
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 

   Noam Chomskyنوآم چامسکی : نويسنده

  حميد محوی: برگردان از

  :نوآم چامسکی 
  ه در خاورميانامريکادولت اسالمی محصول سياست    

   

  
در مورد منشأ  Jacobinدر مصاحبه با مجلۀ فرھنگی ژاکوبين  Noam Chomskyپروفسور نوآم چامسکی 

و ھم پيمانانش در پيدايش آنھا توضيح می وليت اياالت متحده ؤامارات اسالمی در عراق و شامات و چگونگی مس

  .دھد

 منتشر شد که يکی از بھترين Graham Fullerچند روز پيش مصاحبۀ مأمور پيشين سازمان سيا، گراھام فالر  

»  امارات اسالمی در عراق و شام را ايجاد کرد،اياالت متحده«عنوان مصاحبه . تحليل گران امور خاور ميانه است

اين بار . بھترين نظريه ھای توطئه را که در مورد خاورميانه رايج می باشد را مطرح کرده استامروز يکی از 

ً از قلب جامعۀ روشنفکری   امريکامنبع اين نظريه کامالً متفاوت است و به نوآم چامسکی تعلق دارد، يعنی مستقيما

 نيست که اياالت متحده پيش از آن که آن نوآم چامسکی مشخصاً می گويد که اين نظريه به اين مفھوم. منشأ می گيرد

 به امريکااو اين موضوع را به اين شکل توضيح می دھد که اياالت متحدۀ . را تأمين مالی کند به وجود آورده است

 با تسخير جنايت کارانۀ ٢٠٠٣ھمکاری انگلستان متن و شرايط ضروری برای گسترش اين جريان را در سال 

عراقی ھا نيز اين حمله را با حملۀ قوم مغول در ھزار سال پيش از اين مقايسه می .  آوردبسيار وخيم عراق به وجود

د ھا ھزار نفر کشته شدند، و ميليون ھا نفر مجبور به ترک ديار و پناھنده شدند، ميراث فرھنگی بسيار غنی ص. کنند

ج موزه ھای عراق و ربودن آثار باستانی در اينجا از تارا: مترجم (باستانی از دوران سومری ھا کامالً از بين رفت 

  .)و انتقال آن با ده ھا ھواپيمای باربری غول پيکر به اياالت متحده چيزی ياد نکرده است

نيروھای اشغالگر و مديريت مدنی آن . از پی آمد ھای حمله می توانيم از سياست تحريم نفاق مذھبی و قومی ياد کنيم

 گذاشتند که می بايستی به نفاق بين اھل سنت و اھل تشيع ءمؤثری را به اجرا طرح بسيار Paul Bremerپل بريمر 
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چند سال پس از اشغال، کشور . فتند و يکديگر را بکشندکه اين گروه ھا به جان يکديگر بينجامد به شکلی و کردھا بي

  .در خشونت ميان اقوام و مذاھب فرو رفت و از ھم گسيخته شد

ً از سرزمين يکی ازعات بننيروی محرک طبيعی م ه شکلی ھدايت شد که افراطی ترين عناصر باال بيايند، که غالبا

يعنی عربستان سعودی يعنی کشوری که افراطی ترين نوع دولت اسالمی را در :  می آمدند امريکااز ھمپيمانان مھم 

بی آن که از دولت نظر می رسد، ه  و مدرن بهبا مقايسۀ رياض، ايران کشوری مدارا کنند. جھان ايجاد کرده است

  .ھای الئيک خاورميانه چيزی بگوئيم

به شکل دکترينی افراطی به ميدان آمده ) داعش( نسخۀ راديکال سعودی توسط امارات اسالمی در عراق و شام 

  .به عبارت ديگر ايدئولوژی داعش شکل افراطی اسالم افراطی از نوع سعودی است. است

 عنوان پايگاه ايدئولوژيک مطرح می باشد، بلکه امور مالی آن نيز به عربستان سعودی برای داعش نه تنھا به

البته نه خود دولت عربستان، بلکه ثروتمندان عربستان سعودی، کويت، و غيره به . عربستان سعودی بستگی دارد

از پيش در شکل مالی و ايدئولوژيک از گروه ھای جھاد طلب پشتيبانی می کنند و می بينيم که اين جھاد طلبان بيش 

  .تمام جھان حضور می يابند

می توانيم بگوئيم که در سير تحولی منازعات افراطی گری خود را به اثبات رسانده اند، و به تدريج ھمين تمايالت 

ً وقتی خشونت سياست حاکم باشد افراطی ترين . خشونت بار و آشتی ناپذير بوده اند که به قدرت رسيده اند مشخصا

اگر اين جريان حذف . اين است چگونگی پيدايش امارات اسالمی در عراق و شام. اده می شوندھا به قدرت سوق د

  .شود، مطمئناً به اين دليل خواھد بود که سازمان ھای خشن تر و افراطی تری جايگزين شوند

شور به  از دو ک٢٠١٤مبر  سپت١٠ جمھور اوباما در سخنرانی رئيس. ولی رسانه ھا فرمان بردار باقی می ماند

ريستی توسط اياالت متحده ياد ژی مبارزه عليه جريان ھای مخفی ترويستراتعنوان نمونه ھای موفقيت آميز در 

فکر می کنم بسياری مثل من از شگفتی حرفھای او بھت زده شده باشند، ولی در فردای . سومالی و يمن: کرد

  .سخنرانی او رسانه ھا سکوت اختيار کردند

سومالی کشور خيلی . وخيمی آشفته است و در يمن نيز نسبتاً وضعيت بدی حاکم می باشد  شکل  به وضعيت سومالی

ولی بين موفقيت آميز ترين اقدامات دولت بوش در سياست . دربارۀ تاريخ اين شکور حرف نمی زنم. فقيری است

تروريسم در سومالی را  است که گوئی Barakatضد تروريستی اش که خيلی به رخ کشيدند، سازمان خيريۀ برکات 

  .موفقيت بسيار بارزی بود. رسانه ھا در آن دوران خيلی ھيجان زده بودند. تغذيه می کرد

 از عمق آب گل آلود به سطح آمد و آشکار شد که اين سازمان امور خيريه با تروريسم در ھاتولی چند ماه بعد واقعي

ً در پيوند با  امور بانکی، تجارت، کمک ھای بشر دوستانه و بيمارستان سومالی ھيچ رابطه ای نداشته ولی مستقيما

با بستن برکات، دولت . برکات به اقتصاد کامالً تضعيف شدۀ سومالی کمک می کرد که دوام بياورد. ھا بوده است

. دو ديديم که با سومالی چه کردن. اين است مفھوم پيروزی مبارزه عليه تروريسم. بوش به تمام اين کمک ھا پايان داد

  .امور مالی بين المللی می يابيم اين اطالعات شايستۀ انتشار چند خط را نداشت و آن را در کتاب ھای مرتبط به 

صلح را به سومالی بازگردانده بود، بھترين دولت ، سازمان اسالمی تا حدودی »دادگاه ھای اسالمی « در آن دوران 

د و ن آن را بپذيرنداياالت متحده نتوانستدر ولی . ودند پذيرفته بنبود ولی صلح طلب بود و مردم نيز آن را کمابيش

يک بار ديگر ھرج و  نيروھای نظامی اتيوپی را فرستادند که اين سيستم را تخريب کنند و بر اين اساس بود که 

  .و يمن نيز تاريخ خاص خود را در مورد رويدادھای اسفناک دارد! چه موفقيتی . مرج در سومالی برقرار گرديد
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