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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ جنوری ١۶
 

   بزرگترين سازمان ترور در جھانگردانندۀرئيس و اوباما 

  

  

 گردانندۀرئيس و ، اوباما را امريکاگ در نوام چامسکی، يکی از مشھور ترين سياستمداران چپ و فعاالن ضد جن

   .بزرگ ترين سازمان ترور در جھان ناميد

رويکرد جديد دولت : گفت  که دو شنبه شب پخش شد،ستان چھار تلويزيون انگلۀنوام چامسکی در مصاحبه با شبک

 ۀ در دھامريکاراطی  ھای افئیبلکه لطمات فراوان و ماجراجو ، تحول واقعی در سياست ھای اين کشور نيستامريکا

 . شکل ديگری از ترور را در پيش گيرد ناچار ساخته است گذشته، اوباما را

 خاورميانه وارد کرد و ۀبه منطق ، آسيب ھای فراوانیامريکا ھای افراطی ئی اين فعال صلح طلب، ماجراجوۀبه گفت

ر روش، با استفاده از پھپادھا، يي شد با تغبه ھمين علت، اوباما ناچار  به ھمراه داشتامريکاھزينه ھای زيادی برای 

 .مردم جھان را ادامه دھد کشتار

 نيز اعتراف می کنند که غيرقانونی بودن ترور مردم با پھپادھا، بر امريکائیاکنون حتی سياستمداران : چامسکی افزود

 .ھمگان آشکار شده است

ھمان گونه که دو روز  :گفت  محکوم به شکست است، سوريه،ۀو درباريکه مذاکرات ژن چامسکی در ادامه با بيان اين

 اين کنفرانس، به دولتی انتقالی منجر شود که دولت ۀنتيج  پيش شرط معين کرده است تاامريکاپيش جان کری گفت، 

 .پذيرفت آن، نقشی نداشته باشد و بديھی است که دولت سوريه، اين شرط را نخواھد سوريه و بشار اسد در

ن پيش شرط مخالف يينکردن از ايران، به اين علت که اين کشور با تع دعوت : ضد جنگ افزودامريکائیاين فعال 

 .کنفرانس خواھد بود و دعوت شدند، از علل ديگر ناکامی اينيحالی که ده ھا دولت ديگر به کنفرانس ژن است، در
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 که بتواند کماکان در ئی تا جاامريکازيرا  يستر سياست اوباما در برابر ايران نيز تحولی کامل نيي چامسکی، تغۀبه گف

برون،  خاورميانه و جھان است، اما اين ابر قدرت، ديگر از نفس افتاده و در درون و ۀل و برتری بر منطقوپی کنتر

 .آثار خستگی اش آشکار شده است

 ياد شناسی نو ان پدر زبان او به عنو است و از امريکائی پرداز  شناس، فيلسوف و نظريه آورام نوآم چامسکی، زبان

 .شود می

تا پيش از . معاصر ايجاد کرد شناسی معروف وی موسوم به دستور زايشی، گشتاری است که انقالبی در زبانۀ نظري

 .زبان توسط انسان درک درستی وجود نداشت نظريات وی از ماھيت زبان و چگونگی يادگيری

 ۀوی که استاد بازنشست. زبان شد  روانشناسیۀ در عرصیھای نو ھای نوام چامسکی آغازگر پژوھش مقاالت و کتاب

ھای خارجی  ست، مقاالت متعددی در نقد سياستامريکاماساچوست   تکنولوژیؤسسۀشناسی م  فلسفه و زباننتدپارتم

 . منتشر کرده استامريکا ۀمتحد دولت اياالت

درک چامسکی از  و  به شھرت رسيدامريکا چامسکی در زمان جنگ ويتنام به عنوان منتقد اجتماعی سياست خارجی

 در کوزوو، افغانستان و عراق، جنگ بوش ضد امريکا ، به مخالفت او با دخالت نظامیامريکاساز و کار امپرياليسم 

 .اوباما در سوريه منجر شد تروريسم و اقدام نظامی

  

 


