کشوری است که از یک جانب دارای   است میباشد 

مسلمانا ن   انبار سلحهای هستوی است  واز جا نبی مرکز  فعالیت های

افراطی  که همه جانبه از سوی غرب حمایت و پیشتبانی میگردند  ولی 

اوباما با این عمل واقدام که جنگ را در افغانستا ن شعله ور ساخته در 

واقعیت امر تهدیدی را متوجه  خود ومتحدین غربی خود مبنی بر تهدید 

من در :  وماجازه دهید تا کمی بجلو ر.  و پروپاشی پاکستان می سازد 

صحبت خود اندیشه ونگرش اقای اوباما را به دنبال طرح بازی معمول 

هم کمی در که دراینجا میخوا  اودرمصر  قبلا خاطر نشان ساخته بودم 

:                                                                  مورد چنین مکث نمایم 

  منظورم : چیزی بگویم   فلسطین /اسرایلبگذار تا به ارتباط موضوع  

فلسطین /  سرایل که  وضیعت وپالیسی را که اوباما  در قبال ا اینست ،

یعنی که او   بسیار تکان دهنده  وشوک آور است ، در پیش گرفته است 

تا سطین  به  هیچ اقدام  بهی خواهانه فل/ اسرایل درمورد حل  معضله  

بنماید این تنها    اقدامی که   خواهد نمی  یا  و نورزیده   درت کنون مبا

سازمان ملل متحد بود که  چند هفته قبل  قطعنامه ای مبنی بر  توقف و 

تصویب نمود   فلسطین  زی اسرایل در خاک وعدم گسترش شهرک سا

کاملا غیر موجهه وغیر قانونی پنداشت  ولی این اقدام اسرایل را ودرآن

  را کاملا   این قطعنامه بود که   امریکا اوبام ریس جمهور ایاالت متحده

ویتو کرد وهمچنان  این  اوباما  بود که  قطعنا مه مشابه مجمع عمومی 

 کشور از جزایر   بگونه مشابهه   با چند سازمان ملل متحد را هفته قبل 

                                 . رد نمودند وبه آن مخالفت خودرا نمایان ساختند  اوقیانوس ارام 

اینست پاسخ من به سوال شما درارتباط اقای اوباما که همچوپالسی ها     

                                                                                            . را در پیش گرفته است 



بعد از :  گفته ای  معروف شما  است  که  گفه بودید  : جریمی پاکسمن

جنگ دوم جهانی باید هر ریس جمهور ایاالت متحده امریکا  نسبت به 

شکست  وخطاها ودرماندگی که در مسایل جهانی  مرتکب  شده  اند  

در نورمبرگ به دار آویخته میشد ند ، ایا شما تا  همین  اکنون  عین 

                                    اندیشه ونظر را در سر می پرورانید ؟                                      

من نگفته ام  که آنها به دار اویخته میشدند  ویا نه گفته :   نوآم چامسکی

ام که هریک آنها به دار اویخته میشد ،  بلکه من گفته بودم  که اگر  ما 

هر ریس مبرگ  باورمند می  بودیم  باید  که  ت واصول نور به اساسا

شان به نورمبرگ  محکومیت   بغرض  امریکا  متحده جهمهور ایاالت 

تحوبل داده میشدند  واینکه نورمبرگ در مورد شان چه تصمیمی اتخاذ  

،  این  را باید وت ما قرار میگرفت   قضا مینمود آنوقت بود که طرف 

که تکیه به اساسات واصول نورمبرگ  باید داشت نه به  : بخاطرداشت 

                                                         .محاکمات ویا نوع جزا و کیفر

پس اوباما با درنظر داشت اصول واساسات نورمبرگ  : جریمی پاکسمن

نمیتواند بهتر وشایسه باشد ؟                                                                         

نورمبرگ را در نظر نداشته  البته که او طبعاا اساسات :  نوآم چامسکی

است  واو یعنی اوباما کسی است که جنگ را  درافغانستان  آنطوریکه 

قبلا تذکر دادم   تشدید  نمود  وبگونه مثال  اوبطور قطع  شریک  تمام 

تهاجمات  و جنایاتی  که  اسرایل  انجام میدهد  می باشد،  از ماموریت 

وفرصتی   نداشته  تا باالی اوصرف دوسال سپری شده بود ولی هنوز ا

هرکسی حمله وتجاوز نماید  ولی آنچه که او درمد ت  ماموریت اش تا 

کنون انجام داده است  کاملا  آنچه بوده که  قبلا توسط دگرها انجام داده 

.                                                                                        شده است 

عرب   نیای د  مردمی  حرکت و  جنبش این  در شما  :جریمی پاکسمن

نظیر فیس به میتودولوژی که بنام تکنالوژی غرب یاد میشود  رادراتباط

بوک ، تویتر وازهمه  که بیشترمورداستفاده قرار میگرد بشمول افزار 



یکه مردم ووسایل  اضافی  چه می اندیشید ویا چه احساس دارید   قسم

نمایند ابراز  صریحاا وژی میتوانند مخالفتهای شان رااستفاده ازین تکنالبا

رهبر    یک  سرنگونی  اید هفرمود  شما  طوریکه مصرمثلا در مورد  

.                                                                 وگماریدن رهبران دیگریکه مطابق میل وخواست غرب باشد 

نه ، من که گفته ام ،این تکنالوژی کاملا گوارا  ومورد :  ینوآم چامسک

علقه ای  کامل  من  است  و من  موافقم که باید این تکنا لوژی هرچه 

بیشتر گسترش یابد چنانچه همین اکنون در انستیوت تحت  نظر من این 

تکنالوژی وسیعاا مورد استفاده  بوده وبودجه آن در تحت  نظر  پنتاگون  

ارد  ، باید خاطر نشان گردد که  در تکنالوژی  کدام  نقص وخطا قرارد

وجود ندارد  من خود  از کمپیوتر و از انتر نیت همه جانبه کار میگرم 

.                                                                 {سکوت} .  ومورد استفاده ام قراردارد

مردم   را که در راه است ودارد که ایا شما  آن چیزی : جریمی پاکسمن

به آن طی طریق نمایند  تا بتوانند  ازاین تکنالوژی  خود شان   طوری 

استفاده نمایند  که به به باور شما موافق به آن اصول با شد که شما آنرا 

میخواهید  درنیافته اید ؟                                                         

چیزی  این تکنالوژی کاملا  -(شانه ها را باال انداختن )  :سکینوآم چام

باید  آن   درست و نورمال است  منظورم استفاده کردن درست وبجا از

می کند که بوسیله  آن درکار برای یک  چکش  این هیچ فرقی ن -باشد  

فرق یک محبوس کوبیده یا برومورد استفاده قرارگیرد یک تعمیر اعمار

پس مطلب اصلی این است که از تکنالوژی  باید  استفاده  درست  شود 

.                                                                      صورت گیرد 

اما توانایی ویا بکارانداختن  انتشار اطلعات و انتشار  : جریمی پاکسمن

نیست ؟                       باورهای مشترک  چیزی خوبی میتواند باشد ایا همینطور

البته که چیزی خوبی است وبه همین دلیل است  که من :  نوآم چامسکی

گفتم که انترنیت  یک  وسیله  خوب  ویا  یک افزار خوب  وبهتر است  

وپنتاگون نیزمبنی بر اینکه بودجه انتر نیت را متعهد شده است و زمینه 



سرساخته است کار بزرگ رابرای انکشاف وگسترش آن طی دهه ای می

.                                                                   ودر خور ستایش است 

ایا این خودانعکاس خوبی ازدموکراسی غرب نیست ؟                  : جریمی پاکسمن

خوب ، اگر منظور شما این باشد  که پنتاگون  نماینده  :   نوآم چامسکی

ی غرب است  ، بلی، اما  در واقع  هد ف اصلی از انترنیت  دموکراس

.                                                  فراهم آوری تسهیلت برای تامین ارتبا طا ت میبا شد 

د پنتاگون   انترنیت  وسیله جالبی است  و بودجه آن اساساا  توسط  نها   

توسعه  شبکه آژانس پروژه »د بنام  نترنیت نهاتامین میگردد  در واقع ا

ه اوالا می باشد ودر قدم نخست  این شبک (ARPANET) «های تحقیقاتی

آن شبکه مصروف در درآنوقت   من که   قرارداشت آرتش   مت خددر

 National)بعدا ا پنتاگون این شبکه را به  بنیاد علوم  ملی خدمت بودم 

Science  Foundation )تقریباا   کنون تا زمان   ازآن و داد   تحویل

متحده امریکا بلکه در که انترنیت نه تنها در ایاالت سال میشود « 01»

ها  مفت ورایگان مورد استفاده همه قرارمیگیرد وتا هنوز یعنی همه جا

پیوسته   ولی تحت داد وستد تجارتی قرار نگرفته است «  21»تا دهه 

ولی  در آورند   کنترول حت تلش صورت میگیرد تا انتر نیت را در ت

بهرصورت تا کنون انترنیت  یک تکنالوژی  کاملا  آزاد ورایگان باقی 

مانده است و یک عنصر ازسیتم دولتی میباشد که ایا این وسیله به همین 

منوال باقی خواهد ماند و درتحت انحصار قرار خواهد  گرفت  تا هنوز  

                                                       .                         معلوم نیست 

البته این تحرک انترنیت است که مردم را بگونه فعال  :جریمی پاکسمن 

                                             باهم  بسیج نموده است ایا همینطور نیست ؟

ا نیکه   همین البته که  بسیج کرده است ، بلی ،   آنچن:   نوآم چامسکی

نیز  برانگیخته  و بسیج ( wisconsin)اکنون مردم را درویسکن سین 

کرده است  در واقع  من خود اگاهی ام را   ازتمام رویدادها و حوادث   

رخداد ه دنیا به آسانی از طریق انترنیت بدست می آورم  یعنی که این 



واگاه می سازد  انترنیت است که انسان را ازتمام رویداد ها دنیا مطلع 

ست از که البته بیدون انترنیت  مشکل است  که به  اسرع وخت   توان

نباید   همچنان ، . ای معاصر باخبر شد تمام حوادث  ورخداد های دنی

غافل بود که انترنیت بعضی  اوقات  به مقاصد دیگر نیز  بکار میرود  

...                                                              یعنی برای  نظارت وکنترول وتبلیغات و 

یک سوال خیلی جدی اینست  که ایا  ارایه دهندگان و تهیه کنندگان      

ترنیت ها در موقف ووضیعتی نیستند که  مستقیماا انچونکه بسیاری از آن

آنچه که آنها میخواهند  ردم راهدایت نمایند ومرا مورد استفاده قراردهند 

موضوع جدی  وقابل   یک که این  خود .  ویا آنچه که مردم میخواهند 

مانند  کوم کاست ان    با ادغام جدیدتر  هرچه جدی  ملحظه است  ویا

بطوریکه اتنرنیت  بخودی  خود  در اصل   ( Comcast NBC)بی سی 

گسترش بهتری یافته است وهیچ خطای ویااشتباهی درآن متصور نیست  

اگر شما با قطار می آید ویا سفر میکنید میتوانید توسط انترنیت به کسی 

تیلیفون نماید ویا چیزی را  چاپ نماید  و یا  کدام فعالیت دیگری از آن 

.                                                             مه نمایند گی از گسترش وتوسعه انترنیت می نمایدبنماید  که این ه

ایامیتوانم این گفت وشنید رابا طرح یک سوال شخصی   :جریمی پاکسمن

                                 .                                        به پایان رسانم؟  شما همین اکنون چند سال دارید 

.                                              سال دارم «  19»من :  نوآم چامسکی

شما چرا شاداب وبشاش به نظر نمی آید ؟                                    :   جریمی پاکسمن

دلیل آن  اینکه  من  شاداب و بشاش به نظر نمی آیم  :    نوآم چامسکی

بی شماری را  که وقتی من  به دنیا نگاه میکتم  ورویداد های :  اینست 

که یکی بعد ازدیگری بوقوع می پیوندو  ملحظه می نمایم  فکر میکنم  

ویا هرکس  با  خشمگین سازد  ید متاثر و که هرکس  را همچو من  شا

ن نظاره وملحظه همچورویدادهای ممکن به آسانی دلخراش و خشمگی

ومتاثر گردد منظورم اینست  که شما همین اکنون ملحظه نماید  که ما 

حالت  مواجهه به  قرار داریم  در وضیعت و در چه وضیعت  وحالتی 



تهدید وشانتاژ که ازجمع این تهدیدات  به چنان تهدیداتی مواجهه هستیم  

 هش که هر آن احتمال وقوع آن میرود  از جمله دوتهدید فوق العاده مد

و زنده جان  (species)وهولناک  که به معنی واقعی کلمه  بقای  گونه 

تشدید قرار دارند  یکی ها را تهدید می کند واین هردو تهدیدات درحال 

کاملا جدی تلقی   که  است  جنگ هستوی  ازاین تهدید  خطر  درگیری

میگردد ووقوع آن دور از احتمال نیست  وتهدید دومی  فاجعه  محیط 

               . ت است  که از هر نقطه نطر  شوم و فاجعه بار است زیس

ترس ازاین است  بگونه مثال  شما یک بار  به وکل ونمایندگان            

جدید کنگره توجه نماید  که آنها در ماه نومبر گذشته منکر آن شدند  که 

ض محیط زیست ویا آب وهوا مواجهه به خطر است  ونخواستند تا بغر

حد اقل را منظور نمایند ایا این خود شدن محیط زیست یک بودجه  بهتر

ومومنان واقعی مردم  نمایندگانآورنیست که ایشان چونکه خودرا تاسف

میدانند  چنین طرز تفکر دارند ویا اینکه یکی از روسای  کمیته فرعی 

رد محیط زیست چنین  توضیح کنگره  که خود جمهوریخواه است درمو

ابلمی را بوجود آن اینکه گرم شدن محیط  زیست  اصلا کدام پرومیدهد 

که دگر پردوعده س«نوح  »ل به حضرت خداوند متعانمی آورد چنانچه 

و جای تاسف در اینجا است که دگر اعضای کنگره  سیلب نخواهد آمد 

پس این نوع نظریات  –به اظهارات این نماینده هم قول وهم نظر بودند 

ع نه تنها که بشا شیت و شادابی من را زایل می سازد ورخدادها ووقای

.                         بلکه شادابی هر شخص متفکر وچیز فهم را مغشوش می سازد 

اما شما چرا  در مورد  همچو اشخاص احمق  فکر   : جریمی پاکسمن

                   می کنید  وخودرا متاثر می سازید ؟                                       

ان وقدرت بلندی این مردم  دارای تو ؟کدام مردم احمق :  نوآم چامسکی

مصروف انجام عملیا ت واجرِات اند اند  وکسانی اند که درحال حاضر 

، اینها اند  که تلش می ورزند  وبرای انجام واجرا ت  همچو جنایات  

و بازی های غیر انسانی  بودجه وپول تمویل وتصویب میدارند  علوه 



بزرگ  مالی  و عمده  توسط  قدرت های   ی اند که بر این اینها کسان

البی های  بزرگ عنی از جانب وتجاری حمایت وپیشتیبانی میگردند  ی

مبنی وتبلیغات   اشاعه  بغرض بگونه مثال  آنها   تجار وسرمایه داران

براینکه  در آینده ها چیزی خطر رخ نمیدهد ویا بغرض متقاعد ساختن 

درین ببرند  پول و بودجه هنگفتی راتابتوانند سود بیشترویا اغفال مردم 

                                                                   .             تمویل می نمایند   بخش

دراینجا بسا موضوعات دگر نیز وجود دارد  که قابل تشویش است مثلا 

اگر شما تصادفاا به این اشخاص ویا این مجریان ترس و جنایت بنگرید  

ت  اینها در مقامایعنی به این اشخاص احمق ونادان در خواهید یافت که 

وازجانی اگر دقت نماید  ما همین اکنون در بلند تصمیمگری جا بجا اند 

این  ومردم ما کاملا تصادی قرار داریم واق یوسط یک بحران عمیق مال

را میدانند واحسا س میکنند و شما  در خواهید یا فت  که  در عقب این 

دارند  قرار وق العاده افراطی مذهبی عصبین  فمتنابسامانی ها تعدادی از

. می نامند " وثر آزاد وم یاراینظریه بازار  ک»  حامیان بنام که آنها را

این متعصبین افراطی دربخش های بلند اقتصادی ودربخش های فدرال 

در نتیجه میتوان گفت که آنها  به ارزش   براریکه قدرت تکیه زده اند ،

تریلیون دالر حباب مسکن را  توسعه داده اند  که به هیچ اصول  « 1»

مت  خانه ومسکن  برابر نبوده  وبطور کامل  از تاریخ صد سا له ای  قی

ونگران کننده   وبه این پرابلم عمدهبه نظرمی آید  بعیدبفرسنگ ها دور و

هم کدام شخص دولتی    ونه  مرکزی  بانک ه ننه کدام کارشناس ماهر 

لکه  اصلا وفدرال نه تنها  که دست به کدام عمل اصلحی  نمی زنند  ب

 سمیکه آنها میگویند  که  لزوم ندارد تا درین مورد به آن توجه ندارند  ق

رم ودر چلش است  ونفع شان گ ستد سود  نگران بود  چونکه بازار دادو

ین چیزها از آنچه که خداوند متعال  قرار گفته آن که ا: منظورم اینست 

وعده سپرده بود  که دگر سیلب « نوح ع» کانگرس مین  به حضرت

.                                                        نخواهد آمد  بسیار ازهم متفاوت اند 
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