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  Andreas Schuchardt  -ِاندرآس شوخارت: "نويسنده

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ مارچ ٠٩

  

  !خطر يک جنگ جھانی خيلی جديست
 بشريت در ۀ خطرات بزرگِ برای آيند-لجام گسيخته و مداخالت نظامی گسترش - ستراتيژی نظامی اياالت متحده امريکا

  .قبال دارد

 Noam Chomsky - "نوام چامسکی"مصاحبه با 

  Patricia Lombroso -" پاتريسيا لومبروزو: "مصاحبه کننده

 
 Agencja Gazeta/Reuters: عکس از

َۀ تخنيکولوژی مسی سسؤ تيوری گفتمان در مزبان شناسی و) ًقسمتا بازنشسته(و استاد  سوف فيل"نوام چامسکی"
  .ِوسيت اياالت متحده امريکاستچ

ِال مانيفستو" چپی ايتاليا به نام ۀُگزيده ھائی از مصاحبۀ  طوالنی او در روزنام ِ:"  

  

در اين .  بدون بحث در کنگره به تصويب رسيد٢٠١٧ و ٢٠١۶ امريکا برای سال ۀ دفاعی اياالت متحدۀبودج: سؤال

جھت محافظت را ) زرادخانه ناتو(يشبينی شده است، که ھزينه يا مصارف تقويۀ انبار سالح ھای ناتو بودجه پ

چه پيامی حاوی آن .  چھار برابر فعلی آن باال ببرندۀمتحدان اروپای شرقی در ھمسايگی روسيه، به انداز" امنيت"

  است؟
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ی که ئ ھای ستراتيژيک و درگيری بين کشور ھا وجود دارد، ناشی از افزايش تنشً حتما خطراتی" :نوام چامسکی"

لحظه ای  امريکا ۀاما، آيا اياالت متحد.  نفوذ امريکا قرار دارندۀ که در حوز  و مناطقی نفوذ روسيه اندۀمتعلق به حوز

حاضر خواھد بود، آنچه را در مرز ھای خود قبول کند، که در حال حاضر در مرز ھای روسيه اتفاق می افتد؟ آيا 

قابل تصور خواھد بود؟  به نظر من، را ر ساختن راکت ھای ناتو در مرز ھای مکسيکو يا در مرز ھای کانادا مستق

ِحريک بسيار خطرناک  جيوپوليتيکست، يک تاژی نھفته يعقب اين گسترش ناتو يک سترات   من با اظھارات . ِ

پايه و اساس نابودی تمام "  ھای اتومیتھديد " در دوران جنگ سرد موافقم، که با " George Kennanجورج کنان "

ی وجود دارد، طور مثال سرنگونی ئدر حال حاضر تنش ھای قوی و نمونه ھا. اين اغراق نيست. بشريت را گذاشته اند

  .اين زنگ خطريست، که می تواند منجر به درگيری اتومی شود. َ بم افگن روسيه توسط ترکيهۀطيار

  

  گسترش درگيری ھا خطر يک جنگ جھانی سوم را در خود نھفته دارد؟آيا اين بدان معناست، که : سؤال

آيا ما ھمديگر را به .   اين اولين بار نيست، که ما در آستانۀ يک جنگ ھسته ئی قرار می گيريم":نوام چامسکی"

 به معنای پايان نوع بشر ُ ھسته ئی از کدام طرف رخ می دھد، اين حملهۀمھم نيست که يک حمل: درستی درک می کنيم

دی  يناميده می شود، خواھد شد، يک تراژ" زمستان ھسته ئی"درگيری بين دو ابر قدرت منجر به آنچه که . خواھد بود

َ شد، در جنگ بعدی، بعد از بم سؤالفکر می کنم، زمانی که از او " آينشتاين" من امروز به پاسخ . با ابعاد فاجعه بار آن
 که انسان ھا به دسترس خواھند داشت، ھمانا او در جواب گفت، يگانه سالحی.  شد سالح استفاده خواھداتوم از کدام نوع

ِيک تيشه يا تبر سنگی خواھد بود  .خطر يک جنگ جھانی خيلی جديست. َ

 

ه ی دارند، يا کترول اين وضعيت را ديگر از دست داديک ستراتيژ" جھانی شدن"، رھبران آيا شما فکر می کنيد:سؤال

  اند؟

، تا آسيب ھای ايجاد شده )چشم ھای خود را ببندد(  انسان بايد سر خود را زير يک سنگ پنھان کند ":نوام چامسکی"

ۀ نفت استوار است، از ده ھا سال از عواقب ويرانگری که بر پاي] غال سنگ، گازنفت، ذ[صنعتگران  فوسيلی . را نبيند

  حد اکثر سود و افزايش قيمت - ی خاصستند، اما آنھا تابع يک ايديولوژنيسای شرکت اکسون موبيل احمق ُرو. آگاه اند

مانند افراطگرائی  مذھبی، چه . بی اھميت است] ھر ويرانگری ديگر[ ديگر در مقايسه به اين، ھر چيزی.  اند–سھام 

َاين عقايد دينی خشک اند، که در آن نه شک و. ِافراطگرايان عيسوی، مسيحی يا مسلمان باشند .  نه استدالل وجود داردُ

ُ ديگری را مد نظر نگيريم، جزآنچه را که خود حقيقت می پنداريمانيم، خيلی آسان است، که ھيچ چيزد ما ھمه می ِ اما . َ

  . انکار از حقايق تاريخی ، عواقب مرگبار را برای ھمه به بار می آورد]صنعتگران  فوسيلی[در اين مورد 

  

   انتخابات رئيس جمھوری امريکا؟ِ در انتظار ماست، سالمشخص امسالکدام خطرات : سؤال

ِاگر نظريات کانديد ھای جمھوری خواھان برای رياست جمھوری، سياست .  خطرات بسيار جدی":نوام چامسکی"
 زمين را ناديده ۀُگرم شدن کر:"  واقعی باشيم، زيرا که پيام آنھا اين استۀ يک فاجعۀ کاخ سفيد باشد، بايد آمادۀآيند

 نظامی ۀقدرت نظامی خود را توسعه دھيم و در ساير نقاط جھان مداخل!  اتومی با ايران را پاره کنيدۀمعاھد! گيريدب

  ". با وجود خطر به وقوع پيوستن جنگ جھانی سوم–! کنيم، تھاجمی تر و مصمم تر

  .ِ در حال حاضر حزب جمھوری خواھان، يکی از خطرناک ترين سازمان ھا در تاريخ بشر است

 


