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 Political  سياسی

  
  ٢٢٠پيام فدائی شمارۀ 

 ٢٠١٧ دسمبر ٠٢

  جنگ قريب الوقوع با چين: جان پيلجر
   :توضيح مترجم

که توسط شبکه " تصوير بزرگ" برنامه ئیامريکا مجری – تام ھارتمن مصاحبۀترجمه متن آن چه در پيش رو داريد ، 
 فلم جان پيلجر در مورد -ساز استراليائی فلم پخش می شود ، با نويسنده و امريکادر خاک " روسيه امروز"تلويزيونی 

و تشديد تضاد و امکان درگيری نظامی بين نيروھای امپرياليستی " جنگ قريب الوقوع با چين"مستند جديد او به نام 
 عينا از گفتار به مصاحبهاين . است که برخی معتقدند می تواند به جنگ جھانی سوم منجر شود و روسيه  ، چينامريکا

در نتيجه ترجمه )  ١.( ھا داده نشده استمذاکرهصورت نوشتار در آمده و ھنگام ترجمه ، ھيچ گونه تغييری در متن 
توضحيات داخل پرانتز و .  ان ، دنبال می کندھارتمن با پيلجر را بدون تصحيح دستور زب" محاوره"فارسی ، روال 

           .زيرنويس ھا برای تفھيم ھر چه بيشتر مصاحبه از طرف مترجم به متن اضافه شده اند
  ٢٠١٧ برابر با سپتمبر ١٣٩٦ ]سنبله[شھريور  

  
 ٢٠١٦مبر  دس٩

در سال جاری .  خوش آمديد" رگتصوير بز"من تام ھارتمن ، در واشنگتن دی سی ، به برنامه .  سالم:تام ھارتمن

، اگر شما ھر يک از سخنرانی ھای انتخاباتی دونالد ترامپ را تماشا کرده باشيد ، ممکن است بيھوده گويی ھا ) ٢٠١٦(

آن طوری که او توضيح داده است و ھمچنان ادامه می دھد .  و چرند و پرند حرف زدن ھای او عليه چين را شنيده باشيد
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، دونالد ترامپ تنھا  با اين حال.   آن برای قرن بيست و يکم و فراتر از آن استمتخاصم و امريکا  چين دشمن فانی-

  . کسی نيست که به نظر می رسد اين گونه فکر می کند

محور دستور کار دراز مدت سياست خارجی خود در که رئيس جمھور اوباما " چرخش به طرف آسيا"اين به اصطالح 

خش بزرگ خود بر اساس اين ايده که چين يک دشمن بالقوه می باشد که نياز است حتی شايد با قرار داده بود ، در ب

اما آيا چين واقعا دشمن ما است؟  يا اين که ما آن ھا را تبديل به يک .  توسل به زور با آن مقابله بشود ، مورد تأکيد بود

  ھسته ای را دامن نمی زنيم؟) ھایتوسط بمب (دشمن می کنيم؟  و در روند آن ، آيا ما خطر نابودی 

جنگ قريب الوقوع "ساز معروف ، جان پيلجر به نام فلم مستند جديد تکان دھنده ای که توسط فلماين پرسش ھا در قلب 

ساخته شده است ، وجود دارند که پخش آن در اياالت متحده به طور انحصاری در اين جا توسط شبکه " با چين

و ساعت ) امريکا( به وقت شرق ٩:٠٠برای اولين بار در شنبه شب ، ساعت "  امروزروسيه"ئی تلويزيون امريکا

حاال ، جان پيلجر از يکی از استوديو ھای ما در لندن به ما .  پخش می شود) امريکاغرب ( به وقت اقيانوس آرام ٦:٠٠

 .جان، به برنامه خوش آمدی.  می پيوندد

  با تشکر از شما ، تام :جان پيلجر

 

 مستند را نه با صحبت در مورد چين ، بلکه با بخش طوالنی ای در مورد آزمايش ھسته ای فلم شما اين :رتمنتام ھا

 علت آن چه بود؟.   در اقيانوس آرام ، شروع می کنیامريکا

گفته می شود که مسئله جنگ ھسته .  خوب، اين در مورد احتمال ، اگر نه چشم انداز ، جنگ ھسته ای است :جان پيلجر

با چين و ) امريکا(البته اين خطر ھرگز از بين نرفت و موقعيت کنونی .  ی و خطر جنگ ھسته ای از بين رفته استا

با امکان رو در " جنگ سرد"کل مسئله .  ھمچنين با روسيه ، دو نيروی مسلح ھسته ای اين را به ما يادآوری می کند

منظورم .  مشغول کرده بود ، اکنون خيلی بيشتر مطرح استھسته ای که ما را به خود " مبارزه نھائی"روئی با يک 

 .است" غير ضروری "- بو و خاصيت استفاده می کنم   من از اين واژه ی بی-اين است که کل مسئله در مورد چين 

تاده است ، اما اين اتفاق افتاد و جالب اين است که اين اتفاق افتاده است ، البته اين مسئله برای چند سال است که اتفاق اف

، در ) انگلستان(در اياالت متحده و ھمين طور در اين جا .  اما در واقع مثل اين است که ھمه تازه متوجه آن شده اند

در دريای جنوبی چين توسط چين ، اخبار زيادی ) ٢" (جزاير اسپراتلی"مورد ساخت باند ھواپيمائی و فرودگاه در 

 با حدود چھار صد پايگاه نظامی ، از استراليا گرفته تا اقيانوس آرام ، مريکااولی در مورد اين که .  منتشر می شوند

، چين را احاطه کرده است ، تقريبا ھيچ چيزی ) دو قاره متصل بھم اروپا و آسيا(ُآسيا ، کره ، ژاپن و سراسر يوروسيا 

 .  گفته نمی شود

 مستند مورد استفاده قرار داده ام که بر اساس فلمر اين و اين يکی از احتماال افشا کننده ترين نقشه ھايی است که من د

نشان می دھد که کشور چين ، ھمان طور که می گويم ، با کشتی " کشور پادگانی"در کتاب " ديويد وين"تحقيقات عالی 

صره ھای جنگی ، با ناو بر ھائی مملو از جت ھای بمب افکن و پايگاه ھای نظامی ، ھمچون حلقه طناب دار ، در محا

نيروی دريايی اياالت متحده ، کشتی ھائی که در عمق کم ھم می توانند حرکت بکنند را در نزديکی .  قرار گرفته است

اين نوعی تحريک يا می توان گفت نوعی سناريو ، سناريوی درست قبل از جنگ . ھای آب ھای چين نگھداشته است

 .است
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 احساس اضطراب و  ناامنی امريکاته ھمه چيز در مورد سلطه است و اما چرا؟  اين امر با عقل جور در نمی آيد و الب

می کند ، حداقل دولت ھای مختلف اياالت متحده احساس کرده و می کنند که آن ھا و جايگاه آن ھا به عنوان سگ بر تر 

  .در جھان به چالش کشيده شده است

 

ر دوران بحران موشکی در کوبا را شرح می دھيد ، می  ، در مورد يک رويداد در اوکيناوا ، دفلم شما در :تام ھارتمن

نداشتم ) رويداد اوکيناوا(دوران بحران موشکی در کوبا ، به دنيا آمده بودم ، اما ھيچ خاطره ای از ) قبل از(دانيد ، من 

به ما نشان می و اين که آن حادثه چه چيزی را .  در مورد آن به ما بگوييد.  يا چيزی در مورد آن داستان نشنيده بودم

 دھد؟

 خوب ، جالب است ، اين طور نيست؟  شما درست می گوئيد ، من نيز در آن زمان به دنيا آمده بودم و به :جان پيلجر

اما در حقيقت آن . ھيچ دليلی از تھديد احتمالی در شرق وجود نداشت.  خوبی بحران موشک در کوبا را به ياد می آورم

يکی از تکنيسين ھای سابق موشکی به کميته سازمان ملل شھادت داد ، اين بود که نه ای که به گوچه اتفاق افتاده بود و 

اين .  دريافت کرد) غير واقعی و دروغين(در اوکيناوا ، فرمان آتش تقلبی ) ٣" (ِميس "يک از سيلو ھای موشکی 

آن ھا به طرف اتحاد جماھير دو تای از . ُبه طرف چين و کره شمالی نشانه گرفته شده بودند" ِميس"موشک ھای 

 .شوروی ، اما بيشتر آن ھا به طرف چين نشانه گرفته شده بودند

يک کاپيتان بود که اکنون مرده است ، ھمان کاپيتان اياالت متحده که اين واقعيت را ) فلماز (و اين ، قھرمان اين قسمت 

ه موشکی را به طرف چين پرتاب کند ،  سربازان مورد سئوال قرار داد که در زمانی که به او دستور داده شده بود ک

در واقعيت ، آن . کوبا در تلويزيون بودند)  وامريکابين (زير دست او در حال تماشا کردن گسترش بحران موشکی 

بنابر اين او به چندين نفر از خدمه اش دستور داد تا به محل ديگری از پرتاب موشک .  واقعه ھيچ ربطی به چين نداشت

 . خود ، آن ھا را از اين کار باز دارند٤٥ن فرمان آتش را قبول کرده بود بروند و با ھفت تير ھای کاليبر که اي

.  ّاين حادثه ای بود که ھر شخصی می تواند تصور آن را بکند در حالی که بر اين باور است که در واقع اتفاق نمی افتد

 به ما می گويد فلمموشکی که به اين موضوع اشاره می کند ، در اين جان بوردون ، تکنيسين سابق .  اما اين اتفاق افتاد

بيرون آمد و نسيم دريائی را حس ) ی موشک(که چه گذشت و توضيح می دھد که آن روز برای ھواخوری از سيلو 

 .ُکرد و بين خودشان بحث در گرفت که چگونه نزديک بود آن ھا کره زمين را منفجر کرده باشند

آماده (کامال در حالت ) موشک ھا(از سالح ھای ھسته ای است و در حال حاضر ما اوکيناوا را داريم که اين يک تھديد 

با سالح ھای ھسته ای و آن ھايی که در آستانه پرتاب بودند ، در اوکيناوا  ، شايد پرتاب قرار دارند ، نمی دانيم) باش

 ٨٠٥( مايلی ٥٠٠ھيزات ارتشی اياالت متحده در حدود  تج٣٢بودند ، اما موشک ھا در ) کار گذاشته شده(مخفيانه 

اين نوع خطری است که امروزه ما شاھد آن ھستيم ، يا .  پرتاب قرار دارند) آماده باش(از چين ، در حالت ) کيلومتری

  .بايد باشيم

 

داری می کند ،  حدودا از ھزاران پايگاه نظامی در سراسر جھان نگھامريکابله شما در مورد اين که  :تام ھارتمن

 متذکر شديد ، شما به صورت تصويری اين چنين حلقه طناب دار را دور تا فلمصحبت می کنيد و ھمان طور که در 

) دوران(تا چه حد اين پايگاه ھای نظامی اياالت متحده ، نسبت به پايگاه ھای باقی مانده از .  دور چين نشان می دھيد

 جنگ جھانی دوم ، جديد ھستند؟
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ھستند ، منظورم اين است که ، در ) از دوران جنگ جھانی دوم( خوب ، خيلی ، بعضی از آن ھا باقی مانده :لجرجان پي

را ) جزيره اوکيناوا(آن ) امريکا(تفنگداران دريايی .  توافق با حرف شما ، اوکيناوا از جنگ جھانی دوم باقی مانده است

ًواقعا آن ) آن ھا(با اين که اين جزيره يک ايالت قلمرو ژاپن است ، گرفتند و تقريبا مدعی شدند که مال خودشان ھست و 

  .  را ترک نکرده اند

، ويتنام ، کامبوج ، ) از دوران جنگ جھانی دوم(بنابر اين، اما شما می دانيد ، از اين پايگاه به اصطالح باقی مانده 

و در حال حاضر ، .  ا ، مورد حمله قرار گرفته اندالئوس ، عراق و افغانستان ، ھمه توسط ھواپيماھای مقرر در اوکيناو

ُاين پايگاه ھا به سمت چين و کره ) تسليحاتی(ھمان طوری که وقتی که در اوکيناوا بودم مطلع شدم ، تمام تنظيمات 

ُشمالی است و کمی پائين تر در جزيره ججو در جنوبی ترين نقطه کره ، پايگاه جديدی است که توسط نيروی دريايی  ِ
ره جنوبی ساخته شده است و به طور خاص برای اياالت متحده ساخته شده ، جايی که زيردريايی ھای ھسته ای و ُک

 .د شدندر آن جا نگھداری خواھ) محافظ" (ِای جس"ناوشکن ھای مجھز به موشک جديد 

ه بعضی از آن ھا ، ھمان و اين زنجيره ای از پايگاه ھا ک.  از شانگھای دور است)  کيلومتر٦٤٤( مايل ٤٠٠اين حدود 

در حالی که . باقی مانده اند ، اما چرا آن ھا نابود نشده اند ، سئوال اين است) از دوران جنگ جھانی دوم(طور که گفتيد 

 .ساخته شده اند) بعد از جنگ دوم جھانی و جديدا(ُجديد در کره ، ) پايگاه(بسياری ديگر ، مانند اين 

را مشاھده می کنيم که ظاھرا با ھدف گيری به " تاد"اصلی ، ما سيستم دفاع موشکی ُھمچنين در کره ، در سرزمين 

ُطرف کره شمالی برای محافظت از کره جنوبی است ھا به طرف ) موشک(آن ) چرا که(خوب ، اين بی معنی است ، . ُ

  .چين نشانه رفته اند

 

 بله  :تام ھارتمن

فاع موشکی است که آن ھا درباره قرار دادن آن در اروپا از آن و ھنگامی که ما ، اين ھمان سيستم د :جان پيلجر

  .بسيار تحريک آميز است) کار(صحبت می کنند ، البته اين سيستم دفاعی نيست ، اين 

 

 شما در مورد چين فلمشما با دستيار سابق دنگ شيائوپينگ به نام ژانگ وايوی مصاحبه ای داشتيد و او در  :تام ھارتمن

اگر بی بی سی برنامه ای را پخش کند ، آن ھا خوشنودند که ھميشه چيزی راجع به اين ديکتاتوری : رداين را بيان ک

 .، ذکر کنند) که منظور چين است(خودکامگی ) سيستم(کمونيستی ، اين 

ی يا اما اگر شما بی بی س.  در واقع با اين نوع برچسب ، می دانيد ، نمی توانيد چين را آن طور که ھست ، درک کنيد

اکونوميست را بخوانيد و سعی بکنيد که چين را درک کنيد ، در اين کار موفق ) ّمجله(سی ان ان را تماشا بکنيد و يا 

 .غير ممکن است) ُدرک چين از اين طرق. (نخواھيد شد

ای فعلی  بنابر اين ، جان پيلجر ، چرا غرب در شناخت از چين مشکل دارد ، چگونه اين موضوع به تنش ھ:تام ھارتمن

  ما مربوط می شود؟ 

غرب در شناخت از چين مشکل دارد  به خاطر اين است که غرب رسانه آزاد ندارد و اين ) علت اين که (:جان پيلجر

به اين موضوع  آگاه نشده اند ، به ويژه با توجه به رويدادھای ) ھستند که(و کسانی .  ُلب کالم است) به طور خالصه(

اساسا کنار  مپين انتخاباتی ای که در اياالت متحده داشتيد ، اين مسائل بزرگ جنگ و صلح ،اخير ، زمانی که در  ک

ما حرکت آزاد اطالعات که خيلی افتخار به داشتن آن را می کنيم ، .  گذاشته شده بودند و مورد بحث قرار نگرفتند

  .است) سئوال(اين پاسخ کوتاه به آن .  نداريم
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 که در ابتدا متذکر شدم ، خبرگزاری ھا در مورد باندھای فرودگاھی ای که چين در ھمان طوراين طور ھست؟ چرا 

دريای جنوبی چين ايجاد می کند، صحبت می کنند ، اما ھيچ چيزی در مورد آن چه در اين زمينه اياالت متحده ايجاد می 

 ھرگز از آن امريکاکثر مردم است که من فکر می کنم که ا" چرخش به طرف آسيا"کند نمی گويند ، اين به اصطالح 

 بزرگترين تأسيسات نيروی ھوايی و نيروی دريايی ، از زمان جنگ امريکاخبری نشنيده اند ، و اين در حالی است که 

 .جھانی دوم به اين طرف را در جھان داراست

ت و اين شامل اين موضوع کم اھميت جلوه داده شده اس. اين موضوع مطرح نبوده است، مورد بحث واقع نشده است

:  مثلی در مورد رسانه ھای به اصطالح معتبر- من در مورد خبرگزاری فاکس صحبت نمی کنم -رسانه ھای معتبر 

 .، واشنگتن پست و بقيه صحبت می کنم نيويورک تايمز

لت به نظر می رسد ، حداقل اين به نظر من آشنا می آيد ، ممکن است برای شما ھم آشنا باشد ، که ما در آن حا

ھستيم که جنگ سرد  را ) اختالل حرکات و رفتار ناشی از يک حالت ذھنی مختلط ، معموال اسکيزوفرنی(کاتاتونيکی 

 در اين – جنگ سرد قديمی -با جنگ سرد ) اين موقعيت(تفاوت .  ، آن چه بود) و پذيرا می شويم(به آغوش می کشيم 

رمزی وجود داشتند که تنھا در شرايط بسيار خطرناک از خطوط ق.  است که در آن زمان خطوط قرمز وجود داشتند

 .در کجا قرار گرفته اندکه و ھر دو طرف می دانستند . آنان عبور می شد

 امريکا، نيروھای ناتو تحت رھبری ) سازمان پيمان آتالنتيک شمالی(شما ناتو .  اين روزھا خطوط قرمزی وجود ندارند

 ھمان –در حالی که  . ن در طول دوران جنگ سرد قديم بی سابقه بوده استاي.  را در مرزھای غربی روسيه داريد

 يک گروه از کشتی ھای بزرگ نيروی دريايی اياالت متحده در حال حاضر در حال حرکت -طور که قبال اشاره کردم 

 .به طرف چين ھستند

ِاخيرا ، شما بزرگترين عمليات تمرين نظامی دريايی انجام داديد را " شمشير طلسمی) "با نام( و استراليا امريکاتوسط  ً

ما .  اين اتفاق ھمين سال گذشته رخ داد. تمرين داده شده بود" تنگه ماالکا"که در آن محاصره نيروھای چين در سراسر 

آن چه من می گويم اين نکته است ، و چرا ما نمی دانيم؟  و اين برای ما يک سئوال . در اين مورد چيزی نمی دانيم

  .است

 

 مستند فوق العاده که در فلمپس از پخش آگھی ھای تبليغاتی ، با جان پيلجر در مورد اين ). ًواقعا( درسته :تام ھارتمن

 پخش می شود ، بيشتر صحبت خواھيم امريکاکه در اياالت متحده " روسيه امروز"شب شنبه توسط شبکه تلويزيونی 

 .کرد

 مستند جديد فلم جان پيلجر درباره - ساز افسانه ای فلممن با . مديدخوش آ" تصوير بزرگ"و به برنامه  :تام ھارتمن

در اياالت " روسيه امروز"صحبت می کنم که توسط شبکه تلويزيونی " جنگ قريب الوقوع با چين"درخشانش به نام 

  .، پخش خواھد شد) امريکا( شب به وقت منطقه شرقی ٩ در شنبه ساعت امريکامتحده 

که يک فرد اھل سرمايه گذاری و تجارت و دانشمند علوم اجتماعی است در ارتباط با " اريک لی" شما ، فلمجان ، در 

 وجود نداشته اند امريکاھرگز در تاريخ ، ھيچ دو کشوری مثل چين و :  رابطه بين اياالت متحده و چين اين را می گويد

.  ن کشور تجاری در جھان و در تاريخ استو چين بزرگتري.  گی داشته باشنداز درون وابستکه اين قدر به يکديگر 

 و غرب و تمام کشورھای ديگر امريکابنابراين اقتصاد چين و جامعه آن ھا ، زندگی آن ھا ، به کل جھان ، از جمله 

 .مرتبط است
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بنابر اين من فکر می کنم که وابستگی متقابل بين اين دو کشور و در ميان ھمه ملت ھای جھان ، صحبت از صلح می 

 .کند

نيروی دريائی ، چين را تھديد می  ی"چرخش به طرف آسيا" جان پيلجر، با توجه به اين ، چرا ما با اين :تام ھارتمن

ی دريايی ست و چرا اياالت متحده ، چين را با پايگاه ھای نظامی کنيم و حدس می زنم که اين مسئله فراتر از نيرو

 احاطه کرده است؟) خود(

پاسخی طوالنی به آن وجود دارد، تام ، و اين ربطی به دونالد ترامپ و يا واقعا ھر رئيس جمھور ديگری  :جان پيلجر

، در راستای ) شمالی(ُجنگ با کره اين در مورد يک سياست خارجی حريصانه خشونت آميز است که از زمان .  ندارد

 .موضوع بر سر سلطه گری است. يک خط مستقيم اجرا شده است

او يک . را بسيار روشن ساخته است) مسئله( وزير دفاع کنونی گوش بده ، او اين - اشتون کارتر ) حرف ھای(به 

 ھمان چيزی را که در ذھن –ت دارد او سخنرانی در مالء عام را دوس. بسيار پرگوئی ھست) تحريک کننده(ُپرواکاتور 

 جمله بندی از –و او می گويد کسانی که با ما مقابله می کنند و می خواھند سلطه ما را انکار کنند . دارد ، بيان می کند

 .و او به چين و روسيه اشاره می کرد ، اما به طور عمده به چين.  باشند) مقابل( پس آن ھا بايد با ما طرف -من است 

قبل . ال حاضر ، اين يک نگرش است ، اين سياستی است که از يازدھم سپتامبر ، تقريبا صريح و واضح شده استدر ح

 .   وجود داشته است١٩٥٠اين در واقع از سال . از آن ھم وجود داشت

خانمان و در ُ ، که احتماال يک ميليون نفر را از بين برد و حدود چھار ميليون نفر را بی ٢٠٠٣حمله به عراق در سال 

 .بدر کرد ، ھمه اين ھا بر اساس فريب بود

بنابر اين پاسخی طوالنی به سئواالت شما وجود دارد ، اما پاسخ کوتاه اين است که چين .  اين بخشی از آن سياست بود

ھرگز چنين .  شايد حاال بزرگ ترين قدرت اقتصادی باشد.  به دومين قدرت بزرگ اقتصادی جھان تبديل شده است

اين در يک زمان بسيار بسيار کوتاه اتفاق افتاد و اياالت متحده می داند که .  افزايش قدرتی مثل آن وجود نداشته است

حاکميت آن ، به عنوان مثال ، در سراسر معامالت تجاری ، وداع با ھمه توافق نامه ھای تجاری و تدارکات بانکی تحت 

 .سلطه اياالت متحده است

.  را به چالش می طلبد) ۴" (برتون وودز" بانکی موازی ايجاد کرده اند که معماری کل بانکداری چينی ھا ، يک سيستم

توسعه دھنده ، سازنده ، نه تنھا کارگاه بلکه سازنده شده است و برای اياالت متحده يک ) يک پديده(و چين تبديل به 

به ھمين دليل است که قدرت نظامی به نمايش .  قدرت خوب شناخته شده باقی گذاشته که ھمانا قدرت نظامی آن است

منظور اين نيست که بگوئيم کسی خواھان يک جنگ ھسته ای .  گذاشته می شود ، زيرا اين قدرت اياالت متحده است

 . ھست ، اما اين جوری نمی شود

ز کارت رايت ،  در اياالت متحده وجود داشت، فکر می کنم که در سال گذشته بود ، که در آن ژنرال جيمیيک ھيئت

سخنان بسيار جالبی در مورد فاصله تصميم گيری ، برای زمانی که يک کشور می داند که احتماال قرار است مورد 

طبق اخبار منتشر شده ، چين .   دقيقه است١٥ يا ١٢حدود ) اين زمان.   (حمله سالح ھای ھسته ای قرار بگيرد ، گفت

اين بدان معنی است که موشک ھا و .  ر ھشدار رده پائين نگه داشته بودتا چندی پيش سالح ھای ھسته ای خود را د

چرا؟  در چين . اما آن ھا در حال حاضر در ھشدار مرحله باالئی بسر می برند.  کالھک ھا را از ھم جدا کرده بودند

 با ديده بسيار تحسين امريکاآن ھا به .  او در اياالت متحده تحصيل کرده بود. وجود دارند" اريک لی"بسياری مانند 

ببين ، ما دشمن شما نيستيم ، اما اگر شما بخواھيد که ما "يکی از استراتژيست ھا به من گفت . آميزی نگاه می کنند

 ". آماده بشويم) برای اين کار(دشمن شما باشيم ، ما بايد 
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  .و ھمين ، من فکر می کنم که در محافل حاکم چينی مطمئنا اين نظر ناخشنودی ھست

 

در حقيقت ، يکی از نکاتی که در مستند شما مطرح . بنابر اين ، شما می دانيد که چين ديوار بزرگ دارد :تام ھارتمن

شده اين است که ديوار بزرگ ، دفاعی است و به نظر می رسد که چين ھمواره بيشتر نگاه درونی داشته است تا نگاه 

 .بيرونی

اعتقاد دارند و ) بيشتر به نگاه درونی(ت اطالعاتی که دارم ، چينی ھا من يک متخصص در چين نيستم ، ولی با نھاي

شما در اين مورد تحقيقات انجام داده ايد ، اما می دانيد آن ھا ھرگز نوعی از امپراتوری بزرگ بريتانيا که در قرن 

 .ھجدھم انجام شد ، را انجام نداده اند

درست است که آن ھا توسعه گر نيستند و اگر نيستند ، پس موضوع آيا اين ) الف(بنابر اين موضوع از چه قرار است؟ 

ئی به رشد اقتصادی چينی که شما در مورد آن صحبت امريکايک واکنش مناسب ) ب(جزاير اسپراتلی چيست؟  و 

  کرديد ، چيست؟

  
 آن موقع آن جا ،  يک ماه در چين زندگی کردم ، شما می دانيد ،١٩٨٦در چين بودم ، در واقع ، در سال ) قبال(من 

اياالت متحده چگونه بايد پاسخ . و اکنون اين چنين شده است ، می دانيد ، منفجر شده است.  جائی با جاده ھای خاکی بود

 .دھد؟  دو سئوال وجود دارند

ھسته خوب ، اياالت متحده ، به نظر من ، بايد از تھديد کردن جھان خودداری کند و تھديد کردن قدرت ھای  :جان پيلجر

 .ای را متوقف سازد

که مشاور سابق رئيس عمليات نيروی " ُتد پستول" من يک مصاحبه بسيار خوب با پروفسور فلممن فکر می کنم در 

او گفت ، چرا .  ، وجود دارد) تدريس می کند(دريايی اياالت متحده است و اکنون در موسسه تکنولوژی ماساچوست 

م نمی نشينيم؟  چرا ما نمی توانيم ارتباط برقرار کنيم ، دنيايی داشته باشيم که در آن اين اتفاق می افتد؟  چرا ما با مرد

  ارتباط برقرار بکنيم؟  

اين يک سياست .  دليل آن اين است که اياالت متحده ھنوز يک نوع سياست خارجی قرن نوزدھم را اجرا می کند

قديمی شده که ھيچ کس آن را نمی خواھد ، زيرا ) استسي(آن قدر تاريخ اين . کشتی جنگی است) با پشتوانه(خارجی 
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آيا چين توسعه گر است؟ بله ، چين مرزھای خود را به عنوان مثال از .  ھمه می دانند که به کجا می تواند کشيده شود

  .تبت ، با تصاحب تبت و حوزه آن تضمين کرده است

ک نظامی در جيبوتی ، پايگاه ھائی چينی ، پايگاه ھای اما فراتر از آن ، فکر می کنم به غير از نصب يک پايگاه کوچ

 .فعاليت ھای اقتصادی و زيربنايی زيادی در سراسر جھان ، به ويژه در آفريقا دارد) چين.   (نظامی ای وجود ندارند

که ) ل کنندرا دنبا(آفريقا بسيار جالب است ، جايی که چينی ھا به آن جا رفته اند ، به جای آن که روند قديمی غربی ھا 

در واقع بيان شود که کشورھا فقط می توانند بر اساس شرايط ما  ، شرايط بانک جھانی ، صندوق بين المللی پول رشد 

کنند ، چينی ھا وارد شده و گفته اند که اجازه دھيد که مواد خام شما در اختيار ما قرار بگيرند و ما جاده ھا و پل ھا و 

 . و اين اتفاق افتاده است.بنادر برای شما خواھيم ساخت

بنابر اين شما درست از طريق آفريقا ، از طريق فرماندھی اياالت .  کامال نظامی بود) سياست( به آن امريکاپاسخ 

متحده در آفريقا که جديدترين فرماندھی نظامی اياالت متحده است و در حال حاضر در آديس آبابا مستقر می باشد ، در 

يک حضور نظامی که در آن .  بزرگ و ھمه کشورھای بزرگ آفريقا ، حضور نظامی داريدتقريبا تمام کشورھای 

قديمی و استعماری است ، اين يک راه معامله ) روش(تسليحات ارتشی به دولت ھای غالبا ناپايدار داده می شود ، و آن 

 .قرن نوزدھم است) متعلق به(امپرياليستی 

 در حال گسترش ھستند ، آن ھا در آن جا ھستند ، اما آن ھا در حال گسترش در چينی ھا ، از سوی ديگر ، بله ، آن ھا

ھا  آن.  ھا يک قدرت بزرگ ھستند ، آن در حال حاضر.  در حوزه نظامی نيست) گسترش(اين . حوزه تجاری ھستند

ند گسترش پيدا می بنابر اين آن ھا دار.  ستندھ، بزرگ ترين قدرت اقتصادی در جھان  طور که گفتم ، ھمان احتماال

 .اما ھيچ کس خواھان گسترش در حوزه نظامی نيست ، زيرا اين کار خطرناک است.  کنند

اگر جھان به راھی که . می باشد) بر آن استوار(ھمان چيزی است که گسترش اياالت متحده ) حوزه نظامی(و اين 

 .ت متحده روبرو می شوداياالت متحده می باشد ، جلو نرود ، با نيروی دريايی اياال) خواست(

کاله ) استعمارگران(و در آن زمان آن ھا  .  کشتی جنگی شناخته می شد) با پشتوانه(، سياست خارجی ) سياست(اين 

آن ھا يونيفورم ھای ترسناک تری می .  نيست) کاله ھا(حاال ديگر نيازی به آن .  ھای مخصوص استعماری می پوشيدند

  . دارندپوشند و سالح ھای ترسناک تری

 

من از حضور .  من ، در واقع من اخيرا در کنيا و سودان جنوبی و در مرز با دارفور بودم.  به واقع :تام ھارتمن

به اين (شما در آخرين بخش ، ھر دوی ما اشاره ای کرديم .  اقتصادی چينی در آن بخش از آفريقا شگفت زده شدم

 .وريمکه ما ھر دو ، جنگ سرد را به خاطر می آ) موضوع

.  در مدارس ابتدايی اين جا ، در اياالت متحده را به ياد می آورم١٩٥٠در دھه " زير ميز تحرير قايم شو) "مانور(من ، 

اين مانور برای حفاظت جان دانش آموزان ھنگام انفجار بمب اتمی احتمالی توسط شوروی ، به آن ھا تمرين داده می (

 ).شد

اگر من در اين مورد اشتباه می .  در مورد زمستان ھسته ای می دانستيم) چيزی (در آن زمان من فکر نمی کنم که ما

بيشتر در دھه ھای ) زمستان ھسته ای(کنم ، شما می توانيد من را اصالح کنيد ، اما من فکر می کنم که دانش در  مورد 

 .به دست آمد) ميالدی(شصت و ھفتاد 

من .   شما وجود دارد که برای من شوکه کننده بودفلمچيزی در .   کنيداشاره می) موضوع( خود به اين فلماما شما در 

 در اين جا بدون فلمضمن ادامه صحبت ھای تام ھارتمن ، بخشی از .  (می خواھم اين قسمت از ويديو را نمايش بدھم
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بينی شده است که مطالعات علمی ای که من آموزش می دھم ، توسط دانشمندان پيش )  مترجم- صدا به نمايش در می آيد 

  .يک جنگ ھسته ای زمين را غيرقابل زيست می کند

ھا چندين درخواست  ، اما آن ھا نمی گويند که التماس کرده اند ، آن ، خوب دانشمندان به دولت اوباما التماس کرده بودند

با دقت بررسی کرده اند، ، زيرا آن ھا اين موضوع را  برای ديدار با او و بحث در مورد اين پيش بينی ھا کرده بودند

 -  که تام ھارتمن به آن اشاره کرده بود فلمپايان نمايش بخشی از   (.ھا بارھا و بارھا رد شده بود آن) درخواست(ولی 

 )مترجم

به عنوان عقل متعارف مورد قبول واقع شده است ، يا اين که در ) مسئله( حاال، آيا اين به اين دليل بود که :تام ھارتمن

  برخی انکار ھا وجود دارد؟ موضوع چيه؟) در اين زمينه (اين جا

سالح ھای (خودش متخصص در زمينه " استيون استار" موضوع بر سر انکار است ، بر سر انکار است ، :جان پيلجر

 .آن چه که ھمه می دانند که اتفاق خواھد افتاد را اعالم می کند) بلکه(او نظری نمی دھد ، .  ھست) ھسته ای

زمين را دود فرا می گيرد و ) سراسر (امريکابين چين و ) جنگ ھسته ای(گويد، شما می دانيد در يک مبادله او می 

اين .  برای ده سال آينده ، زمين بيش از حد سرد خواھد شد و محصوالت غذائی نخواھند توانست در آن رشد بکنند

 . اما حاال ، انکار می شونداطالعات ، اين اطالعات به مدت بسيار طوالنی شناخته شده اند ،

در معرض تھديد قرار ) نظامی(و شما می دانيد ، اگر به اين انکار اقرار شود ، پس از آن ، کل صنعت . حق با شماست

 ميليارد دالر ٤٤٤ ، بودجه کمک ھای مالی کشوری برای توليدکنندگان اسلحه ، ٢٠١٤چقدر بود ، در سال .  می گيرد

 .بود

 ، يا ھر چه که ناميده می شود ، امنيت ملی ، صنايع نظامی ، اما اين چشم انداز  بزرگ تسليحاتی و شبکه ، شبکه عظيم

طوالنی و صعودی ) استيالی(جنگ افروزی و اطالعات است که واقعا اياالت متحده و به خصوص در حال حاضر ، 

 .می راند) به جلو(پنتاگون را 

 .به نظر من می آيد) ارتشی(يک کابينه ژنرال ھای ) اين( ، و نگاھی به کابينه دونالد ترامپ بيندازيد

شما می دانيد که بخش ذاتی اياالت متحده ، واقعيت اياالت متحده ، از اين امر تھديد می شود ، زيرا بدون تھديد ، من 

  "؟چه کاری انجام می دھد) امريکا(بدون تھديد ، : " می گويدفلمفکر می کنم که جيمز برادلی در ابتدای 

 

 سازی است که شما در اين جا انجام داده ايد، جان ، فلم بله اين يک قطعه قابل توجه و کامال قابل توجھی از :تام ھارتمن

 نگران ھستيد؟) اين که(آيا شما خوش بين يا .  داريم) به پايان برنامه وقت( ثانيه ١٠ما فقط 

ُان داده می شود که در اكيناوا ، در كره ، در جزاير مارشال  نشفلم اوه ، من خوش بين ھستم ، زيرا در اين :جان پيلجر

خيلی زيادی داريم ، اين ھا ساکنين جزايری ) طرفداران(شما می دانيد ، ما .  ، بيان گر مقاومت فوق العاده ای ھست

  .مقاومت می کنند) ھژمونی(ھستند که در برابر اين 

 

 بله :تام ھارتمن

  .وش بينانه ای ھست خفلم اين واقعا يک :جان پيلجر

 

 . جان پيلجر ، از شما بسيار سپاسگزارم. عاليه. عاليه :تام ھارتمن

  .  متشکرم از شما:جان پيلجر
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 بعد از ظھر به طور اختصاصی در اياالت متحده در ٩فردا شب در ساعت " جنگ قريب الوقوع با چين " :تام ھارتمن

 . ی شمالی نمايش داده می شودامريکا

صحنه (به آن جا . فراموش نکنيد که دموکراسی يک ورزش تماشاگرانه نيست. برنامه امشب ماست) بمطال(و اين 

  !نوبت شماست) ديگر(دست بر سر شانه شما خورد ، حاال . فعال بشويد. برويد) مبارزه

 

  :زيرنويس ھای مترجم

١ –  

https://www.youtube.com/watch?v=6StL-AJLDwY 

http://www.thomhartmann.com/blog/2016/12/transcript-john-pilger-coming-war-china-9-

december-16 

 

چينی ھا .   ، واقع در دريای جنوبی چين ، جزاير مصنوعی ھستند که به دست انسان ساخته شده اندجزاير اسپراتلی - ٢

اف اين جزاير سنگی پراکنده از ھم ، موفق به مسطح کردن اين جزاير با ريختن کيلومتر ھا شن و سنگ و کلوخ در اطر

اين جزاير به خاطر نزديکی با ويتنام ، مالزيا ، فيليپين و تايوان ، .  و ايجاد باند ھای فرودگاه ھای ارتشی شده اند

  .    ھمواره جزو مناقشات منطقه ای اين کشور ھا با چين به حساب می آيند

 ديگر  ّی مزين به جواھر و گرز مانندی است که در مراسم رسمی ، توسط شھرداران انگليس و ميله" ِميس "- ٣

)  ميس– ٧۶ –تی ام (بمب ھای ھسته ای به ھمين نام .  شود مسئوالن دولتی به عالمت سمبل قدرت حکومتی حمل می

اين موشک ھای سيزده .  کردنداز تخم و ترکه بمب ھائی ھستند که نازی ھا در جنگ جھانی دوم در بريتانيا منفجر

 ٧۵ مگاواتی است که قدرت آن بيش از ١.١کالھک موشکی آن دارای يک بمب ھسته ای . ُمتری ، ھشت تن وزن دارند

. برابر ميزان انفجار بمب در ھيروشيما افزايش يافته است و می تواند ھمه چيز را تا شعاع پنج کيلومتری از بين ببرد

محيط زيست و .  اين بمب ايجاد خواھد کرد به ارتفاع يک ساختمان بيست طبقه خواھد بوددھانه و عمق گودالی که 

 .خاک محل انفجار برای دھه ھای متوالی ، غير قابل سکنی و کشاورزی خواھد شد

، قوانينی مربوط به روابط تجاری و " برتون وودز" ، با امضای موافقتنامه سيستم مديريت مالی ١٩۴۴ در سال - ۴

اولين نمونه ای از " برتون وودز"سيستم .  بين اياالت متحده ، کانادا ، اروپای غربی ، استراليا و ژاپن ايجاد گرديدمالی

  .يک نظام پولی کامال مذاکره شده ، جھت کنترل روابط مالی بين کشورھای امپرياليستی می باشد

 


