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  ر نويد پايو: رگردان ازب

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ جنوری ١٠

  :نوآم چامسکی
  : مقدمه-نقد راديکالی از سرزمين آزادی نامحدود، و بر آن

 از خمرھای سرخ تا روژآوا
  

مپرياليسم و رسانه ھا می گويد نھايتا ماتريالھائی ھمه آنچه که چامسکی در مورد جامعه سرمايه داری، دمکراسی، ا

دمکراسی بورژوايی، اقتصاد بازار سرمايه داری، سياست : اند برای ارائه تصويری در جھت يک قضاوت منفی

  .آنھا تجسم آزادی نيستند. خارجی، و مطبوعات آزاد آن چيزی که وانمود می کنند نيستند

  

  :پيشگفتار

در " GegenStandpunkt*خالف جريان  "ۀ نشري۴ ۀ رساله ای است که در شمارۀدممطلبی که در دست داريد مق

 مطلب از مدتی قبل در دستور کار ما قرار داشت اما اين کار در ۀترجم.  در نقد نوآم چامسکی انتشار يافت٢٠١٢سال 

ئی از اين کشور امريکاوقايع ھفته ھای اخير در سوريه و اعالم خروج سربازان . پرتو وقايع ديگر به تأخير می افتاد

ليه اين سياست باعث شد تا کار ترجمه و انتشار مطلب را با جديت  ع و موضعگيری چامسکیترمپتوسط دونالد 

   .اميدواريم که بتوانيم چھار فصل رساله را ظرف روزھا و حداکثر ھفته ھای آينده منتشر کنيم. بيشتری ادامه دھيم

است در اينجا آنچه الزم .  کافی در خود نوشته مورد بحث قرار خواھند گرفتۀکار چامسکی و ديدگاھھای وی به انداز

ئی از امريکامورد تأکيد قرار گيرد آخرين موضعگيری وی در رابطه با سوريه و اعالم مخالفت وی با خروج نيروھای 

ن و جيمز متيس ری کلينتفت البته يک به يک ھمان موضع ھيل عزيمت چامسکی در اين اعالم مخالۀنقط. اين کشور است

 عزيمت چامسکی ۀبه عنوان يک منتقد راديکال، نقط.  جنگ طلب غرب نيستو خيل انبوه کارشناسان کالن رسانه ھای

به ھمان گونه که در جريان . ی می کندئ ناچار از چنين موضعگيرًامر واالئی که وی را ظاھرا. بايد امر واالئی باشد

خودمان بيش از يک اما لنين . ن می کردری کلينترا ناچار به موضعگيری به نفع ھيلانتخابات رياست جمھوری وی 

 چامسکی ھم ۀنيت حسن". راه جھنم ھم با نيات حسنه فرش است"قرن قبل به اين واقعيت ساده ھم اشاره کرده بود که 

  .روژآوا: فقط يک نام دارد

اعالم   اينترسپتۀمصاحبه ای با نشري بر سال پيش در جريانوچامسکی برای نخستين بار اين موضعگيری را در اکت

محورھائی . بی، ايجاد شده است-اينترسپت سايتی است که توسط پی ير اميديار، ايرانی االصل بنيانگذار ای. کرده بود
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ر پروپاگاند ضد روسی جنگ  ھمان محورھائی بودند که دً تماماًکه چامسکی در آن مصاحبه عنوان کرده بود تقريبا

در رابطه با ادليب و حملۀ احتمالی سوريه و روسيه به . طلبان واشنگتن و لندن و پاريس مورد استفاده قرار می گرفتند

. منطقه ای که جھادی ھا به آنجا فرستاده و يا فرار کرده اند.  انسانی در ادليب در انتظار استۀيک فاجع: "اين منطقه

شواھدی در دست است که روسھا و ترکھا . جانب سوريه واقع شود اين يک فاجعه انسانی خواھد بوداگر حمله ای از 

. رسد  امنی را برای فرار غير نظاميان در نظر گرفته باشند اما کل اين تحول وحشتناک به نظر میۀممکن است منطق

ی  زمانيۀ در برھًاين دقيقا". ماتيک باشداگر راھی برای جلوگيری از اين حمله وجود داشته باشد، بايد از طريق ديپل

 بر ًصورت می گرفت که ارتش سوريه برای حمله به ادليب آماده می شد و پروپاگاند کالن رسانه ھای غرب ھم دقيقا

 بلوکی بود ۀژی تعديل يافتيستراتل جھاديون بخشی از و ادليب تحت کنترۀحفظ منطق. پيشگيری از ھمين امر متمرکز بود

سرنگونی رژيم ھفت سال تمام از قسی ترين جنايات در سوريه دفاع نموده و وحشی ترين دستجات اسالمی که به قصد 

را با پول و اسلحه تجھيز نموده بودند و اکنون نااميد از سرنگونی رژيم، تقسيم سوريه به سه بخش مختلف خالفت سنی 

ادليب بايد اھرم فشاری در دست غرب باقی . کردندمسيحی را دنبال می -  کرد نشين و منطقه مختلط علویۀنشين و منطق

ل واين که در خود ادليب چه فجايعی در مناطق تحت کنتر. و به ھر قيمتی از دسترس دولت مرکزی دور می ماند

  . نمی کردءند و در تحليل چامسکی نقشی ايفا جريان بود و ھست، در اين پروپاگباندھای رقيب جھادی در

سؤال کليدی : "وی در آن مصاحبه اظھار داشت. کی نه ادليب، بلکه روژآوا بود و ھستاما محور اصلی بحث چامس

به نظر من بجاست که اياالت متحده حضور خويش را ادامه .  است– روژآوا –ديگر در مورد وضعيت مناطق کردی 

ه  روبۀد که در يک جامعآنھا يک بخش از سوريه را در اختيار دارن. دھد که مانع حمله به مناطق کردنشين خواھد بود

 دشمنان ۀکنم بايد از اين جلوگيری کرد که آنھا مورد حمل من فکر می. راه با عناصر ارزشمند زيادی موفق شده اند

 در قبال کردھا پرداخته و امريکاوی سپس به انتقاد از سياست ". خونی شان، ترکھا، و يا رژيم قاتل اسد قرار بگيرند

اياالت متحده نيز مانند ساير قدرتھای بزرگ اھداف "عبارات عنوان کرده بود که اصل انتقاد خويش را با اين 

 ھفتاد و سپس فروختن آنھا ۀ از کردھا در دھامريکادر رابطه با کردھا وی به حمايت ". انساندوستانه را دنبال نمی کند

تون اشاره نمود که در ھمان زمان به  نود توسط بيل کلينۀبه صدام حسين اشاره کرده و با بحث تسليح دولت ترکيه در دھ

اينھا تغييری در اين واقعيت نمی دھند که امروز "و سرانجام نتيجه گرفته بود که . سرکوب پ ک ک اشتغال داشت

حمالتی که می توانند بخشی از . عليه کردھا در سوريه را مھار کنداياالت متحده می تواند با حضور کوچکی حمالت 

   ".کار می کند نابود کنندکل ارزشمندی سوريه را که به ش

متعاقب آن، .  بازتاب يافت٢۴ از سوريه توسط کردستان امريکااظھارات چامسکی در آن مصاحبه بعد از اعالم خروج 

در . منتشر نمود تويتر  با چامسکی در ميان گذاشت و پاسخ وی را درًآرون ميت، از رئال نيوز، ھمان پرسش را مجددا

چه معامله ای با : " ضد سوری اظھارات پيشين خويش را افزايش داده و گفترجۀداين پرسش و پاسخ، چامسکی 

ورت قادر به ؟ و توافقی با اسد، قاتل اصلی توده ھا در سوريه، که در ھر ص)مغازله با ترکيه ھستند که در حال(روسھا 

   مھار ترکيه نخواھد بود؟

) که ارزشش را داشته باشد(ی روسيه و اسد با نوعی از گارانتی ئدر واقع در درازمدت می تواند توافقی با شرکت پايه 

ما در اآلن ھستيم و برای اآلن . اما اين در دراز مدت است. برای حفظ الاقل بخشی از حمايت از کردھا صورت بگيرد

 در مناطق کردی مستقر کرده است به عنوان عمليات بازدارنده ای امريکا ترکيه در نيروی کوچکی است که تمام مھار

  ."در راه توافق درازمدتی که به آن اشاره شد
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ويژه کاربرد آنھا را ه  بايد بھتر از ھر کسی نه تنھا ريشه ھای تاريخی واژه ھا بلکه بًچامسکی زبان شناس است و قاعدتا

بر متن يک تحليل سياسی از وقايع سوريه و بعد " Massmurderer اسد قاتل اصلی توده ھا" بداند که ًيد دقيقااو با. بداند

 سال فجيع ترين جنايات وحشی ترين باندھای مزدور و ارتجاعی اسالمی، بيش از آن که حاصل ضرب و تفريق ٧از 

 سال ٧ نايدئولوژيک معينی است که در تمام اي-  سياسی به قتل رسيدن آنان باشد، بيان پالتفرمۀتعداد کشته شدگان و نحو

 قابل توجه اظھارات چامسکی ۀاما اين تنھا نکت. آتش اين جنگ خانمان برانداز را ھم بر افروختند و ھم بر آن دميدند

  .نيست و شايد مھم ترين آن ھم نباشد

 منکر انگيزه ھای ھومانيستی در ً اصوالامريکاوی که در مصاحبه با اينترسپت در ابتدای ارزيابی اش از دخالتگری 

در " امريکانيروی کوچک "اين دخالتگری شده بود، اکنون و در رابطه با روژآوا به اين کشف جديد نائل می شود که 

به عنوان  "– که البته ھيچ کس تعداد واقعی شان را ھم نمی داند و دھھا پايگاه نظامی در منطقه ايجاد کرده اند -منطقه 

وئی  به عنوان نيرًيعنی دقيقا. در راه توافق درازمدت مورد نياز کردھا در منطقه حضور دارند"  بازدارندهعمليات

ی که به اذعان صريح خود چامسکی در ھمان مصاحبه با ئيعنی نيرو. ھومانيست که مانع وقوع فاجعه در منطقه است

ن در بخشی از سوريه با نيت واالی حفظ ساختارھای اينترسپت جھادی ھا را مسلح کرد و از آنان پشتيبانی نمود، اکنو

اين که چگونه چنين دگرديسی اعجاب انگيزی به وقوع پيوسته . با ارزش آنارشيستھای بوکچينی روژآوا حضور دارد

اما اين پرسش بی پاسخ می ماند که چگونه . است، رازی است که ھنوز بايد در انتظار بيان آن از سوی چامسکی ماند

 امريکال و در مناطق تحت کنترًديد سازمان داعش و از سر گيری مجدد عمليات نظامی از سوی آن دقيقاتمام تج

 ۀ خالصانه برای دفاع از روژآوا اشغال کرده و نه تنھا در آنھا منطقامريکايعنی ھمان مناطقی که . صورت می گيرد

ه حمالت ھوائی بزنند، بلکه ھمچنين حمله به اين ی ھا نتوانند دست بئپرواز ممنوع اعالم کرده است تا روسھا و سوريه 

  .مناطق را حمله به خود نيز تلقی نموده است

ما پيشتر درباره پروژۀ . پرداختن به جزئيات بحث چامسکی در دفاع از روژآوا در حوصلۀ نوشتۀ حاضر نيست

نخست اين که . ن خودداری نموداز بيان دو نکته اما نمی توا.  کافی گفته و نوشته ايمۀارتجاعی روژآوا به انداز

ليس روژآوا و اجباری کردن وساختارھای با ارزشی که چامسکی بر لزوم حفظ آنان پافشاری می کند منحصر به گشت پ

در شمار اين ساختارھا از جمله پايگاھھای نظامی . زبان کردی و حذف زبان عربی از مدارس مناطق عرب نشين نيست

در ) پيد(نيز قرار دارند که به يمن و ميمنت حزب دمکراتيک کردستان سوريه " نشينمناطق کرد " در امريکامتعدد 

ھمچنين ديدارھای . ل مناطق نفت خيز عرب نشين را نيز تأمين می کندو کنترء قرار گرفته اند و از قضاامريکااختيار 

يعنی " دمکراتيک خاورميانهتنھا دولت "مرتب سران روژآوا با مقامات دولت دمکراتيک عربستان سعودی و صد البته 

   .اسرائيل نيز در شمار ھمين ساختارھا قرار دارند

 امريکاوی البته بعد از مدتی گوئی به اين واقف شده باشد که . ھر چه ھست چامسکی جايگاه خود را روشن کرده است

 ٢۴کردستان  ی اش با اختصاصۀ آن ساختارھای طالئی در روژآوا نيست و در آخرين مصاحبۀتنھا نيروی تضمين کنند

ترجيح .  به اين نيز اذعان می کند که ممکن است روسيه نيز بتواند از کردھا حفاطت کندنوریجدر روز پنج شنبه سوم 

  . استامريکاوی اما کماکان 

 به يک مدافع امپرياليسم ھومانيستی البته منحصر به امريکا ۀتقد راديکال جنگھای تجاوزکارانچرخش چامسکی از من

اين چرخشی است که در تمام نيم قرن گذشته در سطح چپ در جريان بود و پيشگامان آن را امثال . خود وی نيست

 به مقام شامخ رياست ١٩٨٠ در سال خاوير سوالنای سوسياليست اسپانيائی تشکيل می دادند که از سرود انترناسيونال

 وسيع چپ ضد جنگ ويتنام و دگرديسی آنان به مداخله جوترين جنگ ۀچرخشی که در تمام مجموع. ناتو پوست انداخت
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 بارزترين نمودھای خويش را يافت که در جنگ امريکالمان و در دمکراتھای اطلبان در جريان بود و در حزب سبز 

ھلموت کھل . نيروھای کالسيک محافظه کار در درون احزاب دمکرات مسيحی نيز ربودندطلبی حتی گوی سبقت را از 

در برابر بازھائی  چپ راديکال در حکم کبوتری ًدمکرات مسيحی در مقابل يوشکا فيشر و دانيل کوھن بنديت سبز سابقا

ار دارد و جزئی از ھمين روند چرخش سالھای اخير چپ ايران نيز بر متن ھمين تحول قابل قر. درنده قرار می گيرد

  .جھانی است

آنچه چامسکی را از سايرين متمايز می کند، استمراری است که وی به عنوان يک فيلسوف و سياست ورز راديکال 

سادگی از يک صف به صف ديگر رفتند ثريت قريب به اتفاق آنھای ديگر بھمه و يا اک. آنارشيست به نمايش می گذارد

البته در آنھا نيز می توان به بررسی و تحقيق مبانی ديدگاھی تحول . ی پيش پا افتاده که نان و آب داشتبه اين دليل خيل

اما اين تحول ديدگاھی در امثال کوھن بنديت و اسالوی ژيژک و حتی روشنفکران مدعی . آتی شان پرداخت

مورد چامسکی اما چنين . ھای اصلی آنان ساتری است بر انگيزه ۀمارکسيسمی از قبيل ژيلبر اشکر بيش از ھر چيز پرد

  .نيست

چامسکی در زندگی سياسی اش نشان داده است که بيش از آن که محرکه ھای سياسی اش را متأثر از چشم انداز جاه و 

خيل عظيم چپھای سابق و نوکران کنونی نظم حاکم را می . مقام بر بگيرد، از ديدگاھھا و جھان بينی خويش اخذ می کند

چامسکی در دوره ھائی از فعاليت سياسی اش حتی . چامسکی را نمی توان. سادگی با عنوان خودفروش تلقی کردتوان ب

 دردسر بيشتر و موقعيت ۀدر ميان چپ راديکال نيز مواضع متفاوتی را اتخاذ می نمود که برای خود وی به منزل

 ھفتاد و در برخورد به وقايع کامبوج ۀرا در دھ اين موضعگيريھا ۀبارزترين نمون. دشوارتری نسبت به ديگران بود

 نيز - حتی از سوی چپ-عليه وی چامسکی سراغ گرفت که به شديدترين انتقادات ۀخمرھای سرخ می توان در کارنام

خالف موضع غالب در ميان جنبش ضد جنگ ويتنام، به دفاع از پروژۀ خمرھای سرخ برخاست و چامسکی . منجر شد

ه عليچامسکی تبليغات .  ارزيابی نمودامريکا ای موفق از پروژۀ مقاومت انقالبی در برابر امپرياليسم آن را نمونه

.  با ھمراھی بلوک شرق نيز واقع گرديدءنديستی از سوی غرب خواند که از قضاخمرھای سرخ را پروژه ای پروپاگ

 مورد استفاده قرار می گيرد و ما نيز بدان امری که ھنوز ھم از سوی امثال اسالوی ژيژک برای حمله به چامسکی

   .پرداخته ايم

 موردی ًاين دقيقا. دتز پروژه ای امپرياليستی در می غلاکنون و بعد از حدود نيم قرن، ھمان چامسکی به موضع دفاع ا

 از در اين مورد است که می توان به بھترين وجھی مبانی ديدگاھی تحول چپ. است که ارزش بررسی دقيق را دارد

 حاضر تالش با ارزشی است در نشان دادن اين ۀمقال. نيروئی ضد امپرياليست به نيروئی پروامپرياليست را دريافت

   .مبانی

  .  مورد استفاده قرار گرفته اندلمانیا و انگليسیدر ترجمه مقاله ھر دو متن 

  قبھمن شفي

  ٩٧ ]جدی\ دی١۵

  ٢٠١٩ نوریج ۵

  ااز خمرھای سرخ تا روژآو:  مقدمه- نقد راديکالی از سرزمين آزادی نامحدود، و بر آن: نوآم چامسکی

از يک طرف، او يک روشنفکر صاحب نام و نشان و بخشی از اليت مورد .  نادری استۀنوآم چامسکی بدون شک پديد

نتقد چپ راديکال مشھور در جھان  مۀاحترام دانشگاھی است با تخصص در زبانشناسی؛ از طرف ديگر، او يک چھر

از يک طرف، او يک مبلغ آنارشيست و سوسياليسم است که با . نآ اما نه فقط امريکا] منتقد [ً مخصوصا–است 
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انتقاداتش حد و حدود رايج پيشنھادات اصالح امور در دولت و اقتصاد را در ھم می شکند؛ از طرف ديگر، او 

 آن چيزی را ًش دقيقا"سوسياليستی ليبرتارين"شيستی و  با ديدگاه ھای آنارءروشنفکری است که اصرار دارد از قضا

از ھمين رو چامسکی با جھان بينی . يعنی آرزوی آزادی: نمايندگی می کند که بنا به تمايل طبيعی امر ھر انسانی است

 سنت معنوی راه گشائی تلقی آنارشيستی اش به ھيچ وجه خود را حاشيه ای نمی داند، بلکه خود را به طور با ثباتی بر

چرا که چه ھومبولدت باشد يا . ئیامريکاپای سيب ] کيک [ۀ خود ھومانيسم اروپائی است و به اندازۀمی کند که به انداز

شلينگ، آدام اسميت و کارل مارکس و چه توماس جفرسون و ژان ژاک روسو يا ميخائيل باکونين، بنا بر نظر چامسکی 

ديگر مبارزه کرده باشند، به عنوان مبارزان آتشين   عليه يکھا چقدر از نظر سياسی و علمیصرف نظر از اين که آن

انسان در ذات خويش موجودی آزاد ، جستجوگر و خود : " تعيين کننده توافق داشتندۀمشتاق آزادی، آنھا در يک نکت

 ۀآيند." (  در تماميت تنوع آن است کامل ھماھنگ ظرفيتھای انسانیۀتوسع  تکامل گر است که رسالت واقعی اش در

  )١٩٧٠دولت، 

بنابراين، برای چامسکی، ارادۀ آزاد بسيار بيشتر از واقعيت پيش پا افتادۀ آگاھی عملی انسان است که بر مبنای آن انسان 

ف معينی  شرايط و ابزارھا می پردازد و اھداۀبر اساس نيازھايش منافعی را برای خويش تبيين می کند، به تفکر در بار

 مستقل است که اراده ای قصد آن را می کند و يا شايد ًآزادی برای او امری تماما. گيرد و دنبال می کند را در نظر می

 در تکاپوی گسترش خويش و در بر گرفتن حوزه ھای بزرگتری به ًدائما] "چيزی که[حتی آن را سفارش می دھد، 

نزد چامسکی آزادی امر ھميشگی زندگی، ارتقاء گنجينه ) ١٩٧٠" يادداشت ھای آنارشيسم "". (اشکال گوناگون است

  :ی ھای مادی و اخالقی استئای درونی از خواص و توانا

برای يک آنارشيست، آزادی يک مفھوم فلسفی انتزاعی نيست، بلکه امکان زندۀ مشخص ھر موجود انسانی برای "

 کرده ءی است که طبيعت به او عطائيت ھا و استعداد ھای ھا، ظرفئانکشاف کامل و به کارگيری اجتماعی تمام توانا

  )وليت روشنفکرانؤ، مس"ی بر آنارشيسمئيادداشت ھا"نقل از رودلف روکر در ." (است

داند که چرا خود را ناچار از   خودش میًچامسکی که اظھارات روکر آنارشيست را در توافق با او نقل می کند حتما

 تمام خواست و نياز انسان، وی و ھمکاران ۀن آزادی به عنوان نقطۀ عزيمت تعيين کنندبا قرار داد تکذيب آن می بيند که

 عاميانه ۀآخر چه چيزی می تواند انتزاعی تر از اين مشاھد. در آسمان انتزاع فلسفی سير و سياحت نمی کنند آنارشيستش

 کنند و ھمانھا را به عنوان جوھر افکار و باشد که انسانھا افکارشان را خود تبيين نموده و اھدافشان را خود تعيين می

 يعنی -شان خواھند، افکار و اھداف مشخص اھدافشان تلقی می کنند در حالی که مضمون آنچه که فکر می کنند و می

چه چيزی می تواند بيش از اين يک مغلق .  تصادفی تنزل داده می شودً به چيزی صرفا-کل ماترياليسم مردم عادی 

نوعی مرجع فرمانده تلقی گردد که به ] کارکرد[ه واقعيت سادۀ تعيين اھداف توسط انسانھا محصول گوئی فلسفی باشد ک

افراد فرمان می دھد که به اعماق روح خود دست يافته تا آن چه را که مادر طبيعت در آنجا نھان کرده است کشف کنند 

گوئی  ]١[.ھمانگونه که ديگران نيز چنين می کنندو اين کار را نيز در ھماھنگی کامل با انسانھای ديگر انجام دھند، 

ماترياليسم انسانھا معطوف به دستيابی به اھداف خاص و ارضای نيازھای خاص نيست، بلکه به جای آن معطوف به 

 گوئی ماترياليسم نه به معنای ارضای اين يا. کشف آنچه که آنھا ھنوز الزم ندارند و ھنوز به دنبال دستيابی به آن نيستند

 اين يا آن مھارت ھم نيست، بلکه در کشف مھارت ۀ، بلکه در رفع نيازی متفاوت است، در توسع]مشخص[آن نياز 

  دنبال میًاز ھمين رو مفھوم آزادی برای چامسکی ھيچ ھدف معينی را در بر نمی گيرد که مردم حقيقتا. متفاوتی است

 ی را که مردم انجام می دھند و میئ چيزھاۀاست که ھم" مشخص"و " زنده"کنند، بلکه او فکر می کند که از اين رو 

مستقل از آن .  انجام می دھند، با فتيش فلسفی خويش از آزادی مرتبط می کندًخواھند، بدون توجه به آنچه که آنھا واقعا
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 ۀات، انگيز انجام می دھند و بايد انجام دھند، امر چامسکی اين است که آيا و به چه ميزان اين اقدامًچه که مردم واقعا

 ھمه چيزھائی است که مردم انجام می دھند، آگاھانه يا ۀ اعمال انسانی را نشان می دھد، انگيزه ای که پايۀحقيقی ھم

  .به اين معنی، برای چامسکی آزادی ھمه جا حضور دارد. آزادی: ناآگاھانه

 معمول ً رقابت اقتصادی کامالۀن روزمراين برای قھرمانا.  تفکر تنھا نيستۀالبته، اين فيلسوف آنارشيست با اين شيو

 خود برای گذران زندگی به مثابه تالشھای ۀاست که زمانی که روز کاری به پايان می رسد به باز بينی تالشھای روزمر

که زمانی که سر کار می روند و يا وقت  ی بپردازند؛ با اصرار به اينئخود شکوفا ی برایکم و بيش موفقيت آميز

به اين ترتيب، اين .  آزادی خودشان را زندگی می کنند- "در واقع"و " تحليل نھائی" الاقل در –ذرانند،آزادشان را می گ

 محدوديت ھای اقتصاد سرمايه داری را با اطالق ضرورت يافتن شغل و جلب رضايت کارفرما و کسب ۀافراد ھم

ھای پيش روی يک فرد آزاد برای رسيدن  شوارید فرصت ھا و ۀدرآمد مورد نياز و از ميدان بدر کردن رقيبان به مثاب

تنھا تفاوت بين اين توھم روزمره و جشن آزادی چامسکی در . به سعادت، به شيوه ای بسيار مثبت بازتعريف می کنند

يادداشت " (تمام نيروھا، ظرفيت ھا، واستعداد ھا ] در[ انکشاف تام "ۀاين است که او آن را با قالب بندی آزادی به مثاب

به يک افراط فلسفی تبديل می کند تا بتواند سپس با آن محدوديت ھای جامعه سرمايه داری را به )  آنارشيسمی برئھا

با اين درک ستايش اغراق آميزاز آزادی است که . علت ايستادن بر سر راه تحقق خواست مردم برای آزادی محکوم کند

ی ھستند که ادعا می ئھر چه باشد اينھا کشور ھا. ھداو سرانجام نقد اساسی خودش از دمکراسی غربی را ارائه می د

و به . ی که به آن عمل می کنند، چيزی جز خدمت به آزادی بشری نيستئاقتصادی آنھا و قدرت اجرا-کنند نظم سياسی

 بسيار معتدل تری از مفھوم پر آب ۀمحض اين که پای انتقاد از امور جاری اين کشورھا به ميان می آيد، چامسکی نسخ

آيا مردم در تصميم :  تابش از آزادی را رو می کند و اين کشور ھا را در مقابل اين پرسش دشوار قرار می دھد کهو

ثر اند دخالت دارند؟ برای چامسکی، مردم بايد الاقل در نوشتن شرايط اجتماعی خود ؤی که در زندگی آنھا مئگيری ھا

ً  فقط با عمل کردن به اين نوع از خود گردانی است که مردم واقعا.ھمکاری کنند، مستقل از اين که اين شرايط چه باشند

  .می توانند ميل درونی خويش برای آزادی را ھمراه با ديگران به تحقق درآورند

 دمکراسی ھای سرمايه داری غربی می دھد و در سخنرانی ھای عمومی، ۀال خود در بارؤپاسخی که چامسکی به س

 –مناسباتی که او پيش روی خود می بيند . منفی است ًمصاحبه ھا، و انتشارات متعددی آن را منتشر می کند، کامال

عکس،  هب.  مھد خودگردانی آزادانه تفاوت داردۀب با تصوير از خود اين کشورھا به مثاً وسيعا– امريکا در ًمخصوصا

شان استبداد حاکم است؛ " اقتصادھای بازار آزاد"در . اين کشورھا تنھا مانعی برای تالش بشر برای آزادی ھستند

ی توخالی برای ديکتاتوری ثروتمندان است؛ نظم جھانی آزاد آنھا از نظر اقتصادی ئنھادھای دموکراتيک آنھا پوسته ھا

به علت محکوم . ه خو است و از نظر سياسی سرکوبگری امپرياليستی دمکراسی و تالشھای آزاديخواھانه استدرند

ئيان دست راستی قرار امريکا و ھم پالکی ھای سرمايه دارانه اش در غرب، چامسکی فقط مورد تحقير امريکاکردن 

اين تحسين از .  می گيردتحسين ھم قرارنمی گيرد، بلکه ھمچنين از اعتباری جھانی ھم برخوردار و حتی مورد 

اين يک کار کالسيک : "توسط جان پيلجر نشان داده می شود" اميدھا و چشم اندازھا"خوبی در بررسی کتاب چامسکی ب

 ۀنوآم چامسکی شعل. آتش بزرگی بر خرمن پر از اسطوره ھا و دروغ ھا، سفسطه ھا و فريبکاری ھا: چامسکی است

ظن من اين است که به اين دليل ساده که او حقيقت گوئی در . برای ميليون ھا نفردرسراسر دنيا استالھام بخشی استوار 

  ".ابعاد حماسی است

که اين جا مورد نظر است آن است که اين کشور ھا به طور سيستماتيکی در برآوردن آن چيزی ناکام مانده " حقيقتی"

دادن اين امکان به مردم که آزادانه در مورد زندگی خود تصميم :  دمکراسی می نامدۀاند که چامسکی به عنوان وعد
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 سرمايه ۀ آنچه که چامسکی در مورد جامعۀھم. اين شکوائيه ای است که در سرتاسر کارش بيان می شود. بگيرند

: ت منفی تصويری در جھت يک قضاوۀارائ  اند برایوادیم ًداری، دمکراسی، امپرياليسم و رسانه ھا می گويد نھايتا

ی، اقتصاد بازار سرمايه داری، سياست خارجی، و مطبوعات آزاد آن چيزی که وانمود می کنند ئدمکراسی بورژوا

 و نه اين که قادر –ش دور بماند دان نه می تواند از چشمان منتقدھيچ اقدامی از قدرتمن. آنھا تجسم آزادی نيستند. نيستند

است، " در يک مقياس حماسی" نمونه ای ًکار چامسکی حقيقتا. ا تکان دھد آزادی و دمکراسی رۀاست باورش به وعد

 ھمان چيزی را تثبيت می کند که قصد محکوم ًزيرا نشان می دھد که اين نوع انتقاد چقدر بی ارزش است و چقدر دقيقا

   .کردنش را دارد

*****  

 *GegenStandpunkt  لمانی از ترکيب دو واژهادر زبان Gegen  و" مخالف"يا " ضد"به معنای Standpunkt  به

 کافی ھمان معنا را ۀبه انداز" خالف جريان"کنيم در زبان فارسی مفھوم  ما فکر می. تشکيل شده است" موضع"معنای 

   .می رساند و در عين حال قابل فھم تر نيز ھست

  

  :زيرنويسھا

ھنگام مواجھه با . د دارد يا نه بيشتر ديدی پيچيده استديد چامسکی از اين که آيا چيزی به نام فطرت انسانی وجو] ١[

و به ھمين دليل بشريت نيازی طبيعی ھم به رقابت دارد و " انسان گرگِ انسان است"تبيين معروف ھابز مبنی بر اين که 

طبيعت  ۀھم به دولتی که نظم را برقرار کند، چامسکی بر اين اصرار می ورزد که علم ھنوز حکم قابل اتکائی دربار

 برداشت خودش از طبيعت انسان مواجه می گردد، ۀاما ھنگامی که خود او با اعتراض دربار. انسان به دست نمی دھد

اعتبار آن را فرض " با درجه ای از اطمينان" می فشارد که وی به چنين دستگاھی نياز دارد و از ھمين رو یبر اين پا

  : وی تشخيص دھندۀ ربط اين را با کار زبان شناسانکسانی که آشنائی بيشتری دارند، شايد. می گيرد

 انعطافی ًاگر انسانھا حقيقتا.  خود بر درکی از طبيعت انسانی استوار استۀچشم انداز يک نظم اجتماعی آينده به نوب"

 گونه ساختاری درونی از افکار و بدون بدون ھيچ] يا شکل پذير[ پالستيکی ًنامحدود دارند و موجوداتی ھستند کامال

شان توسط »شکل دادن به رفتار«نيازھای درونی به يک کاراکتر فرھنگی يا اجتماعی، آنگاه آنھا بھترين سوژه ھا برای 

آنھائی که به اندازه ای به طبيعت انسانی . اقتدار دولتی، مديريت بنگاھھا، تکنوکراتھا و کميته ھای مرکزی خواھند بود

تالش خواھند کرد که آن مشخصه ھای درونی انسانی را تبيين کنند که اعتماد دارند اميدوارند که چنين نباشد و 

 اخالقی، پويش فرھنگی و مشارکت در جامعه ای آزاد را در اختيار می یچھارچوب الزم برای انکشاف معنوی، ارتقا

  .)١٩٧٠زبان و آزادی، "(گذارند

ی نيست مگر اين که آن را متھم به نقض نظم آنارشيست قادر به تصور ھيچ راھی برای انتقاد از سلطۀ سياس] فيلسوف[

به . اتوريته ای حتی باالتر از دولت نمايد که ارادۀ آزاد انسان را به عنوان يک حق مادرزادی به آنھا اعطا نموده است

ھمين دليل است که او ناتوان از نقد دستگاه ايدئولوژيکی است که نوعی از طبيعت انسانی را ساخت و پرداخت می کند 

در عوض وی با درک پيشاپيشی و ايدئولوژيک خود از طبيعت انسانی . ه با سرمايه داری و قدرت دولتی انطباق داردک

    .به ضد حمله دست می زند
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