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  نوام چامسکی

  نوری زاده. ن: رگردان ازب
  حميد بھشتی: فرستنده

  ٢٠١٩اپريل  ٢٣
 

  بخش چھارم

  دو کشور در انتخاباتترمپ به نتانياھو و نتانياھو به ترمپنياز 

  
رائيل نتانياھو اعالم کرد که درست قبل از روزھای انتخابات در اس  آقای چامسکی، با در نظر گرفتن اين:امی گودمن

 خاک اسرائيل کند و نيز ھمانطور که مطلع ھستيد ماه ۀ باختری را ضميمۀخواھد شھرک ھای غير قانونی کران که می

م نظر شما را در اين مورد و خواست ر بلنديھای جوالن به رسميت شناخت، حال می حاکميت اسرائيل را بترمپگذشته 

  م؟ ای مرتبۀ پنجم انتخاب شد جويا شورائيل که نتانياھو برنيز در مورد انتخابات اخير اس

شد چندان  رقيب انتخاباتی نتانياھو ھم انتخاب می) Benny Gantz( بايد بگويم که اگر بنی گانتس ءابتدا :نوآم چامسکی

ن ھای  درست است که اين دو کمی تفاوت ديدگاه دارند اما در خط مشی اشغال سرزمي،کرد تفاوتی در وضع امور نمی

  .باشند فلسطينی با ھم متفق القول می

 در امور انتخاباتی امريکااما در مورد انتخاب مجدد نتانياھو بايد گفت که اين انتخابات مثال بارز دخالت اياالت متحده  

اسرائيل زيرا نتانياھو و البی قدرتمند ( نياز داشت که نتانياھو در اسرائيل انتخاب شود ً شديداترمپ. کشور ديگری است

 قبل از ترمپبود که به ھمين علت ) دن کنترمپ  کمک قابل توجھی به٢٠٢٠تواند در انتخابات  میيپک، ، آامريکادر 

 مطمئن شود که او در انتخابات ًکرد تا کامال ھديه پشت ھديه برای نتانياھو ارسال می، اسرائيلدر انتخابات برگزاری 

  . انياھو در حد پنجاه پنجاه باال آورده شود کافی بود که نتترمپبرای . شود پيروز می

 عضو آن امريکا و حتی مخالف قطعنانه شورای امنيت که خود ر واقع نقض قوانين بين المللی استيکی از آن ھدايا که د

ه به ھمان  کترمپ ۀيددومين ھ.  تحولی چشمگير و نمايشی. به اورشليم بودامريکاباشد، انتقال سفارت  با حق وتو می
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طبق . ندی ھای جوالن به خاک اسرائيل است بلبه رسميت شناختن انضمام نگيز و ماجراجويانه می باشدازه ھيجان ااند

رغم  ی جوالن علیبلندی ھات وابسته به آن، شورای امنيت و ديوان بين المللی دادگستری سساؤقوانين بين المللی و م

اين ھديه به . شود از خاک الينفک سوريه محسوب میکه بخشی از آن به اشغال اسرائيل درآمده است، جزئی  اين

 از اياالت تواند خواھد می و ھر آنچه را که مینتانياھو مجال خودنمائی را به او داد تا به مردم اسرائيل نشان دھد که ا

راحت به  قبل از انتخابات دريافت کرد آن بود که به صترمپآخرين ھديه ای که نتانياھو از .  دريافت کندامريکا ۀمتحد

بدون ترديد او قبل .  اسرائيل خواھد کردۀ باختری را ضميمۀناسرائيليان قول داد که اگر او را انتخاب کنند بخشی از کرا

 اين اقدامات مھم و . گرفته بودامريکاری را از  باختۀنی ضميمه کردن بخشی از کراناز اعالم آن پيشاپيش مجوز ضم

 ترازوی ۀ با سنگين کردن وزنود و انتخاباتی يک کشور وارد عمل ش نامزدھای به نفع يکی ازامريکاثری بود تا ؤم

دخالت يک دولت در روند انتخابات عمومی يک کشور افتضاح آميز .  انتخاب شودشفرد مورد نظرراست افراطی 

ول سياست  در انتخابات عمومی کشورھای ديگر يکی از اصامريکادانيم که مھره چينی و دخالت  البته ھمه می. (است

 محکوم ً از سوی نھادھای بين المللی لفظا بلندی ھای جوالن به خاک اسرائيلۀضميم) شود  محسوب میامريکاخارجی 

چرا؟ به ! خير ھيچ اقدامی؟ عمل آورنده اقدامی بدر اين مورد طور عملی ه ب )دمکراتيک(شده است اما آيا دولت ھا 

ا  چه باشد که آنھدھد  نمی)به اصطالح دمکراتيک( به دولت ھا  اعتراض حتی در لفظ ھمۀز اجاامريکايک دليل ساده، 

کند تا سرزمين ديگران اشغال  ّ مجوز صادر میامريکابه عبارت ديگر . ھنددبخواھند در اين مورد اقدامی صورت 

  .     به ھمين سادگی. گردد

تشکيل اين  از بدو  به اسرائيلری باختۀنتانياھو مبنی بر الحاق سرزمين ھای فلسطينی از جمله کران" مردانۀ"قول 

) ١٩٧٣سيس أت(و ليکود ) ١٩۶٨سيس أت( که بعد ھا حزب کارگر  از سوی گروه ھای اصلی١٩۴٨ سال  درکشور

ژيک يعنی يستراتد ھا تشکيل گرديد در يک ھدف  و ديگر احزابی که بعاين احزاب. ناميده شدند، طرح ريزی شده بود

 در چند نقطه جدا از دباي گام اول اين طرح آنست که جمعيت فلسطينی ھا می. باشندايجاد اسرائيل بزرگ متفق القول می 

در نواحی . نابلس و طولکرام مثال بارز در اين مورد است. ديگر متمرکز شوند تا در انزوای شديد قرار گيرند يک

 ۀوسيله طق جدا افتاده اند بوجود دارد و اغلب آنھا از ديگر منا فلسطينی )household(خانوار  يا کمتر ١۵٠ديگر که 

شوند و دولت اسرائيل زندگی سخت و مصيبت باری را به آنھا تحمل  ل میو کنترًايستگاه ھای بازرسی احاطه و شديدا

برای . ھای متعددی ساخته شده است نشين توسعه پيدا کرده اند و شھردر ھمين حال شھرک ھای يھودی. کرده است

ن  دولت کلينتۀورو شھرک سازی ھای بخش شرق اورشليم در د) Ma’ale Adumim(شھر مھم معالی ادوميم  مثال،

 باختری را به دو قسمت ۀ شمال کشيده شده است و کران احداث بزرگ راه ھا و جاده ای که به سمتساخته شده است و

اظ تاريخ وجود دانيم که اورشليم پنج برابر از آنچه که از لح ھمچنين می. باشد  از اين نوع اقدامات میتقسيم کرده،

توانيد از تل آويو به اورشليم و از آنجا به  با ساخت چنين پروژه ھائی شما با خيال آسوده می. داشته، بزرگتر شده است

 از بزرگ راھی ،ھم مشاھده کنيدکه در سر راه خود حتی يک عرب  نتوانيد بدون اي شما می.  باختری سفر کنيدۀکران

را دارند، در کمال  در آند ّاخته شده است و فقط اسرائيلی ھا و گردشگران حق تردمعالی ادوميم به تل آويو سکه از  

مراتب آسانتر از آن است که شما بخواھيد ه اين رفت و آمدھا از شھری به شھر ديگر در اسرائيل ب. رامش عبور کنيدآ

ھا طی ساليان متمادی  اين شھرھا، شھرک ھا، بزرگ راه  . به شرق آن سفر کنيد)  South Shore(از جنوب بوستن 

 ۀرغم اظھارات گمراه کنند  علیامريکا ھای تدول. وسعه يافته است ساخته و تامريکاه به کمک و حمايت اياالت متحد

تفاوت . کنند از ساخت و ساز آنھا حمايت مالی، لجستيکی و ديپلماتيک می مبنی بر توقف شھرک سازی ھا، شان
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من : "دارد که  اظھار میً اينست که او صراحتاترمپ از جمله امريکاجمھوری سای ؤاظھارات نتانياھو با لفاظی ھای ر

  ".کنم  خاک اسرائيل میۀ شھرک سازی ھا سرزمين فلسطين را ضميمۀبه جای توسع

ھای عربی با سران مرتجع کشورو غير رسمی طور پنھانی ه بکه  کر شدم پيروزی نتانياھو اتحادیھمانطور که قبال متذ

بدترين نظام ) El-Sisi(مانند عربستان سعودی يکی از مرتجع ترين کشورھای جھان، مصر تحت ديکتاتوری السيسی 

د بلکه  را نه تنھا آشکارا رسميت خواھد بخشي عربی ھمتای سعودی بسته بود ۀديکتاتوری در تاريخ مصر، امارات متحد

اين در واقع .  تحکام اتحاد ارتجاع عرب با اسرائيل ھستيم ما شاھد اسسخنی ديگر در آيندهبه . نيز خواھد کردمحکمتر 

 که به رھبری باشد  بين المللی و فراناسيوناليسم می جناح راست افراطی بين المللی، ارتجاعطرح بخشی از سياست

 توجه داشت که بايد.  که در حال توسعه و پيشرفت است شکل گرفته است، نوعی نظام نوين جھانیامريکا ۀاياالت متحد

 در اين جرگه قرار  نيز رئيس جمھور اين کشور)Bolsonaro(تحت رھبری بولسو نارو  ی التين امريکادر برزيل 

  .دارد

  

وجود آمده است که ه  در حال حاظر در اياالت متحده ميان دمکرات ھا و جمھوری خواھان اين ھشياری ب:امی گودمن

نظر ه يا بآ.  دھندبز ائتالف تحت رھبری عربستان در جنگ يمن رأی مثبت  اامريکا توقف پشتيبانی نظامی ۀقطعنامبه 

  شما در اين مورد جای اميدواری نيست؟

انجام گرفته ) Bernie Sanders (زار جالبی است که در واقع به ھمت برنی ساندري اين يک پيشرفت بس:نوآم چامسکی

   .ی گيری آنھا به کجا ختم خواھد شدأاما بايد ديد که ر .است

شکار عليه ر يمن يک جنگ ددمنشانه و جنايتی آ دامريکاجنگ عربستان و امارات متحدۀ عربی با حمايت بی دريغ  

د در بيشتر آنان را کودکان و زنان تشکيل داده بودن ھزار نفر که ٧٠ تا ۶٠ کمتر کسی می داند که ًاحتماال. بشريت است

. کنند ی میز جمعيت اين کشور در فقر، بيماری و گرسنگی زندگاين جنگ خانمانسوز کشته شده اند و بيش از نيمی ا

که با ارسال سالح ھای جنگی . در جھان توصيف کرده است انسانی جايعبدترين فيکی از  يمن را ملل متحد جنگ

نگ ھا اين دو کشور سال ھا در جريان است، يکی از شنيع ترين ج و بريتانيا و نيز کمک ھای اطالعاتی امريکاساخت 

  . تمام اين اتفاقات ضد بشری بدون ھيچ اعتراضی در جھان رخ داده است و ادامه دارد.باشد در قرن جديد می

 خشم عمومی برانگيخته شد و ، روزنامه نگار واشنگتن پست)Khashoggi (یجاشقخبعد از قتل وحشيانه و فجيع 

 نفر ديگر مصوبه ای تھيه کردند تا مانع از حمايت برنی ساندرز و چند. جلب نمودسوی جنگ يمن ه ناگھان نگاه ھا را ب

ما بايد اين اقدام را در . اين کار مھم و قابل توجه و تقدير است.  در اين جنگ شوندامريکامستقيم و غير مستقيم 

 جنگ و ۀ، پومپئو و بولتون راھی برای ادامترمپکنم مثلث  من فکر می. چارچوب آنچه که رخ داده است ارزيابی کنيم

در . ( که تودۀ مردم به طور جدی دست به اعتراض زنند  اين مصوبه پيدا خواھند کرد، مگر آن)و يا وتوی( ممانعت 

 از ائتالف تحت رھبری عربستان امريکاتوقف پشتيبانی نظامی  قطعنامه نمايندگان کنگره را در مورد ترمپ پريلا ١٧

م کنگره، تصميمی خطرناک و بيھوده بود با ھدف محدود اين تصمي: "  وتو کرد و در اين باره نوشتدر جنگ يمن

در صورت تصويب اين قطعنامه، جان .  داده استامريکاکردن ھمان حقوقی که قانون اساسی به رئيس جمھوری 

  ").افتاد ھا و سربازان شجاع اين کشور ھم در حال حاضر و ھم در آينده به مخاطره می ئیامريکا

عمال سياست ِ بايد به آن توجه کرد توسعه طلبی اسرائيل و سرکوب فلسطينيان و ادر حال حاضر موضوع ديگری که

 نکته ای که در اين مورد قابل توجه می  اما.است) خليج فارس(تحکيم جناح راست افراطی با کشور ھای مرتجع منطقه 
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 و نيز کمابيش امريکا در باشد اينست که سياست حمايت بی حساب و کتاب از اسرائيل در بيشتر بخش ھای جناح ليبرال

چندان دور حمايت بی چون و چرا از اسرائيل يکی برای مثال در سالھای ن.  شده استاعضای حزب دمکرات کمرنگ

اگر . باشد اما اين سياست امروزه در حال رنگ باختن می. از اصول بنيادين جناح ليبرال و حزب دمکرات بوده است

مکرات ھستند، توجه کنيد درخواھيد يافت که گرايش به حمايت از حقوق که ھوادار حزب د شما به آرای کسانی

 در حال اتفاق ريکاامر شگرف و مھمی است که در يياين يک تغ. رو به افزايش استويژه ميان جوانان ه بفلسطينيان 

 مانند معهجاناح راست افراطی جو  بيشتر در بخش ھای ارتجاعی امريکا امروزه حمايت از اسرائيل در. افتادن است

ده الی يازده . من در اينجا بايد از تجربۀ شخصی خودم مثال بزنم. شود  فرا ناسيوناليست ھا ديده میمسيحيان انجيلی و

خواستم در دانشگاه راجع به موضوع اسرائيل و فلسطين صحبت کنم حتی در دانشگاھی که من  سال پيش اگر من می

رو ه  مورد مخالفت ھای شديد روب، )MIT" (ٔسه فناوری ماساچوستمؤس"کنم يعنی دانشگاه  سالھا در آن تدريس می

ليس ھم دانسته و يا وکه پ شد تا جائی ھم ريخته میه شدم و ھمواره جلسات اين گونه سخنرانی ھا از سوی عده ای ب می

ای دھد و حتی بسياری از برگزاری سخنرانی ھ اما امروز اين اتفاقات رخ نمی. ل اوضاع نبودونادانسته قادر به کنتر

 امريکار در سياست خارجی يياين تغ که دير يا زود کنم من فکر می) اش جلسۀ امروز استنمونه (کنند  من استقبال می

يک . ر دھديي خاور ميانه را تغۀعمال چند حرکت بسيار ساده وضعيت منطقِتواند با ا  میامريکا .ھم رخ خواھد داد

 نام قوانين پاتريک ليھیه حقوق بشر ب قوانين امريکا مثال در برای. پيشنھاد ساده آنست که دولت به قانون عمل کند

)Patrick Leahy Laws ( تا از کمک و ياری به نيروھای کند وزارت دفاع و خارجه را ملزم میوجود دارد که 

 بدون ترديد ارتش اسرائيل و .کنند، خودداری نمايند طور سيستماتيک پايمال میه امنيتی خارجی که حقوق بشر را ب

که در اسناد و کنوانسيون ھای بين المللی به آن را  ينيانططور آشکار حقوق فلسه ره و بای امنيتی اين کشور ھمواھنيرو

 از سوی ھمان نھاد که اقدامات ضد بشری آنھا عليه فلسطينيان ا جائیکنند ت طور گسترده نقض میه بتوجه شده است 

 اگر دولت ھای دمکرات و يا جمھوری خواه از قانون حال. تلقی شده استعنوان جنايت عليه بشريت ه ھای بين المللی ب

 يل قطع میبايست ھر نوع کمک ھای اقتصادی، نظامی، و لجستيکی را به اسرائ  میءکردند ما از ھمان ابتدا تبعيت می

   .گردد ويژه نيروی جوانان عملی میه ر افکار عمومی بييينده با تغ اقدام در آبديھی است که اين. کرديم
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