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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد محوی: برگردان از
 ١٣-٢ جنوری ١٩

  

  صدای بی صدايان:  کشور مالیدوسيۀ

١  
 : مترجمۀمقدم

. ن پرونده ای را که در سال گذشته دربارۀ مالی تھيه کرده بود برای ما فرستاد ، ميشل کول٢٣ديشب در اطراف ساعت 

در نتيجه با وجود حجم کارھائی که در دست تھيه دارم، تالشم بر اين خواھد بود که اگر نه تمام مطالب بلکه دست کم 

مطمئنا اين پرونده . رزه قرار دھمفارسی ترجمه کرده و در اختيار دوستان گاھنامۀ ھنر و مباه بخشی از اين مطالب را ب

در اينجا .  در مورد حوادث مالی منتشر کرديممی تواند پيش زمينه ای باشد برای روشنتر ساختن  مطالبی که ما اخيراً 

 خيلی پيش از گذشته برای چندمين بار به اين نتيجه رسيدم که تقريبا تمام مطالبی که من از يادآوری می کنم که اخيراً 

ويژۀ کاربرد اورانيوم «و يا » مقاالت« تا امروز در گاھنامۀ ھنر و مبارزه و تا حدودی در وبالگ ٢٠١٠ بروریف

استعمار «ترجمه کرده و يا نوشته ام، می تواند در مجموع به عنوان جلد دوم کتاب » ضعيف شده در جنگ ھای معاصر

کتاب را که پيش از اين به شکل قطعه قطعه در البته اين . نوشتۀ کارل مارکس و فردريش انگلس تلقی شود» در آسيا

اميدواريم که گاھنامۀ ھنر و . بالگفا منتشر کرده بودم زير نگاه گمرکات نوشتاری و سانسور  به دليل اخالقی حذف شد

  راه چندانی تا حذف غيرمبارزه را حذف نکنند، اگرچه با توجه به نسبت حجم استقبال عمومی، می توانم بگويم که عمالً 

بودن يا نبودن «ولی به گفتۀ شکسپير، . گويا که گمرکات ھر دو سوی چرخ گردان قوانين مشابھی دارند. علنی ندارد

  .»پرسش اين است

  صدای بی صدايان: پروندۀ کشور مالی
برای درک عميقتر . فريقا را به پيشخوان رسانه ھا کشاندامداخلۀ نظامی فرانسه به شکل دراماتيکی کشور مالی در 

 تھيه کرده بوديم به شما پيشنھاد "سانوگو"سائل کشور مالی، ما پرونده ای را که در سال گذشته پس از کودتای کاپيتان م

در آينده در انوستيگاسيون آکسيون، ويدئوی ميشل کولن و گزارشات ديگری را دربارۀ بحران فعلی در مالی . می کنيم

  .منتشر خواھيم کرد

  

  فرانسه آنھا را حذف می کند جاد می کنند،رھبران مالی که مزاحمت اي

  ٢٠١٢ اپريل ١٨
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در تمام طول زندگی اش از موضع ضد استعاری . است) ١٩۶٨- ١٩۶٠( نخستين رئيس جمھور مالی "موبيدو کيتا"

موبيدو کيتا نگھداری پايگاه ھای . او عمال و به شکل مادی از الجزاير و جبھۀ ملی رھائی بخش دفاع کرد. دفاع کرد

عالوه بر . ی فرانسه را در منطقۀ صحرا مورد انتقاد قراردادئمالی نپذيرفت و آزمايش ھای ھسته ی فرانسه را در نظام

 او باب طبع عملکرد.  گذاشتءفريقا، او طرح ھای اجتماعی بی شماری را در درون مالی به اجرااطرفداری از پان 

.  را دررأس کشور گماشت"موسی ترااوره"نبود، و به ھمين علت کودتائی را عليه او راه اندازی کرد و فرانسه 

موبيدو کيتا را به زندان انداخت و شرايط سختی را .  سال ديکتاتوری خونينی را به مردم مالی تحميل کرد٢٣تارااوره 

در ويکيپديا نوشته شده است که : مترجم . ( انجاميد به مرگش١٩٧٧ می ١۶گونه ای که به تاريخ ه به او تحميل کرد ب

 ).زندانبانانش غذای سمی به او خورانده بودند

  

  چند بيانيه که شخصيت موبيدو کيتا را منعکس می سازد

حجم مطالب به اندازه ای زياد است که می بايستی انتخاب می کردم، در نتيجه در اينجا تنھا نخستين بيانيۀ  : مترجم(

دوستانی که به زبان فرانسه آشنائی دارند طبيعتا می توانند به متن اصلی . يدو کيتا را ترجمه خواھم کردرفيق موب

  .)مراجعه کنند

  

 )٢٠/٠١/١٩۶١(فرانسوی از خاک مالی  قطعاتت ديپلماتيک دربارۀ تخليۀ أبيانيۀ به رؤسای ھي

  عالی جنابان،

خود واداشته، به دعوت من ه و با کارھای بسيار مھمی که شما را بمن از شما سپاسگذارم که با وجود وقت گرانبھايتان 

در اين ساعت، سفير فرانسه در . را مجبور ساخت که خودم به اطالع شما برسانمن اھميت مکاتبه م. پاسخ می گوئيد

اتی، گااو جمھوری مالی از تصميم حزب و دولت من مطلع شده است که فرانسه پايگاه ھای نظامی خود را در باماکو، ک

 در اشغال خود داشته ١٩۶٠ جون ٢٢و در تساليت تخليه کند که بر اساس توافقات فرانسه و مالی در پاريس به تاريخ 

 و باز شناسی فرانسه و دولت ١٩۶٠گست ا٢٠ و ١٩ولی اين توافقات در رابطه با فدراسيون مالی پس از حوادث . است

  .ل گرديده است باط،سنگال در مورد استقالل فدراسيون مالی

جمھوری مالی خواست خود را مبنی بر ھمکاری با فرانسه بر اساس عدام دخالت در امور داخلی و احترام به حاکميت 

 ...تصميم حزب من و دولت من به ھيچ عنوان چنين خواستی را زير عالمت سؤال نبرده است. ما اعالم کرده است

 نظامی دولت مستقل جديد قطعاتن استعماری قديمی و در کنار  استعماری نمی تواند در سرزمي ھایقدرتقطعات 

  .مستقر باقی بماند
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از سوی ديگر، مردم مالی، اتحاديۀ سودان، و دولت کشور من ھمواره سياست غير متعھد ھا را بين دو بلوک انتخاب 

  ...اتخاذ چنين وضعيتی در تضاد با حضور نظامی قدرت ھای خارجی می باشد. کرده اند

جنابان از شما خواھشمندم تصميم قاطعانۀ ما را برای تخليۀ نيروھای مستقر در جمھوری مالی به اطالع  دولتھای عالی 

  .خودتان برسانيد

 از شما سپاسگذار ھستم

  ادامه دارد
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