کره و مسائل بین المللی
مصاحبه با نوآم چامسکی
برگردان :ناهید جعفرپور

سئوال  :چه کسي جهان را کنترل مي کند و چگونه کنترل مي کند؟
جواب :در حال حاضر آمریکا از طریق خشونت جهان را کنترل مي کند .منظورم این است که در بخش
ابزار نظامي خشونت ایالت متحده آمریکا بي رقیب است .نیمي از هزینه نظامي جهان را آمریکا دارد .در
بخش هاي تکنولوژي فضائي که جبهه جدید نظامي است آمریکا از تمامي کشورهاي جهان جلو است .در
واقع  %٩٥هزینه نظامي آمریکا در این بخش است و بهتر بگویم تنها کشوري است در جهان که از فضا
براي اهداف نظامي استفاده مي کند.
چین در واقع خیلي تلش کرد در این بخش موفق باشد و از تکنولوژي فضائي براي مقاصد صلح آمیز
استفاده کند .سالها است که چین تلش مي کند تا جامعه بین الملل را قانع کند تا رقابت هاي تسلیحاتي فضائي
را کنترل نمایند .در زمان کلینگتون و همچنین بوش آمریکا این مسئله را بلوکه نمود .این مشکل بسیار جدي
است.
سئوال  :شما از مدل تبلیغاتي صحبت نمودید چه کنسرن هائي و چه رسانه هائي تلش مي کنند قدرت دولت
را کنترل کنند .خواهش دارم در این باره توضیحاتي بدهید؟
جواب :هر آنچه در گذر قرن گذشته اتفاق افتاد این بود که در غرب مبارزات آزادي بخش بسیاري رخ داد و
بسیاري از این مبارزات موفق هم بودند و دست آوردهائي هم داشتند .دو کشور کامل پیشرفته جهان یعني
بریتانیاي کبیر و آمریکا در طول یک قرن آزاد ترین و صنعتي ترین کشورهاي جهان بودند .در هر دو این
کشور ها برگزیدگان ) این مسئله را ما از برنامه آنها مطرح مي کنیم( دیدند که دیگر از این قدرت
برخوردار نیستند که با خشونت مردم را کنترل کنند .از این رو باید بدنبال راه هائي دیگر براي کنترل مردم
مي گشتند و آن راه دیگر تبلیغات بود .منظور من تغییر افکار عمومي جهان و افکار عمومي مردم
کشورهاي نامبرده و شکل دادن به این افکار عمومي بود .به این لحاظ دستگاه عظیم و طویل تبلیغاتي و
صنایع رسانه اي امپریالیستي در بریتانیا و آمریکا شکل گرفت و شروع به توسعه تبلیغات وسیع نمود .بطور
واقعي هم اسم این کار بعدا هم تبلیغات شد .در جنگ جهاني دوم تبلیغات با بدنامي روبرو شد زیرا که با نام
نازیسم هیتلري عجین شد و مردم دیگر به این اسم از این کار نامي نبردند اما از سال هاي  ١٩٢٠مجددا با
نام تبلیغات مطرح شد و نازي ها هم با امکانات روش هاي تبلیغاتي انگلو/آمریکائي آشنا شدند و از آن
پیروي کردند .در واقع هم بعدا سیستم تبلیغاتي نازي ها هم تابع روش هاي تبلیغاتي حرفه اي آمریکائي و
بریتانیائي شد :ایده هاي مشابه و ساده اي که به طور دائمي و همیشگي تکرار مي شدند و مي شوند .یعني
خلق طرزتفکري مصرف گرا در جامعه .دقیقا شرکت هاي تبلیغاتي حرفه اي آلماني طبق این مدل آمریکائي
/انگلیسي تجهیز شدند تا بدین وسیله سیستم تبلیغاتي نازیسم را خلق کنند و این طور هم شد آنها در آلمان
بصورت غیر قابل تصوري از موفقیت برخوردار شدند.
بیاد بیاوریم که در آن زمان آلمان پیشرفته ترین کشور غرب بود و نقطه اوج هنر و دانش آلماني در این
زمان بود اما طولي نکشید که این کشور به بربریتي مطلق دچار شد .در واقع آلماني ها برخي از جنبه هاي
سیستم تبلیغاتي انگلیسي  /آمریکائي را در سیستم خود جذب نمودند.
در حال حاضر در غرب به هر کجا نگاه مي کني بمباران تبلیغات مي شوي مثل زمانیکه ما به تبلیغات
تلویزیوني براي اتومبیل و یا اجناس دیگرنگاه مي کنیم  ،انتظار شنیدن حقیقت را نداریم .منظورم این است
وقتي که ما در باره اتومبیل تیوتا یا فورد چیزي مي خواهیم بدانیم به تبلیغات این اتومبیل ها در تلویزیون
نگاه نمي کنیم ،زیرا که این تبلیغات تلش دارند ،ما را گول بزنند .یعني از طریق مارک هاي مختلف ما را
دچار اشتباه کنند که این اجناس را بخریم .هر کسي مي داند که هدف آنها چیست .آنها تلش دارند از طریق

این مارک هاي مختلف اجناس ما را گمراه کنند.

مشابه این روش در تمامي بخش هاي دیگر هم رخ مي دهد .مثل در بخش هاي خدمات همگاني و مسائل
اجتماعي .براي مثال ما به انتخابات ها نگاه مي کنیم .در آمریکا در حال حاضر انتخابات ها از سوي شرکت
هاي صنایع تبلیغاتي سازماندهي مي شوند .به این صورت مردم اصل هیچ اطلعي ندارند که کاندید هاي
متفاوت اصول براي چه چیزي معرفي شده اند و یا انتخاب مي شوند .در انتخابات اخیر آمریکا در نوامبر
 ٢٠٠٤مردم تنها توانستند  %١٠موقعیت کاندید ها را شناسائي کنند .حال .ماهرچه مي بینیم رویا و تصور
است .آنها تصویرهائي را خلق مي کنند که با آنها تنها دمکراسي ضعیف مي شود .این مسئله دارد در جهان
کم کم گسترش مي یابد به احتمال قوي در کره جنوبي هم همین جور است .انتخابات ها تنها براي گمراهي و
گول زدن انجام مي پذیرند .از دید جهان اقتصاد این پروسه صورت مي گیرد که مردم جهان با مسائل
اجتماعي کاري نداشته باشند.
زمانیکه ما به رسانه ها نگاه مي کنیم ،مي بینیم که همه یکسان هستند .مثل اگر به گزارشاتي که در رسانه
ها در باره جنگ عراق مي آید توجه کنیم مي بینیم که آنها ادعا مي کنند که انتقاداتي وجود دارد اما وقتي به
انتقادات آنها نگاه مي کنیم مي بینیم که درست شبیه انتقاداتي است که در روسیه در باره جنگ افغانستان مي
شنیدیم .اگر ما تنها به روزنامه پراودا در فاصله جنگ افغانستان نگاه کنیم این انتقاد را مشاهده مي کنیم که":
سرباز هاي روسي بیشماري در افغانستان کشته مي شوند اینطوري نمي شود ما حتما باید ژنرال دیگري را
به افغانستان بفرستیم" .دقیقا
همینطوري در عراق پیش مي رود .منظور من این است که زماني که شماره هاي روزنامه پراوداي سال
 ١٩٨٠را نگاه کنیم هیچکسي را پیدا نمي کنیم که در این روزنامه نوشته باشد که جنگ افغانستان غلط است
و با این جنگ حقوق بین المللي را خدجه دار مي کند .تنها در این مقاله ها از مقاصد خوب روسها سخنوري
مي شود ":ما حمله نظامي نمي کنیم بلکه ما براي ایجاد یک دولت قانوني به افغانستان مي رویم ودر آنجا
تلش مي کنیم انسانها را نجات دهیم" .درست همین واژه ها را در روزنامه هاي غربي در باره جنگ عراق
خواندیم و هر روزه مي خوانیم .آدمها آنقدر ذهنشان شکل داده شده که حتي یکبار هم خود مستقل در این
باره فکر نمي کنند.
سئوال :حال که داریم در باره واقعیت ها صحبت مي کنیم شما یکبار گفتید که روشنفکران مسئولیت خاصي
بر دوششان است و باید حقایق را بگویند .حال حقیقت چیست؟
جواب  :اگر آدم فیزیک دان باشد برایش ساده نیست که بداند حقیقت چیست اما ما روش هائي داریم که مي
توانیم توسط آن روش ها مسائل را خوب درک کنیم .درک کنیم که جهان ما چگونه به وجود آمده است .اما
در باره موضوعات انساني آنچنان مشکلي نداریم زیرا که در مقایسه با فیزیک آنچنان موضوعات پوشیده و
پیچیده اي وجود نخواهد داشت .اغلب موضوعات انساني کامل عیان مي باشند و مستقیم قابل شناسائیند .تنها
انسان باید از عقلي سلیم و صداقت برخوردار باشد .در واقع براي شناخت این موضوعات باید کاري سخت
نمود و برنامه اي سیستماتیک داشت و در این صورت مي توان بخوبي به درک این جهان پرداخت .البته آدم
هیچوقت صدرصد مطمئن نیست .در واقع هیچکس نمي تواند چنین ادعائي کند اما انسان مي تواند همواره
این تلش را بکند که جهان را بفهمد .اما آنچه که به روشنفکران برمي گردد منظور کیست؟ منظورم این
است چه چیزي برخي را روشنفکر مي کند؟ خیلي ساده است  .چون آنها امتیازات بیشتري دارند یعني بیشتر
اطلعات دارند و به اندازه کافي پول هم دارند .به این لحاظ هم مسئولیت دارند .مسئولیت آنها از مثل
تاکسیراني که از این امتیازات برخوردار نیست بیشتر است .پس باید از این امتیازات استفاده مفید کنند.
سئوال :امروزه کنسرن هاي چندملیتي قدرت سیاسي و اقتصادي عظیمي دارند و همچنین آنها مسئولیت
بیعدالتي هاي اجتماعي را به گردن دولت ها مي اندازند .در حالیکه سود هاي سرشار را آنها به جیب مي
زنند .در چنین سیستم گسترده اي براي روشنفکران مشکل است که بفهمند چه کسي مسئول این بي عدالتي
هاست .در اینجاست که نقش سازمان هاي غیر دولتي برجسته مي شود .شما در این باره چه فکر مي کنید؟

جواب :در ابتدا باید بگویم که من فکر نمي کنم که مشکلي پیچیده وجود داشته باشد که روشنفکران آنرا
نبینند .البته نمي خواهم بگویم که کامل آسان است اما در مقایسه با علوم دیگر بسیار سهل است .فهمیدن این
موضوعات راحت تر از فهمیدن شیمي است  .تنها کمي کار باید کرد .سازمان هاي غیر دولتي جنبه هاي
مختلف دارند .برخي واقعا کارهاي مهم انجام مي دهند .برخي دیگر عکس برگردان بازیگران جهاني هستند.
باید با این سازمانها خیلي محتاط بود .حتي آنهائي هم که ادعا مي کنند که براي مردم کار مي کنند با دولت
ها توافقاتي دارند و برخي ها توافقاتشان با قدرتمندان گسترده است .به این لحاظ با سازمان هاي غیر دولتي
باید محتاط بود .در واقع سئوالتان خیلي سخت است.
سئوال :فکر مي کنید سازمان ملل متحد همان طوري عمل مي کند که باید بکند؟
جواب :سازمان ملل متحد مشکلت داخلي بیشماري دارد .اما این مشکلت در مقابل مشکلت بزرگ هیچند.
قدرت هاي بزرگ امکانات سازمان ملل را بشدت محدود مي کنند .یکي از این محدودیت ها تعداد وتو
هاست .در سال هاي شصت آمریکا در اثر بیداري مجدد قدرت هاي صنعتي از انهدام جنگ حهاني دوم
کنترل بر سازمان ملل را از دست داد  .از آن زمان به بعد آمریکا با وتو هاي خود مقام اول را دارد) .
انگلیس در مقام دوم قرار دارد( .جان بوتون سفیر کنوني سازمان ملل متحد در این باره صریح گفت که به

عقیده او اگر که سازمان ملل متحد به علئق قدرتي آمریکا کمک نکند نمي تواند به هیچ وجه وجود داشته
باشد.
سئوال :جهاني شدن بنظر مي رسد که در اوج قرار گرفته است  .شما براي چه با جهاني شدن مخالفید؟
جواب :من کسي را نمي شناسم که مخالف جهاني شدن باشد .در واقع حهاني شدن نشانه جا افتادن بین المللي
و ادغام جهان در هم است .آن چیزي که اکنون من و شما انجام مي دهیم خود مثالي براي جهاني شدن است.
همیشه چپ ها و جنبش کارگري براي جهاني شدن بودند .از این رو هم در گذشته اتحادیه کارگري تا مدت
هاي طولني " بین الملل " خوانده مي شدند .با این امید که این نشانه ها روزي به واقعیت بپیوندد و مفهومي
واقعي بخود بگیرد .امروز هم همین طور است .طرفداران واقعي جهاني شدن جنبش هاي تحسین آمیز و بي
نظیر براي عدالت اجتماعي است .جنبش هائي که سالنه در فوروم هاي جهاني هم دیگر را ملقات مي کنند
و در این فاصله به فوروم هاي اروپائي و کشوري و منطفه اي و شهري هم دسته بندي شده اند .در سیستم
برنامه اي غرب طرفداران واقعي جهاني شدن " مخالفین جهاني شدن" نام گرفته اند .موضوع از این قرار
است که جهاني شدن براي سیستم برنامه اي قدرت مندان به مفهوم شکلي خاص از جذب اقتصادي بین المللي
بسوي تمرکز قدرتي است .یعني جهاني سازي اقتصاد .کنسرن هاي چندملیتي  ،نهاد هاي مالي  ،تعداد قلیل
دولت هایي که به این قدرت ها وابسته اند و نهاد هاي بین المللي آنها چون بانک جهاني سازمان تجارت
جهاني صندوق بین المللي پول .این مسئله اصل غیر منتظره نیست که این جهاني سازي باید منافع کساني را
تامین نماید که آنرا تعریف کرده اند .منافع مردم اصل مهم نیست .به این لحاظ در تمامي جهان بر علیه این
جهاني سازي اعتراضات گسترده وجود دارد .جهاني سازي که منافع کنسرن ها را تامین مي نماید.
خود کشي دهقان لي گونوگ در کلجون سمبلي غمناک براي این مسئله بود ) .منظور کنفرانس سازمان
تجارت جهاني در کلجون( .از این رو هم این پیمان ها بطوري مخفیانه بسته مي شوند و به مردم گزارشي
داده نمي شود که براي آنها چه نقشه هائي چیده شده است .در ثاني این پیمان ها
به هیچ وجه نه با " تجارت آزاد" و نه با هیچ تجارتي همخواني ندارند.در پیمان نفتا یعني پیمان تجارت
آمریکا شمالي تنها واژه آمریکا شمالي اش درست است .به هیچ وجه مسئله بر سر تجارت آزاد نیست .در
تمام جهان همینطور است .در سیستم تبلیغاتي قدرت ها مخالفین جهاني سازي کساني هستند که طرفداري از
جهاني شدن منافع انسانها و مردم جهان مي کنند و نه کساني که منافع کنسرن ها را به منافع انسانها ترجیح
مي دهند.
سئوال :اگر به شرکت هاي منوپلي چون ماکروسوفت اجازه داده مي شود که وسائل ارتباط جمعي را دست

کاري کنند و تحت تاثیر خود قرار دهند ،این مسئله چه پیامدهاي اجتماعي و فرهنگي براي انسانها دارد؟
جواب :زمانیکه این بخش در دستان مستبد هاي غیرمسئول خصوصي ) کنسرن ها( قرار دارد  ،طبیعتا
منافع آنها را هم تامین مي نماید و طبق منافع آنان شکل داده مي شود .در این باره خیلي حرفها وجود دارد.
هم چنین در باره جنبش هاي مردمي که در مقابل این مستبدین مبارزه مي کنند.
سئوال :شما از سوي نشریه هاي بسیاري بعنوان مهمترین روشنفکر معرفي شده اید .هم چنین استعداد شما
براي فهم جهان از سوي همه شناخته شده است .تصور شما از جهان چیست؟
جواب ) :چامسکي مي خندد( من مطمئنا این حرف ها را شوخي حساب مي کنم و جدي نمي گیرم و
امیدوارم هیچکس هم جدي نگیرد .اما من فکر مي کنم که ما آن چیزي را قبل در باره اش صحبت کردیم
تمام مي کنیم .برخي از بحران هاي اساسي و بنیادي وجود دارند که حاد هستند و باید جدي بگیریم و روي
آنها کار کنیم  .یکي از دو بحران بزرگ جنگ اتمي احتمالي است و دومي فاجعه زیست محیطي است.
مشکلت دیگري هم وجود دارند مثل وازدن نهاد هاي دمکراتیک یعني اینکه آنجوري عمل نکنند که باید
بکنند .در آمریکا این مشکل جدي است .زماني که در آمریکا به افکار عمومي نگاه مي کنیم و سپس به
سیاست در این موقع مشکل اساسي دیده مي شود .در اینجا دمکراسي عمل نمي کند و این بسیار تاسف آور
است .واقعا مشکلت جدي با سیاست اجتماعي وجود دارد .سیاست نئولیبرالي از سوي نهاد هاي بسیار قوي
پشتیباني مي گردد .دلیلش هم این است که ثروتمندان و ممتازان از آن بهره مي برند .و بخش اعظم جامعه
هیچ چیزي نصیبش نمي شود .این شرایط باید تغییر کند و تغییر مي کند.
سئوال :چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آدم نمي فهمد .این مسئله به خواست و تصمیمات ربط دارد .آیا شما در سال
 ١٩٨٥در کره جنوبي پایان دیکتاتوري را از قبل پیش بیني کرده بودید؟
جواب :نه نه !
آدمها تصمیم مي گیرند و مبارزه مي کنند.
آقاي چامسکي مرسي از اینکه وقتتان را در اختیار من گذاشتید.

