
   هوشنگ:ترجمه از

که " تصویر بزرگ" مجری آمریکائی برنامه –ترجمه متن گفتگوی تام هارتمن آن چه در پيش رو دارید ، : توضيح مترجم

 پيلجر جان -در خاک آمریکا پخش می شود ، با نویسنده و فيلمساز استراليائی " روسيه امروز"توسط شبکه تلویزیونی 

و تشدید تضاد و امکان درگيری نظامی بين نيروهای " جنگ قریب الوقوع با چين"ام در مورد فيلم مستند جدید او به ن

این گفتگو . است که برخی معتقدند می تواند به جنگ جهانی سوم منجر شودآمریکا ، چين و روسيه امپریاليستی 

 در  )١(.ا داده نشده استعينا از گفتار به صورت نوشتار در آمده و هنگام ترجمه ، هيچ گونه تغييری در متن گفتگو ه

توضحيات داخل .   ، دنبال می کند را بدون تصحيح دستور زبانپيلجرهارتمن با " محاوره"نتيجه ترجمه فارسی ، روال 

                                 .پرانتز و زیرنویس ها برای تفهيم هر چه بيشتر مصاحبه از طرف مترجم به متن اضافه شده اند

  ٢٠١٧ برابر با سپتامبر ١٣٩٦شهریور  

  

  جنگ قریب الوقوع با چين: پيلجرجان 

٢٠١٦ دسامبر ٩

در   .خوش آمدید" تصویر بزرگ"من تام هارتمن ، در واشنگتن دی سی ، به برنامه .  سالم:تام هارتمن

، ، اگر شما هر یک از سخنرانی های انتخاباتی دونالد ترامپ را تماشا کرده باشيد ) ٢٠١٦(سال جاری 

آن طوری که او   .ممکن است بيهوده گویی ها و چرند و پرند حرف زدن های او عليه چين را شنيده باشيد

 آن برای قرن بيست و متخاصم چين دشمن فانی آمریکا و -توضيح داده است و همچنان ادامه می دهد 

 می رسد این گونه فکر می ، دونالد ترامپ تنها کسی نيست که به نظر با این حال  .یکم و فراتر از آن است

  . کند

در  محور دستور کار دراز مدت سياست که رئيس جمهور اوباما " چرخش به طرف آسيا"این به اصطالح 

خارجی خود قرار داده بود ، در بخش بزرگ خود بر اساس این ایده که چين یک دشمن بالقوه می باشد که 

اما آیا چين واقعا دشمن ما   .شود ، مورد تأکيد بودنياز است حتی شاید با توسل به زور با آن مقابله ب



توسط بمب ( یا این که ما آن ها را تبدیل به یک دشمن می کنيم؟  و در روند آن ، آیا ما خطر نابودی  است؟

  هسته ای را دامن نمی زنيم؟) های

 به نام يلجرپاین پرسش ها در قلب فيلم مستند جدید تکان دهنده ای که توسط فيلمساز معروف ، جان 

ساخته شده است ، وجود دارند که پخش آن در ایاالت متحده به طور انحصاری " جنگ قریب الوقوع با چين"

 به ٩:٠٠برای اولين بار در شنبه شب ، ساعت " روسيه امروز"در این جا توسط شبکه آمریکائی تلویزیون 

 از پيلجرحاال ، جان  . پخش می شود) کاغرب آمری( به وقت اقيانوس آرام ٦:٠٠و ساعت ) آمریکا(وقت شرق 

.جان، به برنامه خوش آمدی.  یکی از استودیو های ما در لندن به ما می پيوندد

با تشکر از شما ، تام: پيلجرجان 

 شما این فيلم مستند را نه با صحبت در مورد چين ، بلکه با بخش طوالنی ای در مورد :تام هارتمن

علت آن چه بود؟.  اقيانوس آرام ، شروع می کنیآزمایش هسته ای آمریکا در 

گفته می شود که   .خوب، این در مورد احتمال ، اگر نه چشم انداز ، جنگ هسته ای است: پيلجرجان 

البته این خطر هرگز از بين نرفت و   .مسئله جنگ هسته ای و خطر جنگ هسته ای از بين رفته است

ن با روسيه ، دو نيروی مسلح هسته ای این را به ما یادآوری می با چين و همچني) آمریکا(موقعيت کنونی 

هسته ای که ما را به خود مشغول " مبارزه نهائی"با امکان رو در روئی با یک " جنگ سرد"کل مسئله   .کند

 من از این واژه -منظورم این است که کل مسئله در مورد چين .  کرده بود ، اکنون خيلی بيشتر مطرح است

.است" غير ضروری "-و و خاصيت استفاده می کنم ب ی بی

اما این اتفاق افتاد و جالب این است که این اتفاق افتاده است ، البته این مسئله برای چند سال است که 

در ایاالت متحده و همين   .اتفاق افتاده است ، اما در واقع مثل این است که همه تازه متوجه آن شده اند

در دریای ) ٢" (جزایر اسپراتلی"، در مورد ساخت باند هواپيمائی و فرودگاه در ) لستانانگ(طور در این جا 

ولی در مورد این که آمریکا با حدود چهار صد .  جنوبی چين توسط چين ، اخبار زیادی منتشر می شوند

دو قاره متصل بهم  (پایگاه نظامی ، از استراليا گرفته تا اقيانوس آرام ، آسيا ، ُکره ، ژاپن و سراسر یوروسيا

.  ، چين را احاطه کرده است ، تقریبا هيچ چيزی گفته نمی شود) اروپا و آسيا

و این یکی از احتماال افشا کننده ترین نقشه هایی است که من در این فيلم مستند مورد استفاده قرار داده 

می دهد که کشور چين ، نشان " کشور پادگانی"در کتاب " دیوید وین"ام که بر اساس تحقيقات عالی 

همان طور که می گویم ، با کشتی های جنگی ، با ناو بر هائی مملو از جت های بمب افکن و پایگاه های 

نيروی دریایی ایاالت متحده ، کشتی هائی   .در محاصره قرار گرفته است همچون حلقه طناب دار ،نظامی ، 

این نوعی . کی های آب های چين نگهداشته استکه در عمق کم هم می توانند حرکت بکنند را در نزدی

.تحریک یا می توان گفت نوعی سناریو ، سناریوی درست قبل از جنگ است



اما چرا؟  این امر با عقل جور در نمی آید و البته همه چيز در مورد سلطه است و آمریکا احساس اضطراب و  

اس کرده و می کنند که آن ها و جایگاه آن ناامنی می کند ، حداقل دولت های مختلف ایاالت متحده احس

.ها به عنوان سگ بر تر در جهان به چالش کشيده شده است

 شما در فيلم ، در مورد یک رویداد در اوکيناوا ، در دوران بحران موشکی در کوبا را شرح می :تام هارتمن

 هيچ خاطره ای از م ، امابودده  آمبه دنيا،   بحران موشکی در کوباان دور)قبل از(دهيد ، می دانيد ، من 

و این که آن .  در مورد آن به ما بگویيد  . نداشتم یا چيزی در مورد آن داستان نشنيده بودم)رویداد اوکيناوا(

حادثه چه چيزی را به ما نشان می دهد؟

 ا آمدهبه دني خوب ، جالب است ، این طور نيست؟  شما درست می گوئيد ، من نيز در آن زمان :پيلجرجان 

هيچ دليلی از تهدید احتمالی در شرق وجود   .بودم و به خوبی بحران موشک در کوبا را به یاد می آورم

یکی از تکنيسين های سابق موشکی به به گونه ای که اما در حقيقت آن چه اتفاق افتاده بود و . نداشت

در اوکيناوا ، فرمان ) ٣" (يس ِم"این بود که یک از سيلو های موشکی ، کميته سازمان ملل شهادت داد 

به طرف چين و ُکره شمالی " ِميس"این موشک های  . دریافت کرد) دروغينغير واقعی و (آتش تقلبی 

دو تای از آن ها به طرف اتحاد جماهير شوروی ، اما بيشتر آن ها به طرف چين . نشانه گرفته شده بودند

.نشانه گرفته شده بودند

 یک کاپيتان بود که اکنون مرده است ، همان کاپيتان ایاالت متحده که )از فيلم(ت قسمو این ، قهرمان این 

این واقعيت را مورد سئوال قرار داد که در زمانی که به او دستور داده شده بود که موشکی را به طرف چين 

کوبا در ) بين آمریکا و(پرتاب کند ،  سربازان زیر دست او در حال تماشا کردن گسترش بحران موشکی 

بنابر این او به چندین نفر از خدمه اش   .در واقعيت ، آن واقعه هيچ ربطی به چين نداشت. تلویزیون بودند

دستور داد تا به محل دیگری از پرتاب موشک که این فرمان آتش را قبول کرده بود بروند و با هفت تير های 

. خود ، آن ها را از این کار باز دارند٤٥کاليبر 

دثه ای بود که هر شخصی می تواند تصّور آن را بکند در حالی که بر این باور است که در واقع اتفاق این حا

جان بوردون ، تکنيسين سابق موشکی که به این موضوع اشاره می کند ، .  اما این اتفاق افتاد  .نمی افتد

) ی موشک(واخوری از سيلو در این فيلم به ما می گوید که چه گذشت و توضيح می دهد که آن روز برای ه

بيرون آمد و نسيم دریائی را حس کرد و بين خودشان بحث در گرفت که چگونه نزدیک بود آن ها ُکره زمين را 

.منفجر کرده باشند  

کامال در ) موشک ها(این یک تهدید از سالح های هسته ای است و در حال حاضر ما اوکيناوا را داریم که 

با سالح های هسته ای و آن هایی که در آستانه  ، شاید قرار دارند ، نمی دانيمپرتاب ) آماده باش(حالت 

 تجهيزات ارتشی ایاالت ٣٢بودند ، اما موشک ها در ) کار گذاشته شده(پرتاب بودند ، در اوکيناوا مخفيانه 

این نوع   .پرتاب قرار دارند) آماده باش(از چين ، در حالت )  کيلومتری٨٠٥( مایلی ٥٠٠متحده در حدود 

.خطری است که امروزه ما شاهد آن هستيم ، یا باید باشيم



بله شما در مورد این که آمریکا حدودا از هزاران پایگاه نظامی در سراسر جهان نگهداری می : تام هارتمن

کند ، صحبت می کنيد و همان طور که در فيلم متذکر شدید ، شما به صورت تصویری این چنين حلقه طناب 

تا چه حد این پایگاه های نظامی ایاالت متحده ، نسبت به پایگاه   .ا دور تا دور چين نشان می دهيددار ر

جنگ جهانی دوم ، جدید هستند؟) دوران(های باقی مانده از 

هستند ، منظورم این ) از دوران جنگ جهانی دوم( خوب ، خيلی ، بعضی از آن ها باقی مانده :پيلجرجان 

تفنگداران دریایی   . با حرف شما ، اوکيناوا از جنگ جهانی دوم باقی مانده استاست که ، در توافق

جزیره را گرفتند و تقریبا مدعی شدند که مال خودشان هست و با این که این ) جزیره اوکيناوا(آن ) آمریکا(

    .واقعًا آن را ترک نکرده اند) آن ها( است ،  قلمرو ژاپنایالتیک 

، ویتنام ، ) از دوران جنگ جهانی دوم(ی دانيد ، از این پایگاه به اصطالح باقی مانده بنابر این، اما شما م

  .کامبوج ، الئوس ، عراق و افغانستان ، همه توسط هواپيماهای مقرر در اوکيناوا ، مورد حمله قرار گرفته اند

این ) یتسليحات(يمات و در حال حاضر ، همان طوری که وقتی که در اوکيناوا بودم مطلع شدم ، تمام تنظ

پایگاه ها به سمت چين و ُکره شمالی است و کمی پائين تر در جزیره ِججو در جنوبی ترین نقطه ُکره ، 

پایگاه جدیدی است که توسط نيروی دریایی ُکره جنوبی ساخته شده است و به طور خاص برای ایاالت 

ای "ن های مجهز به موشک جدید متحده ساخته شده ، جایی که زیردریایی های هسته ای و ناوشک

.د شدن خواهنگهداریدر آن جا ) محافظ" (ِجس

و این زنجيره ای از پایگاه ها که بعضی از آن ها ، .  از شانگهای دور است)  کيلومتر٦٤٤( مایل ٤٠٠این حدود 

ند ، سئوال این باقی مانده اند ، اما چرا آن ها نابود نشده ا) از دوران جنگ جهانی دوم(همان طور که گفتيد 

) بعد از جنگ دوم جهانی و جدیدا(جدید در ُکره ، ) پایگاه(در حالی که بسياری دیگر ، مانند این . است

.ساخته شده اند

را مشاهده می کنيم که ظاهرا با " تاد"همچنين در ُکره ، در سرزمين اصلی ، ما سيستم دفاع موشکی 

) چرا که(خوب ، این بی معنی است ، .  ُکره جنوبی استهدف گيری به طرف ُکره شمالی برای محافظت از

.ها به طرف چين نشانه رفته اند) موشک(آن 

 بله : تام هارتمن

و هنگامی که ما ، این همان سيستم دفاع موشکی است که آن ها درباره قرار دادن آن در : پيلجرجان 

.بسيار تحریک آميز است) کار(  البته این سيستم دفاعی نيست ، این ،اروپا از آن صحبت می کنند

شما با دستيار سابق دنگ شيائوپينگ به نام ژانگ وایوی مصاحبه ای داشتيد و او در فيلم : تام هارتمن

اگر بی بی سی برنامه ای را پخش کند ، آن ها خوشنودند که هميشه : ورد چين این را بيان کردشما در م

 .، ذکر کنند) که منظور چين است(خودکامگی ) سيستم (چيزی راجع به این دیکتاتوری کمونيستی ، این



اما اگر شما بی   .در واقع با این نوع برچسب ، می دانيد ، نمی توانيد چين را آن طور که هست ، درک کنيد

اکونوميست را بخوانيد و سعی بکنيد که چين را درک ) مجّله(بی سی یا سی ان ان را تماشا بکنيد و یا 

.غير ممکن است) قدرک چين از این طُر. (ر موفق نخواهيد شدکنيد ، در این کا

 ، چرا غرب در شناخت از چين مشکل دارد ، چگونه این موضوع به تنش پيلجر بنابر این ، جان :تام هارتمن

  های فعلی ما مربوط می شود؟ 

سانه آزاد غرب در شناخت از چين مشکل دارد  به خاطر این است که غرب ر) علت این که (:پيلجرجان 

به این موضوع  آگاه نشده اند ، به ویژه ) هستند که(و کسانی   .ُلب کالم است) به طور خالصه(ندارد و این 

با توجه به رویدادهای اخير ، زمانی که در  کمپين انتخاباتی ای که در ایاالت متحده داشتيد ، این مسائل 

ما حرکت آزاد اطالعات که   .رد بحث قرار نگرفتنداساسا کنار گذاشته شده بودند و مو بزرگ جنگ و صلح ،

  .است) سئوال(این پاسخ کوتاه به آن .  خيلی افتخار به داشتن آن را می کنيم ، نداریم

همان طور که در ابتدا متذکر شدم ، خبرگزاری ها در مورد باندهای فرودگاهی ای که این طور هست؟ چرا 

صحبت می کنند ، اما هيچ چيزی در مورد آن چه در این زمينه چين در دریای جنوبی چين ایجاد می کند، 

است که من فکر می کنم " چرخش به طرف آسيا"ایاالت متحده ایجاد می کند نمی گویند ، این به اصطالح 

که اکثر مردم آمریکا هرگز از آن خبری نشنيده اند ، و این در حالی است که آمریکا بزرگترین تأسيسات 

.داراسترا در جهان از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف ، یایی يروی درنيروی هوایی و ن

این موضوع کم اهميت جلوه داده شده است و . این موضوع مطرح نبوده است، مورد بحث واقع نشده است

 در مورد رسانه های به - من در مورد خبرگزاری فاکس صحبت نمی کنم -این شامل رسانه های معتبر 

.، واشنگتن پست و بقيه صحبت می کنم نيویورک تایمز:  مثلیاصطالح معتبر

به نظر می رسد ، حداقل این به نظر من آشنا می آید ، ممکن است برای شما هم آشنا باشد ، که ما در 

) اختالل حرکات و رفتار ناشی از یک حالت ذهنی مختلط ، معموال اسکيزوفرنی(آن حالت کاتاتونيکی 

با ) این موقعيت(تفاوت   .، آن چه بود) و پذیرا می شویم(به آغوش می کشيم هستيم که جنگ سرد  را 

خطوط قرمزی   . در این است که در آن زمان خطوط قرمز وجود داشتند– جنگ سرد قدیمی -جنگ سرد 

در کجا که و هر دو طرف می دانستند . وجود داشتند که تنها در شرایط بسيار خطرناک از آنان عبور می شد

.گرفته اندقرار 

، نيروهای ناتو تحت ) سازمان پيمان آتالنتيک شمالی(شما ناتو .  این روزها خطوط قرمزی وجود ندارند

. این در طول دوران جنگ سرد قدیم بی سابقه بوده است  .رهبری آمریکا را در مرزهای غربی روسيه دارید

ی های بزرگ نيروی دریایی ایاالت متحده  یک گروه از کشت- همان طور که قبال اشاره کردم –در حالی که  

.در حال حاضر در حال حرکت به طرف چين هستند

را " شمشير طلسمی) "با نام(توسط آمریکا و استراليا  اخيرًا ، شما بزرگترین عمليات تمرین نظامِی دریایی

این اتفاق همين . ودتمرین داده شده ب" تنگه ماالکا"انجام دادید که در آن محاصره نيروهای چين در سراسر 



آن چه من می گویم این نکته است ، و چرا ما نمی . ما در این مورد چيزی نمی دانيم  .سال گذشته رخ داد

.ست ایک سئوالبرای ما دانيم؟  و این 

 در مورد این فيلم مستند پيلجرپس از پخش آگهی های تبليغاتی ، با جان ). واقعًا( درسته :تام هارتمن

که در ایاالت متحده آمریکا پخش می " روسيه امروز"ه در شب شنبه توسط شبکه تلویزیونی فوق العاده ک

.شود ، بيشتر صحبت خواهيم کرد

 درباره فيلم پيلجر جان -من با فيلمساز افسانه ای . خوش آمدید" تصویر بزرگ"و به برنامه : تام هارتمن

صحبت می کنم که توسط شبکه تلویزیونی " جنگ قریب الوقوع با چين"مستند جدید درخشانش به نام 

، پخش ) آمریکا( شب به وقت منطقه شرقی ٩در ایاالت متحده آمریکا در شنبه ساعت " روسيه امروز"

  .خواهد شد

که یک فرد اهل سرمایه گذاری و تجارت و دانشمند علوم اجتماعی است " اریک لی"جان ، در فيلم شما ، 

هرگز در تاریخ ، هيچ دو کشوری مثل چين و   :تحده و چين این را می گویددر ارتباط با رابطه بين ایاالت م

و چين بزرگترین کشور   .گی داشته باشنداز درون وابستآمریکا وجود نداشته اند که این قدر به یکدیگر 

بنابراین اقتصاد چين و جامعه آن ها ، زندگی آن ها ، به کل جهان ، از   .تجاری در جهان و در تاریخ است

.جمله آمریکا و غرب و تمام کشورهای دیگر مرتبط است

بنابر این من فکر می کنم که وابستگی متقابل بين این دو کشور و در ميان همه ملت های جهان ، صحبت 

.از صلح می کند

نيروی دریائی ، چين را  ی"چرخش به طرف آسيا"این ، چرا ما با این ، با توجه به پيلجر جان :تام هارتمن

تهدید می کنيم و حدس می زنم که این مسئله فراتر از نيروی دریایی ست و چرا ایاالت متحده ، چين را با 

احاطه کرده است؟) خود(پایگاه های نظامی 

ه دونالد ترامپ و یا واقعا هر رئيس جمهور پاسخی طوالنی به آن وجود دارد، تام ، و این ربطی ب: پيلجرجان 

این در مورد یک سياست خارجی حریصانه خشونت آميز است که از زمان جنگ با ُکره  . دیگری ندارد

.موضوع بر سر سلطه گری است. ، در راستای یک خط مستقيم اجرا شده است) شمالی(

. را بسيار روشن ساخته است) مسئله(این  وزیر دفاع کنونی گوش بده ، او -اشتون کارتر ) حرف های(به 

 همان چيزی –او سخنرانی در مالء عام را دوست دارد . بسيار پرگوئی هست) تحریک کننده(واکاتور او یک پُر

و او می گوید کسانی که با ما مقابله می کنند و می خواهند سلطه ما  .را که در ذهن دارد ، بيان می کند

و او به چين و روسيه .  باشند) مقابل( پس آن ها باید با ما طرف -از من است  جمله بندی –را انکار کنند 

.اشاره می کرد ، اما به طور عمده به چين

تقریبا صریح و واضح ، در حال حاضر ، این یک نگرش است ، این سياستی است که از یازدهم سپتامبر 

  . وجود داشته است١٩٥٠این در واقع از سال . قبل از آن هم وجود داشت. شده است



 ، که احتماال یک ميليون نفر را از بين ُبرد و حدود چهار ميليون نفر را بی ٢٠٠٣حمله به عراق در سال 

.خانمان و در بدر کرد ، همه این ها بر اساس فریب بود

ه این بنابر این پاسخی طوالنی به سئواالت شما وجود دارد ، اما پاسخ کوتا.  این بخشی از آن سياست بود

شاید حاال بزرگ ترین قدرت اقتصادی   .است که چين به دومين قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است

این در یک زمان بسيار بسيار کوتاه اتفاق   .هرگز چنين افزایش قدرتی مثل آن وجود نداشته است.  باشد

 همه ا بوداعراسر معامالت تجاری ، افتاد و ایاالت متحده می داند که حاکميت آن ، به عنوان مثال ، در س

.توافق نامه های تجاری و تدارکات بانکی تحت سلطه ایاالت متحده است

را به چالش ) ۴" (برتون وودز"چينی ها ، یک سيستم بانکی موازی ایجاد کرده اند که معماری کل بانکداری 

نها کارگاه بلکه سازنده شده است و توسعه دهنده ، سازنده ، نه ت) یک پدیده(و چين تبدیل به   .می طلبد

به همين   .برای ایاالت متحده یک قدرت خوب شناخته شده باقی گذاشته که همانا قدرت نظامی آن است

منظور این   .دليل است که قدرت نظامی به نمایش گذاشته می شود ، زیرا این قدرت ایاالت متحده است

. ست ، اما این جوری نمی شودنيست که بگوئيم کسی خواهان یک جنگ هسته ای ه

 در ایاالت متحده وجود داشت، فکر می کنم که در سال گذشته بود ، که در آن ژنرال جيمز کارت ییک هيئت

رایت ، سخنان بسيار جالبی در مورد فاصله تصميم گيری ، برای زمانی که یک کشور می داند که احتماال 

.   دقيقه است١٥ یا ١٢حدود ) این زمان(   .بگيرد ، گفتقرار است مورد حمله سالح های هسته ای قرار 

طبق اخبار منتشر شده ، چين تا چندی پيش سالح های هسته ای خود را در هشدار رده پائين نگه داشته 

آن ها در حال حاضر در   اما .این بدان معنی است که موشک ها و کالهک ها را از هم جدا کرده بودند  .بود

او در ایاالت متحده  .وجود دارند" اریک لی"در چين بسياری مانند   چرا؟. ئی بسر می برندهشدار مرحله باال

یکی از استراتژیست ها به . آن ها به آمریکا با دیده بسيار تحسين آميزی نگاه می کنند  .تحصيل کرده بود

برای ( ، ما باید ببين ، ما دشمن شما نيستيم ، اما اگر شما بخواهيد که ما دشمن شما باشيم"من گفت 

 ".آماده بشویم) این کار

.و همين ، من فکر می کنم که در محافل حاکم چينی مطمئنا این نظر ناخشنودی هست

در حقيقت ، یکی از نکاتی که در مستند . بنابر این ، شما می دانيد که چين دیوار بزرگ دارد: تام هارتمن

ست و به نظر می رسد که چين همواره بيشتر نگاه شما مطرح شده این است که دیوار بزرگ ، دفاعی ا

.درونی داشته است تا نگاه بيرونی

) بيشتر به نگاه درونی(من یک متخصص در چين نيستم ، ولی با نهایت اطالعاتی که دارم ، چينی ها 

راتوری بزرگ اعتقاد دارند و شما در این مورد تحقيقات انجام داده اید ، اما می دانيد آن ها هرگز نوعی از امپ

.بریتانيا که در قرن هجدهم انجام شد ، را انجام نداده اند



آیا این درست است که آن ها توسعه گر نيستند و اگر نيستند ، ) الف(بنابر این موضوع از چه قرار است؟ 

یک واکنش مناسب آمریکائی به رشد اقتصادی چينی که شما ) ب(و   پس موضوع جزایر اسپراتلی چيست؟

  رد آن صحبت کردید ، چيست؟در مو

  

، آن موقع   یک ماه در چين زندگی کردم ، شما می دانيد١٩٨٦در چين بودم ، در واقع ، در سال ) قبال(من 

. و اکنون این چنين شده است ، می دانيد ، منفجر شده است  .آن جا ، جائی با جاده های خاکی بود

.وجود دارندایاالت متحده چگونه باید پاسخ دهد؟  دو سئوال 

خوب ، ایاالت متحده ، به نظر من ، باید از تهدید کردن جهان خودداری کند و تهدید کردن قدرت : پيلجرجان 

.های هسته ای را متوقف سازد

که مشاور سابق رئيس " تد ُپستول"من فکر می کنم در فيلم من یک مصاحبه بسيار خوب با پروفسور 

، ) تدریس می کند( است و اکنون در موسسه تکنولوژی ماساچوست عمليات نيروی دریایی ایاالت متحده

چرا ما با مردم نمی نشينيم؟  چرا ما نمی توانيم ارتباط   او گفت ، چرا این اتفاق می افتد؟.  وجود دارد

    برقرار کنيم ، دنيایی داشته باشيم که در آن ارتباط برقرار بکنيم؟

این یک   . یک نوع سياست خارجی قرن نوزدهم را اجرا می کنددليل آن این است که ایاالت متحده هنوز

قدیمی شده که هيچ کس ) سياست(آن قدر تاریخ این . کشتی جنگی است) با پشتوانه(سياست خارجی 

،  آیا چين توسعه گر است؟ بله  .آن را نمی خواهد ، زیرا همه می دانند که به کجا می تواند کشيده شود

  .عنوان مثال از تبت ، با تصاحب تبت و حوزه آن تضمين کرده استچين مرزهای خود را به 



اما فراتر از آن ، فکر می کنم به غير از نصب یک پایگاه کوچک نظامی در جيبوتی ، پایگاه هائی چينی ، 

فعاليت های اقتصادی و زیربنایی زیادی در سراسر جهان ، به ) چين(   .پایگاه های نظامی ای وجود ندارند

.ر آفریقا داردویژه د

را (آفریقا بسيار جالب است ، جایی که چينی ها به آن جا رفته اند ، به جای آن که روند قدیمی غربی ها 

که در واقع بيان شود که کشورها فقط می توانند بر اساس شرایط ما  ، شرایط بانک جهانی ، ) دنبال کنند

 گفته اند که اجازه دهيد که مواد خام شما در صندوق بين المللی پول رشد کنند ، چينی ها وارد شده و

.و این اتفاق افتاده است. اختيار ما قرار بگيرند و ما جاده ها و پل ها و بنادر برای شما خواهيم ساخت

بنابر این شما درست از طریق آفریقا ، از طریق فرماندهی   .کامال نظامی بود) سياست(پاسخ آمریکا به آن 

دیس آبابا آیقا که جدیدترین فرماندهی نظامی ایاالت متحده است و در حال حاضر در ایاالت متحده در آفر

یک   .مستقر می باشد ، در تقریبا تمام کشورهای بزرگ و همه کشورهای بزرگ آفریقا ، حضور نظامی دارید

قدیمی و ) روش( که در آن تسليحات ارتشی به دولت های غالبا ناپایدار داده می شود ، و آن حضور نظامی

.قرن نوزدهم است) متعلق به(استعماری است ، این یک راه معامله امپریاليستی 

چينی ها ، از سوی دیگر ، بله ، آن ها در حال گسترش هستند ، آن ها در آن جا هستند ، اما آن ها در حال 

 یک قدرت ها ، آن در حال حاضر  .در حوزه نظامی نيست) گسترش(این . گسترش در حوزه تجاری هستند

بنابر این   .ستنده، بزرگ ترین قدرت اقتصادی در جهان  طور که گفتم ، همان ها احتماال آن  .بزرگ هستند

اما هيچ کس خواهان گسترش در حوزه نظامی نيست ، زیرا این کار   .آن ها دارند گسترش پيدا می کنند

.خطرناک است

اگر جهان به . می باشد) بر آن استوار(ت متحده همان چيزی است که گسترش ایاال) حوزه نظامی(و این 

.ایاالت متحده می باشد ، جلو نرود ، با نيروی دریایی ایاالت متحده روبرو می شود) خواست(راهی که 

 آن ها و در آن زمان .  کشتی جنگی شناخته می شد) با پشتوانه(، سياست خارجی ) سياست(این 

آن   .نيست) کاله ها(حاال دیگر نيازی به آن .  ری می پوشيدندکاله های مخصوص استعما) استعمارگران(

.ها یونيفورم های ترسناک تری می پوشند و سالح های ترسناک تری دارند

من از حضور   .من ، در واقع من اخيرا در کنيا و سودان جنوبی و در مرز با دارفور بودم.  به واقع: تام هارتمن

شما در آخرین بخش ، هر دوی ما اشاره ای کردیم   .قا شگفت زده شدماقتصادی چينی در آن بخش از آفری

.که ما هر دو ، جنگ سرد را به خاطر می آوریم) به این موضوع(

 در مدارس ابتدایی این جا ، در ایاالت متحده را به یاد ١٩٥٠در دهه " زیر ميز تحریر قایم شو) "مانور(من ، 

دانش آموزان هنگام انفجار بمب اتمی احتمالی توسط شوروی ، به این مانور برای حفاظت جان . (می آورم

).آن ها تمرین داده می شد



اگر من در این مورد   .در مورد زمستان هسته ای می دانستيم) چيزی(در آن زمان من فکر نمی کنم که ما 

زمستان (مورد اشتباه می کنم ، شما می توانيد من را اصالح کنيد ، اما من فکر می کنم که دانش در  

.به دست آمد) ميالدی(بيشتر در دهه های شصت و هفتاد ) هسته ای

چيزی در فيلم شما وجود دارد که برای من شوکه .  اشاره می کنيد) موضوع(اما شما در فيلم خود به این 

 صحبت های تام هارتمن ،ادامه  ضمن(  .من می خواهم این قسمت از ویدیو را نمایش بدهم.  کننده بود

مطالعات علمی ای که من آموزش می  ) مترجم- دی آی در مشیبه نمابدون صدا  جا نی در المي از فیبخش

  .دهم ، توسط دانشمندان پيش بينی شده است که یک جنگ هسته ای زمين را غيرقابل زیست می کند

ها  ، اما آن ده اندها نمی گویند که التماس کر ، آن ، خوب دانشمندان به دولت اوباما التماس کرده بودند

، زیرا آن ها این موضوع را با  چندین درخواست برای دیدار با او و بحث در مورد این پيش بينی ها کرده بودند

 که لمي از فی بخششی نماانیپا(  .ها بارها و بارها رد شده بود آن) درخواست(دقت بررسی کرده اند، ولی 

) مترجم- تام هارتمن به آن اشاره کرده بود

به عنوان عقل متعارف مورد قبول واقع شده است ، ) مسئله( حاال، آیا این به این دليل بود که :تام هارتمن

  برخی انکار ها وجود دارد؟ موضوع چيه؟) در این زمينه(یا این که در این جا 

ه خودش متخصص در زمين" استيون استار" موضوع بر سر انکار است ، بر سر انکار است ، :پيلجرجان 

آن چه که همه می دانند که اتفاق خواهد ) بلکه(او نظری نمی دهد ،   .هست) سالح های هسته ای(

.افتاد را اعالم می کند

زمين را دود فرا ) سراسر(بين چين و آمریکا ) جنگ هسته ای(او می گوید، شما می دانيد در یک مبادله 

اهد شد و محصوالت غذائی نخواهند توانست در می گيرد و برای ده سال آینده ، زمين بيش از حد سرد خو

این اطالعات ، این اطالعات به مدت بسيار طوالنی شناخته شده اند ، اما حاال ، انکار می   .آن رشد بکنند

.شوند

در معرض ) نظامی(و شما می دانيد ، اگر به این انکار اقرار شود ، پس از آن ، کل صنعت . حق با شماست

 ، بودجه کمک های مالی کشوری برای توليدکنندگان ٢٠١٤چقدر بود ، در سال   .دتهدید قرار می گير

. ميليارد دالر بود٤٤٤ ، اسلحه

شبکه ، شبکه عظيم ، یا هر چه که ناميده می شود ، امنيت ملی ، صنایع نظامی ، اما این چشم انداز  

 و به خصوص در حال حاضر ، بزرگ تسليحاتی و جنگ افروزی و اطالعات است که واقعا ایاالت متحده

.می راند) به جلو(طوالنی و صعودی پنتاگون را ) استيالی(

.به نظر من می آید) ارتشی(یک کابينه ژنرال های ) این(و نگاهی به کابينه دونالد ترامپ بيندازید ، 



ود ، زیرا بدون شما می دانيد که بخش ذاتی ایاالت متحده ، واقعيت ایاالت متحده ، از این امر تهدید می ش

چه کاری انجام ) آمریکا(بدون تهدید ، : "تهدید ، من فکر می کنم که جيمز برادلی در ابتدای فيلم می گوید

"می دهد؟

 بله این یک قطعه قابل توجه و کامال قابل توجهی از فيلم سازی است که شما در این جا :تام هارتمن

نگران ) این که(آیا شما خوش بين یا  . داریم) ایان برنامه وقتبه پ( ثانيه ١٠انجام داده اید، جان ، ما فقط 

هستيد؟

 اوه ، من خوش بين هستم ، زیرا در این فيلم نشان داده می شود که در اآيناوا ، در ُآره ، در :پيلجرجان 

ریم ، خيلی زیادی دا) طرفداران(شما می دانيد ، ما  . جزایر مارشال ، بيان گر مقاومت فوق العاده ای هست

.مقاومت می کنند) هژمونی(این ها ساکنين جزایری هستند که در برابر این 

بله: تام هارتمن

. این واقعا یک فيلم خوش بينانه ای هست:پيلجرجان 

.  ، از شما بسيار سپاسگزارمپيلجرجان . عاليه. عاليه: تام هارتمن

.  متشکرم از شما:پيلجرجان 

 بعد از ظهر به طور اختصاصی در ایاالت ٩فردا شب در ساعت " ع با چينجنگ قریب الوقو  ":تام هارتمن

. متحده در آمریکای شمالی نمایش داده می شود

به آن جا . فراموش نکنيد که دموکراسی یک ورزش تماشاگرانه نيست. استمامشب برنامه ) مطالب(و این 

  !نوبت شماست) دیگر( حاال شانه شما خورد ،ر سر دست ب. فعال بشوید. بروید) ارزهصحنه مب(

 

  :زیرنویس های مترجم

١ –   

https://www.youtube.com/watch?v=6StL-AJLDwY

-9-china-war-coming-pilger-john-transcript/2016/12/blog/com.thomhartmann.www://http

16-december

 

ریای جنوبی چين ، جزایر مصنوعی هستند که به دست انسان ساخته شده  ، واقع در دجزایر اسپراتلی - ٢

چينی ها با ریختن کيلومتر ها شن و سنگ و کلوخ در اطراف این جزایر سنگی پراکنده از هم ، موفق به .  اند

این جزایر به خاطر نزدیکی با .  مسطح کردن این جزایر و ایجاد باند های فرودگاه های ارتشی شده اند

  .    نام ، مالزیا ، فيليپين و تایوان ، همواره جزو مناقشات منطقه ای این کشور ها با چين به حساب می آیندویت

http://www.thomhartmann.com/blog/2016/12/transcript-john-pilger-coming-war-china-9-december-16
http://www.thomhartmann.com/blog/2016/12/transcript-john-pilger-coming-war-china-9-december-16


  ی مزّین به جواهر و گرز مانندی است که در مراسم رسمی ، توسط شهرداران انگليس و ميله" ِميس "- ٣

 های هسته ای به همين نام بمب.  شود دیگر مسئوالن دولتی به عالمت سمبل قدرت حکومتی حمل می

از تخم و ترکه بمب هائی هستند که نازی ها در جنگ جهانی دوم در بریتانيا منفجر )  ميس– ٧۶ –تی ام (

کالهک موشکی آن دارای یک بمب هسته ای . این موشک های سيزده متری ، هشت ُتن وزن دارند. کردند

انفجار بمب در هيروشيما افزایش یافته است و می  برابر ميزان ٧۵ مگاواتی است که قدرت آن بيش از ١.١

دهانه و عمق گودالی که این بمب ایجاد خواهد کرد به . تواند همه چيز را تا شعاع پنج کيلومتری از بين ببرد

، محيط زیست و خاک محل انفجار برای دهه های متوالی .  ارتفاع یک ساختمان بيست طبقه خواهد بود

 .ی خواهد شدغير قابل سکنی و کشاورز

، قوانينی مربوط به روابط " برتون وودز" ، با امضای موافقتنامه سيستم مدیریت مالی ١٩۴۴ در سال - ۴

" برتون وودز"سيستم . تجاری و مالی بين ایاالت متحده ، کانادا ، اروپای غربی ، استراليا و ژاپن ایجاد گردید

 جهت کنترل روابط مالی بين کشورهای امپریاليستی ، اولين نمونه ای از یک نظام پولی کامال مذاکره شده

  .می باشد


