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 موفـق   يشناسـ   افت دکتـرا در رشـته زبـان       ي به در  ۱۹۵۵او در سال    . ا متولد شد  يلواني پنس يايالدلفي در ف  ۱۹۲۸ در سال    ي   پروفسور چامسک 

 در  ) و فلسـفه   يشناس  در حال حاضر دانشکده زبان     (يشناس   مدرن و زبان   يها   در دانشکده زبان   يم استاد  به مقا  ۱۹۶۱ در سال    يو. ديگرد
 يهـا   سالي او طي علميها تياز جمله فعال. افتي دست  MIT (Massachusetts Institute of Technology)دانشگاه 
ج ياد برتراند راسل در دانشگاه کمبـر      ي به   ييها  د، ارائه درس  س در مورد جان الک در دانشگاه آکسفور       يتدر:  عبارتند از  ۱۹۷۷ تا   ۱۹۶۱
  .  نوياد نهرو در دهليو به 

از او تـا کنـون   .  اسـت يبرالي نـول  ير نظام جهـان   يگيز از منتقدان پ   يکا و ن  ي برجسته جنبش صلح آمر    يها   از چهره  يکين  يهمچن ي   چامسک
  :اند ده است که از آنجملهي چاپ رس بهي و اجتماعياسي، سيل علمينه مساي در زميادي زيها کتاب
 -انـه؟ يصـلح در خاورم    - تعقـل دولـت    يبـرا  -ايدر مورد جنـگ در آسـ       -ه نحو يوجوه نظر  -زبان و مغز   -يسي زبان انگل  يي آوا يالگوها

 و  راهزنان -دانش زبان  -کالي راد يها  تياولو -دي جنگ سرد جد   يبسو -ش دادن ينما يها  قاعده -)دو جلد ( حقوق بشر    ياسياقتصاد س 
 سـال  -ي دمکراسـ ي بازدارنـدگ - ضروريها توهم -سميفرهنگ ترور -زبان و مشکالت دانش -يدئولوژيدرباره قدرت و ا  -امپراتوران

 برنامـه  - نـو و کهنـه  ي جهـان يهـا  نگتـون، نظـام  ي از لکزييهـا    نامه -هاالت متحد ي ا ياسيتنام و فرهنگ س   ي، جنگ و  ي جان اف کند   -۵۰۱
 -ثيـ  خبيهـا   دولـت -ن در مطالعه زبـان و مغـز  ي نويها  افق-ين نظام ي نو ي بشردوست -ود برتر از مردم    س -ها و دورنماها     قدرت -حداقل

  .درک قدرت
، تحـت  ييکـا يرآمري و غييکـا ي از متفکـران آمر يا  مصـاحبه بـا عـده   يرا طي اخDeutschland Funk آلمان بنام ي دولتيوي   راد

مصاحبه حاضـر بـا نـوام       . ر و نفوذ آن در اروپا پرداخت      ي و تاث  ييکايرهنگ آمر  مختلف ف  يها  به جنبه » ييکاي آمر ي فرهنگ يالگو«عنوان  
سـؤالها را اشـتفان فـوکس مطـرح کـرده       .  مزبور پخش شـده اسـت      يوي از راد  ۲۰۰۲ دسامبر   ۸خ  ين آنها است که در تار     ي آخر يچامسک
  .است

  
ار تکـان  ير بسـ يکـا سـفر کنـد، تصـو    يمبر در آمر سـپتا ۱۱ مـاه پـس از واقعـه    ۱۵ يعنـ ين روزها، ي ا ي، اگر کس  ي چامسک يآقا: پرسش   

ک رونـد  يـ توانـد   يسـم مـ  ينکـه تجربـه وحشـتناک ترور      ي بـر ا   ئر شما دا  يدهايرسد که ام    يبنظر م . افتي در مقابل خود خواهد      يا  دهنده
 يان عـال يـ  قـدرت ب کند در اهتـزاز و شـعارها بـا       ي که چشم کار م    ييپرچمها تا جا  . ل شده باشد  ي تبد يدي را موجب شود، به ناام     يانعکاس
س جمهـور بـوش     يير. اندازد  ي م ۱۹۱۴اد سال   يها را به      ييت است که اروپا   ي قابل رؤ  يج مل ي بس يک فضا ي . خود همه جا حاضرند    ينظام

 دوگانـه وارد  يها  را که در اثر حمله به آسمانخراشين ضربه روح يشما ا . کند  ي بزرگ آماده م   ين لشگرکش ي دوم يکا را برا  يملت آمر 
  د؟يکن ير مي کشانده است، چطور تفسيمي دايت جنگيک وضعيکا را به يمرآمده و آ

بطور مثـال مـن دو روز       . ف شما شکل گرفته است    يت درست در جهت عکس توص     يد ذکر کنم که وضع    يدر درجه اول با   : يچامسک   
ن ي بـود کـه مـن چنـ        ين بـار  يسـت ن نخ يـ ا. راد کـردم  يا) ۱(» ي کند - هاروارد ياسيدانشکده علوم س  « در   ي در اجتماع  يک سخنران يش  يپ

 در  يگـر يشر از هـر زمـان د      ي ب يعنيش از هزار نفر شنونده آنجا حاضر بودند،         ي ب يلي بود، خ  يت باور نکردن  يهجوم جمع . افتمي ي م يامکان
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 کيـ  که بـه ابتکـار       ييک گردهما ي است، در    يک شهر کارگر  يکه  ) ۲(» يلوواکيم«ش از آن، در     يباز چند روز پ   .  مشابه يک اجتماع ي
م يت عظـ  يآنجا هم جمع  .  داشتم ي شده بود سخنران   ي مخالفت با جنگ عراق سازمانده     ي برا (Bürgerinitiative) يانجمن شهروند 

کـاران    محافظـه ين اصـل يسرزم) ۳(» تگزاس«در » وستوني«ن در   يهمچن.  متعهد و پرشور حضور داشتند     يها  م انسان يل عظ يشنوندگان، خ 
الت در برابر هزاران شنونده صحبت کـردم و دانشـگاه           ين دانشگاه آن ا   يمن در بزرگتر  . ديکش  يظار مرا م  ها انت   ت انبوه انسان  يکا جمع يآمر

 را که بـه مـن       ييها   از دعوت  ي است که من فقط قادرم بخش کوچک       يعيطب. ه جنگ عراق صادر کرد    ي عل يا  بالفاصله بعد از آن قطعنامه    
الوقـوع تظـاهرات    بيـ ه جنـگ قر يـ  بـزرگ عل يگـر شـهرها  ينگتن و د ي واشـ  يهـا   بـان اينها هزاران نفر در خ    يهمزمان با ا  . رميرسند بپذ   يم
 يزمـان . کننـد  ي اعتراض مـ ين ابعادي آغاز شده باشد، در چنيش از آنکه اصال جنگيخ است که مردم پ    ين بار در تار   ين نخست يا. کنند  يم

ن يـ د تا مقاومت بـه ا     يدر آن زمان سالها طول کش     .  تفاوت داشت  يتنام حمله کرد، وضع به کل     يش به و  ي در چهل سال پ    هاالت متحد يکه ا 
کسـان شـده و صـدها هـزار انسـان           يدر اثر بمباران با خـاک       »  مکونگ يدلتا«با بطور کامل منهدم،     يتنام تقر يابعاد برسد و در آن مدت و      

 حـزب جنـگ طلـب       ک هـدف مهـم    ين  يدر واقع ا  . ترسند  ين کشور م  ين درست است که مردم در ا      يگر ا ي د ياز سو . کشته شده بودند  
 يچيسـرپ ] از دستورات [ترسد    ي که م  يخلق. زند  يرا جنگ به وحشت دامن م     ياند، ز   آنها در درجه اول طالب جنگ     . خواه است يجمهور

است بازدارنده مـورد    يک س ي ي اجرا ي سپتامبر کامال آگاهانه برا    ۱۱ل واقعه   ين دل يبه هم . کند  يکند، بلکه در مقابل قدرت سر خم م         ينم
 يهـا    است که دولت   يت آشکار ين واقع يا. افتد  ي اتفاق م  ين امر يست که چن  ي ن هاالت متحد ين فقط در ا   يالبته ا . رديگ  ي قرار م  سؤاستفاده

هـا روبـرو     را به اجرا بگذارند که با مقاومت خلـق يا ياسي سيها اند برنامه اند و تالش کرده   ص داده يگر هم مناسب بودن زمان را تشخ      يد
 از روزنامـه  يشـه سـتون  ياسـت و هم » هـاروارد «ک اقتصـاددان شـناخته شـده    يـ که » مان پاول کروپ «توان از     يظر م ن ن يد ا ييدر تا . هستند

خواهـان    يح داد که چطور جنـاح راسـت جمهـور         يبطور مشروح توض  ه  ياو در همان نشر   . ار دارد، شاهد آورد   يمز را در اخت   يورک تا يوين
 نشان داد که درصـدد اسـت از   يها فروننشسته بود، به روشن  از انفجار آسمانخراشي ناش که هنوز غبار ي سپتامبر، زمان  ۱۱بالفاصله بعد از    

ت خـود   يـ  قدرتمنـد مـورد حما     ي گـروه کوچـک ولـ      ي خـود در راه منـافع اقتصـاد        ي ارتجاع ياسي س يها   نقشه ي اجرا يت برا ين موقع يا
  . کنديبردار بهره

د مـانع از آن     يـ ان بـوش با   يـ روشن اسـت کـه اطراف     . خواه قرار دهد    يهور حزب جم  ير انتخابات يک مد ي يد فقط خود را در جا     ي   آدم با 
مـه  ينکـه چـرا ب    يرشـان، دربـاره ا    ي از مادر پ   ي نگهدار يا درباره چگونگ  ي فکر کنند و     ي و حقوق بازنشستگ   يکاريشوند که مردم درباره ب    

 يشـتر نـزد عـده معـدود    يا ثروت هـر روز ب ست نابود شده پرورش دهند و چر     يط ز يک مح ي ندارند، چگونه فرزندان خود را در        يسالمت
ک يـ  از   يري بپردازند که آنها را بـا بکـارگ        ي شجاع (Cowboy) يش از کاوبو  يها به ستا    ن پرسش ي ا يد بجا ي مردم با  .شود  يمتمرکز م 

ت داده کـم نجـا  يسـت و  يدان جنگ قـرن ب ين م يکند، در اول    يف م يتوص» بوش«ا آن طور که     ي و   ي قطع يآسا از نابود     غول ي نظام يروين
  .است
 پـرورش   ي بـرا  ين حملـه راه مطمئنـ     ينکه ا يش خواهد داد و ا    يکا به عراق خطر ترور را افزا      ي آمر ين نکته که حمله نظام    ي درک ا  ي   برا
  .ستين) ۴(» ب ان د«ا يو » موساد«، »ايس« به ياجي تشنه انتقام است، احتيها ستي از تروريا  تازهيها نسل

 ي خـود کشـورها    ي تهـاجم  يکياست ژئواسـتراتژ  يکا با س  ي خاطرنشان ساخته است، آمر    ياسيشمند علوم س  دان» کنت والز «   همانطور که   
ن يا.  ندارند ين غول نظام  ي در مقابل ا   يگري د يچ امکان دفاع  يرا آنها ه  يکند ز   ي وادار م  ي کشتار جمع  يها  قا به ساختن سالح   يگر را دق  يد

 اسـت کـه علنـا اعـالم         ياالت متحد کشور  يو باالخره ا  . سميست که درباره ترور    صادق ا  ي اتم يها  موضوع به همان اندازه درباره سالح     
گـران در  ي هم نخواهد داد که د   يتي خود بکار خواهد گرفت و اهم      يد در راه سرور   ي خود را بدون ترد    يم نظام يکرده است امکانات عظ   

  .شندياند ين باره چه ميا
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 کـه قصـد   يکنـد، وحشـت از دشـمنان    يجاد مـ ي اين خود ما وحشت بزرگتريدر بن يم و ايگر هستي ديها جاد ترس در ملت   ي   ما عامل ا  
  .کا را نابود کننديدارند آمر

ن سابقه دارند و درسـت      ينها مجرم يا. شوند  يل م يگان تشک ي شده دوره ر   يعمدتا از بازماندگان بازساز   » بوش«ان  يد دانست که اطراف   ي   با
در آن زمان هم مثـل امـروز،   . دند مرتکب شدندين بار بقدرت رسي اولي برا يش، وقت يست سال پ  يشوند که ب    ي را مرتکب م   يهمان اعمال 

خـواه    ي را به اجرا درآوردند که نـزد حـزب جمهـور           ييها  استيل کردند و س   ي تبد يمي را به کسر بودجه عظ     ياضافه بودجه موجود دولت   
 ي بـرا ي دولتـ يهـا   و کمـک  ي اجتمـاع  ياين بردن مزا  ي جز از ب   ستي ن يزيقت چ ي در حق  ينام دارد، ول  » ياتياستفاده مسئوالنه از منابع مال    «

 از وحشـت اجـرا      يجاد پرده حائل  ياست با ا  ين س يز دوباره هم  يامروز ن .  معدود يا  شتر ثروت در دست عده    يت مردم، در راه تمرکز ب     ياکثر
  .شود يم
 سپتامبر ۱۱ و درست با همان آب و تاب بعد از ۱۹۸۱سال سم را بار اول در  يه ترور يبود که نبرد عل   » گانيرونالد ر «ن  يم که ا  ياورياد ب ي   ب

توانند هر لحظه به تگزاس حمله       يکرد که آنها م     يحکومت ادعا م  . ست بودند يترور» کاراگواين«ها در   » ستينيساند«آن زمان   . اعالم کرد 
ر خارجـه وقـت بطـور    يـ وز» جـرج شـولتس   «.ديـ لرز يکا از ترس بخود ميهمه آمر. برسنداز دارند تا به تگزاس يکنند و فقط به دو روز ن  

کننـد و نقشـه تصـرف تمـام      يح شده دنبـال مـ  يتشر) ۵(» نبرد من«را که در  » تلريه «يها استراتژ   ستينيکرد که ساند    ي ادعا م  يکامال جد 
 را براساس   يکره غرب مينگتن حمله و تمام ن    يکا به واش  ي قاره آمر  يها  ن ملت يرتري از فق  يکيد که   يتصور کن .  را در سر دارند    يمکره غرب ين

 اعـالم و آن را      يالعاده مل   ت فوق ي وضع »هاالت متحد يت ا ي امن ي برا يد واقع يتهد«ن  يگان بخاطر ا  ير. تلر تصرف کند  ي آدولف ه  يها  نقشه
طر وجود  نگتن بخا ي واش يها  اباني او خ  يرا به ادعا  يد و در پناه تانکها سنگر گرفته بود، ز        ياو همزمان در کاخ سف    . د کرد يسال به سال تمد   

  .ت نداشتندي مأمور بودند، امني که از طرف قذافييايبي ليها آدمکش
االت يـ ا.  را بـه سـکوت واداشـت       يتـوان هـر مخـالف       يجاد ترس م  يبا ا . ت قدرت است  ي تثب يک روش شناخته شده برا    يجاد وحشت   ي   ا

 يزدگ ل مختلف به وحشتيان به دالييکايآمررا يکند، ز ي خوب عمل م   يلينجا خ يوه در ا  ين ش ي ا ين روش را کشف نکرده، ول     ي ا همتحد
کـا  يت در آمر  يـ م که ارتکاب جنا   يرس  يجه م ين نت يم، به ا  يسه کن يا را مقا  يات دن يم و جنا  ي جرا يمثال اگر آمارها  . ش دارند يمارگونه گرا يب
ت يـ  ترس از جنايول. شود يم گرم است که به قانون تملک سالح مربوط         يها  استثنا فقط در استفاده از سالح     . ستيش از اروپا ن   ي ب يليخ

گر، يک مثال د  ي. کند  يگر صدق م  ي د يها  ن مطلب درباره ترس از مواد مخدر و همه عرصه         ينا هم يع. ستيسه ن ينجا با اروپا قابل مقا    يدر ا 
د کـه مـورد     ن بترسن ي دربسته اقامت دارند، از ا     يها  شگاهي که در آسا   يمار روان ي ب يد در اروپا تعداد   يشا.  است ييترس از موجودات فضا   

  .ن امر به وسعت وجود دارديکا ترس از اي در آمريرند، ولين قرار بگيحمله موجودات خارج از کره زم
ر قـرار  ي تحـت تـاث   ي کامـل بـرا    ي با آگاه  ي گروه يها  رسانه.  جهان است  يغاتين دستگاه تبل  يتر  مين عظ ي سرزم هاالت متحد ي   و باالخره ا  

د ناخـالص  يـ ک ششـم تول يـ با يتقر. ل شونديتفاوت تبد يرفعال و ب يحس، غ   ي ب يد به موجودات  يا با انسانه. شوند  يدادن مردم بکار گرفته م    
 مـردم و  ي نفوذ در رفتارهاي برايعنيشود،  ي صرف ميابي بازاريدهد، ساالنه برا يل ميون دالر را تشکيليک تريش از ي بي، که رقم  يمل
داننـد بـه چـه        ي را بخرنـد کـه اصـال نمـ         ييزهايرند و انسانها را وادارند، چ     ير بگ ايات و عواطف ما را تحت اخت      ينکه نظر ي ا ير آن، برا  ييتغ

  .شود ين راه صرف ميت در ايت پول و خالقينها يب. خورند ي ميدرد
در سـابقا     . ده بودنـد  يـ  درجه چرخ  ۱۸۰ها    لوله تفنگ ] کايآمر[خ  ين بار در تار   ي اول يبرا. آور بود    ترس ي سپتامبر به اندازه کاف    ۱۱   حادثه  

 ي حاال براياند، ول کرده ينابود م] ها در جنگ[گر را يکدي صدها سال يها ط   ن ابعاد اتفاق افتاده، انسان    ي نه در ا   ي مشابه، ول  ياروپا حوادث 
ل کـرده  يـ هـا بـر آنهـا تحم     را کـه غـرب قـرن     يي از همـان خشـونت و زورگـو        ياند، بخش کوچک     بوده ي که خود قربان   يين بار آنها  ياول
  . استيديار شدين البته تکان بسيد، و اگرداندن يبرم
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کـا را بـه دو جنـاح        ي آمر يهـا   ا چـپ  يـ کـا خواهـد داشـت؟ بعنـوان مثـال آ          ي آمر ياسـت داخلـ   ي س ي بـرا  ين واقعه چه عواقب   يا: پرسش   
   شدن خواهد داشت؟ي منتقدان روند جهاني رويريثه خواهد کرد؟ چه تأيپرست و چپ تجز وطن

.  شـده اسـت    يـي زدا  اسـت يک جامعـه س   يـ کا  ي آمر هاالت متحد يا. اط بود ي با احت  يليد خ يکا با يچپ آمر  يبند  نه طبقه ي در زم  :يچامسک   
 يهـا  في آنها به ط  يبند  مياند و تقس     ممکن فعال  يها   هستند که در همه عرصه     يشماري ب يها  اما انسان .  وجود ندارند  ي واقع ياسياحزاب س 

 ين گروه ين چن يفعال. ميريرا در نظر بگ   ) ۶(» يلوواکي مقاومت در م   ي برا يتگگروه همبس «بعنوان مثال،   . ار مشکل است  ي بس ياسي س يسنت
هـا    يده شده است کـه فرانسـو      يا هرگز شن  يآ. اند  ش گرفته يسم در پ  ياليه امپر ي مقاومت عل  ي را برا  يني کامال نو  يها   راه ۸۰ دهه   يها  از سال 

 دههـا  ۸۰ دهه يها ند؟ در ساليخود از مردم آنجا محافظت نما ي کنند، تا با حضور جسمانير بروند و آنجا زندگيدر خالل جنگ الجزا   
 ييهـا   ها چـه نـوع آدم       نيا.  برسانند يارين شکل   ي کشور خودشان به ا    ييان زورگو ي رفتند تا به قربان    ي مرکز يکاي به آمر  ييکايهزار آمر 

 بالقوه  يروين. ز حضور داشتند  ي ن ياسيگر س ي د ياه  في البته همه ط   .اند   برخاسته ي و مبلغان مذهب   يحينان از محافل مس   ي از ا  ياريهستند؟ بس 
 اگـر از آنـان      يکننـد، ولـ     يتر، حقوق زنان و صلح مبارزه م         عادالنه ي تجارت جهان  ي شهروندان وجود دارد که برا     يها   در گروه  يميعظ

  .ستين مسئله ما ني نخواهند داد و خواهند گفت که ايد، نظرياست سؤال کنيدرباره مشارکت در امر س
نان حق با شما است، يدر مورد ا. دهند ي چپ را انتشار ميها سند و روزنامه ينو  يگر روشنفکران چپ قرار دارند که مقاله م       ي طرف د     در
ن گروههـا نهفتـه     يـ ت ا يـ ن در ماه  ي ا يول. دهند  يپرست و طرفدار جنگ نشان م        وطن ياديشترشان در حال حاضر خود را تا حد ز        يرا ب يز

] ياول جهـان  [کا با شور و حـرارت از جنـگ          يس و آمر  يم، روشنفکران در آلمان، فرانسه، انگل     يا   تجربه کرده   را ۱۹۱۴همه ما سال    . است
بـه زنـدان   » برترانـد راسـل  «و » روزا لوکزامبـورگ  «شترشـان مثـل     ي از آنان با جنگ مخالف بود کـه ب         يزيت ناچ يفقط اقل . استقبال کردند 

 خلق با جنگ موافق بودند و تنها        يها  ، برعکس توده  ييکايشتر روشنفکران آمر  يب. ر شد تنام تکرا يان جنگ و  يت در جر  ين واقع يا. افتادند
 خـرج  يلـ ين جنـگ خ يـ ا: دنديد ي مي فنيها دگاهي در آن موقع هم موضوع را از د     يرتر نظر خود را عوض کردند و حت       ي د يليبعدها، خ 

ن حکـم شـامل چـپ هـم         يـ ا. زنـد ي نظام حاکم به مخالفـت برخ      توان از روشنفکران انتظار داشت که با        ينم.  باال است  يليدارد، تلفات خ  
. ابنـده را برعهـده دارنـد      ياند که امر مقاومت رشد        ي مردم يها  ن جنبش يا.  وجود دارند  يار نادر ي بس ين قاعده فقط استثناها   يبرا. شود  يم

 سـپتامبر   ۱۱ل را قبـل و بعـد از         يـ رزدر ب » پورتـو الگـره   «در  ) ۷(» يل اجتمـاع  ي مسا يکنگره جهان « است تعداد شرکت کنندگان در       يکاف
ن يدر چنـ . کنـد  يب مـ يـ ت هـدف جنـگ را تعق  يبا جـد ] کايآمر[در حال حاضر دولت .  برابر شده است  ۵با  ين تعداد تقر  يا. ميسه کن يمقا
 متمرکـز   ين لشگرکشـ  يـ  هـدف متوقـف کـردن ا       يروهـا بـر رو    يرنـد و همـه ن     يگ  يالشعاع قرار م    گر تحت يعتا موضوعات د  ي، طب يتيوضع

 هـزار نفـر   ۲۰۰الـت  يدر تمـام ا . نگتن بـه تظـاهرات پرداختنـد   ي واشـ يها ابانيان اکتبر صدها هزار نفر در خيل در پا  ين دل يبه هم . شوند يم
 اسـت؟ و مـن      يريشـگ يبار خـود قابـل پ       ن جنگ با عواقب نفرت    يا ا ين است که آ   يها در حال حاضر ا       انسان يمسئله اصل . اعتراض کردند 

  .ن نکته حق دارنديد بر اياککنم که آنها در ت يفکر م
ت و ين طور تثبيکا اي آمرياسين مشکل است؟ چرا نظام سين چنين ا ين جنبش مخالف  ي ا ياسي شدن س  يچرا مشخص و مرزبند   : پرسش   

  کند؟ يجاد نميا در آن يالعمل  طبقه متوسط هم عکسيط زندگيالعاده شرا  بدتر شدن فوقير شده که حتينفوذناپذ
 اسـت کـه در اکثـر     يزي از آن چ   يک نمونه افراط  ي فقط   هاالت متحد يد که ا  ي فراموش نکن  يشما درست است، ول   ف  يتوص: يچامسک   

ع مـردم را از  يت وسي منافع اکثرياسيآنجا هم احزاب س. دارد ين را ه قدم برم  ياروپا در هم  .  است يريگ   در حال شکل   ي صنعت يکشورها
ان برداشـته شـده و   يـ سـاالرانه از م   مردميريگ مينظام تصم . مينام  يسم م يبراليما آن را نئول    است که    يا  دهي از آن پد   ين بخش يا. اند  اد برده ي

 کردن  ي و خصوص  ي مال يزه کردن بازارها  يبرالين امر با ل   يا. شود  يمتمرکز م ) يگارشيال( تعداد معدود حکومتگران     يها  قدرت در دست  



www.negaresh.de ٥

 کـه   ۶۰ يهـا    سـال  ي مردمـ  يهـا    و جنبش  يزه شدن زندگ  ير برابر دمکرات   است د  يالعمل  سم عکس يبرالينئول. ابدي ي تحقق م  يف دولت يوظا
  .نخبگان قدرتمند را دچار وحشت کرده بود

 درسـت   ي به معنـ   ياسي و احزاب س   ي واقع ياسيک نظام س  يما  . ش رفته است  ير پ ين مس ياد در ا  يار ز ي بس هاالت متحد ي   حق با شما است، ا    
ن شـکل بـوده     ي دور بـه همـ     يهـا   ن وضـع از گذشـته     يا. ان بزرگ با دو جناح وجود دارد      دار  هيک حزب سرما  ينجا فقط   يدر ا . ميآن ندار 
  .است
برنـد و بشـدت    ي کامل بسر ميها در انزوا انسان. م شده ي تقس ياديار ز ي کوچک بس  يها   است که به گروه    يمي کشور عظ  هاالت متحد ي   ا

مقـدر درآمـد در   .  حفظ کننديا  خود را تا اندازهيتا بتوانند سطح زندگد زن و شوهر هر دو کار کنند  يک خانواده با  يدر  . کنند  يکار م 
رون يـ شان ب   بياند که تالش دارد پول آنها را از ج          غات غرقه ي از تبل  يميل عظ يها از آغاز تولد در س       را انسان يست، ز يا ن ي گو يلين باره خ  يا

 آن پخـش    يها بـرا    ه برنامه يون است و بق   يزي تلو ي اصل يغات محتوا يلتب. غات خارج کنند  ير تبل ير تأث يتوانند خود را از ز      يآدمها نم . بکشد
 مطـرح  . مـردم نهفتـه اسـت   ي رفتارهـا  کنترلي برايميغات تالش عظين تبل يدر پشت ا  . ون نگهدارند يزي تلو ينندگان را پا  يشوند که ب    يم

 آزادانه سازمان کـار  نند و آنها را از تعي کها را از جمله در محل کار کنترل         ن جهت است که انسان    ي در ا  يسم خود کوشش  يکردن ترور 
ها در خارج از   انساني مبادرت شده است تا زندگيدار   دامنه يت علم يش به فعال  ي قرن پ  ۲۰ دههه   يها  ن حال از سال   يدر ع . خود باز دارد  

هـدف  . گـذارد   ي نمـ  ينه باق يمن ز ي در ا  يديچ ترد يغات ه ينه تبل ي موجود در زم   ي مطالعه اسناد علم   .ديز تحت کنترل درآ   يمحل کار آنها ن   
سـت کـه سـاعات کـار     ين در حاليا.  مصرف استيها از لحظه تولد تا مرگ برا     انسان يزندگ يها  عبارت از سودمند ساختن تمام لحظه     

 و حـق  ي عمـوم يچ نوع پوشش درمانيشوند، ه ين شده حذف مي تضميها  يمرخص. اند  ش و دستمزدها رو به کاهش     يما در حال افزا   يدا
غـات بـه   يد خود را به فرمان تبل     يشود، که با    يه به هم حل م    ي شب يک توده انبوه، متشکل از افراد     ي در   يفرد انسان .  وجود ندارد  يگبازنشست
  .کنند ين را لمس مي تعهد، و مردم ايمصرف بجا: ن استيغات ايخالصه کالم تبل.  مشغول کنندي زندگيها ن جنبهيتر يسطح

گـر بـه نظـام    ي مـردم د هاالت متحـد يـ م که در ايرس يجه مين نتيم، به ايت کنندگان در انتخابات فکر کن      اگر به مسئله نوسان تعداد شرک     
کنندگان در انتخابات    کم شدن تعداد شرکت   ]  علل يريگيپ [ي برا ي متعدد ي پژوهش يها  در دانشگاه هاروارد طرح   .  اعتقاد ندارند  ياسيس

ا يـ ز بوده اسـت  ي تقلب آم۲۰۰۰ سال ياست جمهوريا انتخابات ريدهند که آ يم نشان نين پرسش عالقمنديگر به ايمردم د . وجود دارد 
کنند کـه   ي مي باال تلقي صاحبان درآمدهايحات خصوصي از تفري و نوعيش فکاهيک نماي انتخابات را بعنوان     ياهويمردم، ه % ۷۵. نه

گانه ي مردم بيزنند که برا ي حرف مير ضمن آن از مطالبکنند و د ينامزدها را خلق م. شود ي برگزار ميغاتيع دستگاه تبليبا مشارکت وس
انتخـاب کننـدگان    . ابنـد ي يق خودشـان مـ    يـ ارها را کامال متفـاوت از عال      يها در انتخابات شرکت کنند، مع       ن انسان ياست و اگر باالخره ا    

ن ييها را پـا     اتيدهد، مال   يبه آنها قول م   کنند که     يداران را انتخاب م     هي حزب سرما  يق خودشان جناح ارتجاع   يثروتمند البته بر اساس عال    
شـان    يت زنـدگ  ي و وضع  يرند که با منافع اقتصاد    يگ  يم م ي تصم يربط  ي کامال ب  يارهاي بر اساس مع   ييکايع آمر ي وس يها   توده يول. اورديب
  ا نه؟يست  حمل اسلحه ايل به آزاديا قايا نه؟ آي است يا نامزد مربوطه مذهبيآ: نکهيل اي ندارند، از قبيچ ارتباطيه

 يلـ ي وجـود دارد، خ يادينجا تحرکات زيدر ا. د کامال از ابتدا آغاز کردي برقرار شود، با  ياسيک نظام س  ين کشور   ي   اگر قرار باشد در ا    
افـت کـه    يد  يـ د، به سرعت درخواه   يدن کن يد) ۸(» بوستون«ن شهر   ي مختلف هم  يها  مثال اگر از محله   . تي بدون مرکز  يش از اروپا، ول   يب

شـود،   يارتبـاط بنـدرت برقـرار مـ    . کنند ي مييها تي شهر چه فعاليشان در آن سو گاني ندارند که همساي شهر خبريک انتهاي مردم در 
  .ستين آنها برقرار ني بيا چ مبادلهيکه ه] ياجتماع [يها تي فعالياديار زيتعداد بس
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 يهـا   د که بر اثر آن حادثه، لوله      ي سخن گفت  يشما در ابتدا  را  ي بود، ز  يخيک نقطه تحول تار   ي سپتامبر   ۱۱ان شما حادثه    يطبق ب : پرسش   
شـوند    يب مـ  يـ  سپتامبر تعق  ۱۱ که قبل و بعد از       ييها  ن طرح ي ب ينيد که تداوم مع   ي همزمان اظهار کرد   يدند، ول ي درجه چرخ  ۱۸۰ها    تفنگ

  ف شما از آنها چگونه است؟ي هستند و توصييها نها چه طرحيا. وجود دارد
، نـه   يي بودند، نه کوبـا    »يچچن«سم نه   يان ترور ين بار قربان  يا.  خواهد داشت  ي سپتامبر طبعا عواقب   ۱۱د متذکر شد که     يابتدا با : يچامسک   
د يان طبعا باين قربانيوجود ا.  بودنديستيالين قدرت امپري بزرگتريعنين کشور جهان يرومندتري، بلکه شهروندان نييکاراگواي و نه نيلبنان
توانند  يدر جهان سوم حداکثر م] يسم دولتيترور[ان يقربان. سم دولت غرب ببار آوردي تروريان سنتيمورد قربان کامال متفاوت از يجينتا

 پنهـان  ي بـرا ي سپتامبر مطابق انتظار، همچـون ابـزار  ۱۱دهد که     ي داده، نشان م   ي آنچه تا کنون رو    يول. کوشش کنند از خود دفاع کنند     
ن در غـرب آن کشـور،   يه در چچـن، چـ  يزورگو قرار گرفتـه اسـت؛ روسـ      يها  دمت حکومت در خ ] ها  ه خلق يعل[کردن ِاعمال خشونت    

  .ي اشغاليها نيل در سرزميي در جنوب و اسراياندونز
 يهـا   خلـق » منضـبط کـردن    «ي بـرا  ي سپتامبر بعنوان ابزار   ۱۱، در همه جا،     يک غرب ي دمکرات يانه تا کشورها  ي م ياي آس يکتاتورهاي   از د 
 با امر مبارزه بـا تـرور   يها ارتباط چندان  ن قانون يک از ا  يچيه.  قرار گرفته است   يبردار  ن جهت مورد بهره   ي در ا  ينيب قوان ي و تصو  يخود

 کـه   يسـت يبرالي نئول ينـد، از جملـه طـرح اصـل        يآ  يبه اجرا درم  ] ن واقعه يبا استفاده از ا    [ياسي س يها  ن طرح يگر، مهمتر ياز طرف د  . ندارند
ب يـ ن ترکيـ رفتن ايا مجبـور بـه پـذ      يـ  کـه دن   ي، بطـور  ي و مـال   يدار  هي قدرت به مؤسسات بزرگ سرما     شتريعبارت است از انتقال هر چه ب      

ن امـر در عرصـه      يـ مفهـوم ا  . کنـد   ين مـ  يـي را تع ) ۹(»  تجـارت  يسازمان جهان «ن  ي شود که قوان   ي خارج يها  هيت از سرما  يسم و حما  يبراليل
  . از اجتماعيکترير هر چه بارع نابرابر ثروت بنفتع قشي عبارت است از ادامه توزياست داخليس

ز يـ ت آميـ ن بـار موفق يـ تـالش او ا . ب برسـاند ي ثروتمندان را به تصويگر براي ديمي داياتيف ماليک تخف يک بار تالش کرد     ي» بوش   «
رسـت  ن است، که چرا عـراق د      ي ا ي برا يل واقع ين دل يا. ن کار بدست خواهد آورد    ي ا ي برا يتي بعد از جنگ عراق مسلما موقع      ينبود، ول 

شـه  ي اسـت کـه هم  يزيانگ تکار نفرتيد همان جناين بدون ترديصدام حس . ساز شده است و نه شش ماه بعد         ن زمستان مسئله  يحاال، در هم  
 ياريـ  ي کشـتار جمعـ    يهـا   ه سـالح  يـ  و او را در ته     يباني از او پشـت    ي و انگلسـتان بـا خوشـحال       هاالت متحـد  يـ  که ا  ي همان زمان  يعنيبوده،  

را يـ آن زمان ابدا مسئله جنگ سرد مطرح نبود، ز. شد ي خود را مرتکب ميها تي جنانيتر في است که او کث    يمانن همان ز  يا. کردند  يم
ها بعد از خاتمه آن جنـگ   يبانيرا آن پشتيران و عراق هم مطرح نبود، زيز مسئله جنگ ايکرد و ن ي م يبانيه خودش هم از عراق پشت     يروس

است تا زمان حمله عراق به      ين س يا. »ميت کن يکا حما ي آمر يع صادرات يم از صنا  يفه دار يما وظ «: بودن  ياستدالل آن زمان ا   . افتنديهم ادامه   
  .دا کرديت ادامه پيکو

ن هنـوز همـان     يصـدام حسـ   .  هستند که امروز قدرت را در دسـت دارنـد          ييها  نيکردند، هم   ين استدالل را م   ي که در آن زمان ا     يي   آنها
سـه  يکـرد قابـل مقا      يت مـ  يـ  کـه غـرب از او حما       ي زمان يعنيش  يچوجه با ده سال پ    يف شده که به ه    ي ضع ي اما بطور   سابق است،  يواليه
  .ستين

کنند دوباره بـا او رابطـه         ي م يآنها سع . کا است يشتر از آمر  يترس آنها ب  . ترسند  ي از او نم   ين نفرت دارند، ول   ي   مردم منطقه از صدام حس    
 يريـ گ مي در تصـم يريچ تـأث يتکـار اسـت، هـ   ي جنايواليـ ک هيـ ن ين که صدام حسـ  يا. ارند ند يگريدانند که راه د     يرا م يبرقرار کنند، ز  

شد، بدون احسـاس شـرم    ي را مرتکب مي با گاز سمها خود مثل حمله به کرد يها  تين جنا يتر  في که او کث   يرا زمان ينگتن ندارد، ز  يواش
مشـاور  » سيـ سـا را يکوندول«سـازد کـه    ي ميد مرگباريهدن تين چن يکباره از صدام حس   ين کدام عامل است که      يا. کرد  يت م ياز او حما  

ک چتـر  ين زمستان شکست داده نشود، معادل خواهد بود با     يچنانچه عراق در هم   « :دارد  ي وام ييشگوين پ يس جمهور را به چن    يي ر يتيامن
 يل واقعـ  يـ دل! سـتند، نـه   يوانه هـم ن   ي د ن آدمها يا. ستين طور ن  يا سابقا در برآورد خطر اشتباه شده بود؟ طبعا ا         يآ. »ورکيوي بر فراز ن   ياتم
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 کـه   ينيز عراق بدسـت آمـده، سـرزم       ين نفت خ  ي اشغال سرزم  يمي نقشه قد  ي اجرا ي که برا  يد منحصر بفرد  يت شا يعبارت است از موقع   
در . ت شـود يعاد با دقت رين نقشه با  ي ا ي اجرا ي برا يار دارد؛ و برنامه زمان    ي را در اخت   ين منابع نفت جهان بعد از عربستان سعود       يبزرگتر

 در  يل کـه در زمسـتان بعـد مبـارزه انتخابـات           يـ ن دل يـ ورک، بلکه بـه ا    يوي بر فراز ن   ين زمستان و نه مثال زمستان بعد، نه بخاطر چتر اتم          يهم
 يمتمه ساليا بي يد راجع به بازنشستگي نبا يطيچ شرا يآنها تحت ه  .  داشته باشند  يسبه منا يد روح يان با ييکايان کامل خواهد بود و آمر     يجر

ت ين فن تثب  يا.  نجات داد  ي قطع ياورند که آنها را از نابود     ي را بخاطر ب   ي بزرگ (Cowboy) ير کاوبو ي اخ يروزيد پ يفکر کنند، بلکه با   
  .ياسي احراز قدرت است، ابتذال سي برايا شده
خ ي در تـار   يزيـ ن چ يل حـق داشـت، چنـ       او در اصـ    ين ابتذال اشاره کرده بود، ول     يرا به ا  ي آلمان وادار به استعفا شد، ز      ير دادگستر ي   وز

  )۱۰. (آلمان هم وجود داشته است
ن خطـر  يکبـاره بـه چنـ   ين  يل صـدام حسـ    يـ ن دل يـ بـه ا  . دا کند يپ] ه خطر عراق  يعل [يله مؤثر يوانسته است تا به حال وس     تچکس ن يا ه ي   گو
د يـ از د[د يـ  اگـر دقـت کن  يولـ . ودن زمسـتان آغـاز شـ      يد در همـ   يل است که جنگ با    ين دل يل شده است، و درست به هم      ي تبد يمرگبار

تـر اسـت از آنچـه کـه اکنـون        بوضوح معقوليز است، ولين راه حل کامال جنون آم   ياگر چه ا  .  هم وجود دارد   يگريراه حل د  ] ياسيس
ه صـدام  يـ ران عليـ چـرا ا . بودنـد  ي مـ يل واقعـ يـ ل عنوان شده دال  يبود، اگر دال    يتر م   تر، بوضوح معقول    قيان دق يا به ب  يو  . شود  يتدارک م 

نده مورد  ي او خالص خواهند شد، حکومت آ      ي کشتار جمع  يها  کتاتور ساقط خواهد شد، همه از شر سالح       ين وارد جنگ نشود؟ د    يحس
 سـران آن حکومـت دسـت تکـان خواهنـد       يها برا    پشت بام  يعه هستند قرار خواهد گرفت، مردم رو      يت خلق عراق که ش    يت اکثر يحما
ب يـ ن ترتيـ ن است کـه بـه ا  ي نکته مهم ايول.  با سازمان ملل متحد ي بدهند، بدون بروز مشکالت    يل تلفات ييا اسرا يکا  يبدون آنکه آمر  . داد
 خـود نخواهـد     ي داخلـ  ياسـ يل س يالشعاع قـرار دادن مسـا        تحت ي برا يراه حل » جرج بوش «کا نفت عراق را بدست نخواهد آورد و         يآمر

شـه در حـال     ين روشـنفکران کـه هم     يرند و الاقل در بـ     يگ  ي بحث قرار نم    مورد ين کشور بدرست  ين مطالب در ا   يک از ا  يچي البته ه  .داشت
 ي جنـگ بررسـ  ينـه بـاال  ي، مـثال هز ي فنـ ياه دگاهين باره بحث کنند، موضوع را فقط از د     ي در ا  ياند و اگر هم زمان       قدرت يکرشمه برا 

  .ستي ن همهاالت متحديست و مختص اي نيا ده تازهين پدي ايول. خواهند کرد و نه از لحاظ اصول
ننـد،  يب  ي شـدن مـ    ي در برابر رونـد جهـان      ي مقاومت ي مرکز تجارت جهان   يها   اروپا در حمله به آسمانخراش     يها   از چپ  يبخش: پرسش   
 را يستيدر واقع ِاعمال خشونت ترور. ي اقتصادي نظام جهانيراموني و پين جوامع مرکزي رابطه غالب و مغلوب ب ي عمل کردن منف   ينوع
  د؟يکن ي ميابيه را چگونه ارزين نظريشما ا. کنند ي مي تلقي تجارت جهانيار فرهنگ پاسخ به ساختينوع
 ييها  گروه.  اتفاق افتاد  ۱۹۹۳در سال   » يمرکز تجارت جهان  «ن حمله به    ياول. ميه را به محک تجربه بزن     ين نظر يد ا ياجازه ده : يچامسک   

 سازمان ملل يها ، ساختمان»ي آياف ب« دوگانه، مرکز يها ند آسمانخراشبودند، همان زمان تالش کرد» القاعده«که سابقا در ارتباط با 
 نداشتند و ممکن بود هزاران  يآنها کمبود چندان  . ک هم بود موفق شوند    يرا منفجر کنند و نزد    ) ۱۱(» هادسن«ر رودخانه   يمتحد و تونل ز   

 در  هالـت متحـد   ي بـود کـه ا     ي وابسـته بـه همـان محـافل         و ي مصـر  يگـرا   ک اسالم ي ۱۹۹۳رهبر آنها در سال     . ن بروند ينفر همان موقع از ب    
 مطابق آنچـه شـما ذکـر        ي هدف ۱۹۹۳ حمله سال    يتوان برا   يا م يآ. ندازديها ب   م داده بود تا به جان روس      ي کرده و تعل   يافغانستان سازمانده 

.  اسـت  يمعن  ين کامال ب  يده بود؟ ا  يادت بر جهان شن   ي س ييکاي آمر -يسي درباره نظام انگل   يزيهرگز چ » عبدالرحمن«ا  يل شد؟ آ  يد قا يکرد
ز باشـد،  يـ ان جنون آميگرا  اسالميها دگاهيممکن است د. ن بار موفق شدين تفاوت که اي سپتامبر فقط تکرار آن حمالت است، با ا   ۱۱و  
  . دارندييها ند که چه اهداف و محرکيگو يش بدقت ميم، آنها از مدتها پي که ما از آنان داري بر اساس اطالعاتيول
 يها شدند به اردوگاه يافت مي را که در هر نقطه جهان     ين آدمکشان يتر  وانهي دهه هشتاد د   يها  در سال » ايس«ا و   يتاني بر ي  سازمان جاسوس  

 در افغانسـتان و     هاالت متحـد  يـ  ا يبانين عده بـا پشـت     ي ا ۸۰در تمام دهه    .  فرستادند، آنها را مسلح کردند و به جان روسها انداختند          يماتيتعل
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روسـها افغانسـتان را تـرک       . ل شـد  يه و پاکستان تبد   ين روس يک جنگ ب  يبا به   ي دست زدند که تقر    يه به چنان حمالت   ير خود روس   د يحت
ن مقـدس را تـرک   يسـرزم » کفـار «نکـه بقـول آنهـا    يبـه مجـرد ا  .  را که به آنها واگذار شده بود نابود ساختند       ينين عده سرزم  يکردند و ا  

  . است که بدست کفار اشغال شدهي مقدسيها ني از سرزميچچن در نظر آنها بخش. ن انتقال دادندکردند، آنها حمالت خود را به چچ
 يهـا  سـت يترور» نتـون يل کليـ ب«، » تجـارت يمرکـز جهـان   «يها  انفجار آسمانخراشين گروهها براين کوشش اي   درست همزمان با اول 

دا شد  ي پ يکا زمان يو اما تحول در رابطه آنها با آمر       . کا شرکت کنند  ي آمر يفرستاد تا در آنجا در لشگرکش     » يبوسن«ما به   ي را با هواپ   يافغان
 در ي نظـام يهـا  گـاه يکا پاي که آمري وقتيعنيرا اشغال کرد، »  مقدسيها نين بخش از سرزميتر مقدس« به اعتبار آنان  هاالت متحد يکه ا 

از » کفـار « کـه  ينها تا زمـان يا. جاد کردي هم هستند اي اسالمد آنهاي منطقه که از ديکتاتورهاي از ديباني پشتي برا يخاک عربستان سعود  
  .تفاوت است يشان بي شدن براين است و جهانيهدف آنها ا. دياند خواهند جنگ آن منطقه رانده نشده

 وجـود دارنـد کـه    يياه  انسانن هوادارانين ايدر ب. شود يها اضافه م ن گروهيا به اي از هواداران در منطقه و در تمام دن       ياديار ز ي   عده بس 
چ ين هواداران هم هـ ي ايحت. ي قشر ممتاز طرفدار غرب مثال در عربستان سعوديعنيشوند  يدر واقع جزء دشمنان بزرگ آنها محسوب م    

ن اشخاص  يا. يتي چند مل  يها  ران شرکت يشوند از حقوقدانان و مد      يل م ينها معموال تشک  يا.  شدن ندارند  ي با مخالفان جهان   يوجه اشتراک 
ن افـراد  ين، همـ يـ بـا وجـود ا  . شـود  يت مـ يکـا هـدا  ي آمرهاالت متحـد يـ  شـدن و بدسـت ا  ي قرار دارند که در روند جهانيياي مرکز دن  در

  .کا هستندي سال گذشته آمر۵۰است ين منتقدان سيتر سرسخت
 ۱۹۵۸در سـال    » زنهاوريآ «.نها از ما نفرت دارند    يکند که چرا ا     ين سؤال را مطرح م    يست که ا  ي ن يس جمهور يين ر ينخست» جرج بوش    «

 يريگ جهين نتيت چنيهمان زمان در نها.  مطرح کرديت ملي امنيرا در شورا» ي عربياي در دنييکايتهاجم ضد آمر«مسئله بقول خودش   
 تنهـا  کننـد و  ي مـ يزه کردن را نفي نهفته است که هرگونه روند دمکراتييکتاتورهايکا از ديرحمانه آمر ي ب يباني در پشت  يشد که علت اصل   

  . غرب استيان نفت بسوي آنان محافظت از جريل وجوديدل
بـل حقوقـدانان، بانکـدارها و صـاحبان         ين مسـلمانان مرفـه از ق      ي در ب  يک نظرپرس ي سپتامبر به    ۱۱بعد از   » ت جورنال يوال استر «   روزنامه  

 از آن   يخواهنـد بخشـ     ي را دوسـت دارنـد و مـ        ييکـا ي آمر يها نظام اقتصـاد     ن انسان يا. ديجه رس ين نت ينا به هم  يمشاغل آزاد دست زد و ع     
کا بطـور سـازمان   ي آمريها را حکومتي نفرت دارند، زهاالت متحدي از اي را دوست دارند، ول    ييکاي آمر يسار و دمک  يباشند، آنها آزاد  

در حـال  . رسـد  يبه گـوش مـ  ن نظر يهمه جا از مصر تا پاکستان ا. کنند  ي م يريها در منطقه آنها جلوگ      شرفتيافتن همان پ  يافته از تحقق    ي
 عنوان  يز تدارک جنگ  يه عراق و ن   ي عل يها و اقدامات نظام     تيطن، محدود يل و فلس  يين اسرا يل برخورد ب  ي از قب  ييها  عتا موضوع يحاضر طب 

 باخته   عقل يها  ه گروه ي تغذ ي برا ي غن يا  هستند و سرچشمه  ] هاالت متحد ي ا يها  استيه س يعل [يميه دا ي از گال  ينها بخش ي ا يشوند، ول   يم
و . مون و خطرنـاک   ي نـام  ياند، اتحاد    شده يا سازمانده يتاني بر يو سازمان جاسوس  » ايس«دهند، که خود بدست       يل م ي را تشک  ييگرا  اسالم

ت يشتر تقوين ارتباط را بيکا به عراق اياند که حمله آمر دهي فرانسه هم عقيتا سازمان اطالعات» ي آياف ب« از ي اطالعاتيها تمام سازمان 
  .هد کردخوا

  
  ها سيرنوي   ز
۱- Harward- Kenedy school of Government 

۲- Milowaukeeگانيشياچه مين، واقع در ساحل دريسکانسيالت وين شهر اي بزرگتر  
۳- Houstonکاياالت متحده آمريالت تگزاس واقع در جنوب اي در اي شهر  
۴-  BND مخفف ، Bundes Nachrichten Dienstفدرال آلماني جمهوري و ضد اطالعاتي ، سازمان اطالعات   
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  .ح کرده استيانه خود را تشريجو  نژادپرستانه و سلطهيها هيتلر که در آن نظري نوشته آدولف هيا  کتابچه-۵
۶- The Group of Pledge of Resistence of Milowaukee 

۷- Welt-Sozial-Forum  
۸- Boston  
۹- Welthandelsorganisation 

ا اعمال جرج بوش در رابطه با عراق را ي آلمان بخاطر آنکه گوير دادگستري وزDäubler Gmelin خانم يريگ کنارهاشاره به  -۱۰
  .سه کرده بوديتلر مقايبا ه
۱۱- Hudson River 


