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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
   ٢٠١٣ سپتمبر ١۵

  عصر روشنائی عليه استعمار
يه توسط متفقين که مجلس عوام مردود اعالم بمباران سور( اوت به اين سو مشاھده کرديم ٢١رويدادھائی را از 

. رقابت ميان قدرت ھای بزرگ استعماری نيست، بلکه نشان قيام مردم غرب عليه رھبرانشان است) اعالم کرد

بھره بردای از جھان با اعمال قدرت : برای تی يری ميسان، غربی ھا از اين پس با تناقضاتشان روياروئی می کنند 

  . از امپراتوری خرديا زندگی در صلح در تبعيت

  ٢٠١٣مبر  سپت١)/ سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

                 

.  نظم جھان را زير عالمت سؤال بردنددو فيلسوفی که تمايالت طبقۀ ممتاز را نمايندگی می کردند،. ولتر و روسو

  . را ترجيح می دادند دتسلط انسان سفيدپوست و مذھبش، خرجای ه آنھا ب

تراژدی يونانی می بينيم، غربی ھائی که بمباران سوريه را اعالم کرده بودند در اين ساعت در به ھمان شکلی که 

آنانی را که خدايان می خواھند از بين ببرند، «: ويد اوريپيد می گ. کاری نکردند ولی به دريدن يکديگر پرداختند

  .» به جنون مبتاليشان می کنندءابتدا
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از يک سو دولت ھای عضو دائمی شورای امنيت، بارک اوباما، ديويد کامرون و فرانسوآ ھوالند، و از سوی ديگر 

گر متفکران عصر روشنائی از يکسو تکبر بی حد و مرز قدرت ھای بزرگ استعماری، و از سوی دي. ملت ھايشان

مقابل آنھا، سوری ھا، در سکوت و در مقاومتی خستگی ناپذير، و متحدان آنھا، روس ھا و ايرانيان به . و خرد

  .صحنه چشم دوخته اند

نمايشنامه ای که به روی صحنه آمده، ھزار و يکمين فصل تسلط جھانی نيست، بلکه دوران مفصلی را ماند که از 

 دوران، بريتانيا، فرانسه و اسرائيل در آن. زی ناصر در آب راه سوئز در تاريخ بی سابقه است و پيرو١٩۵۶سال 

 جنگ الجزائر، ،البته، جنگ ھای ديگری به وقوع پيوست. ندع نظر می کردستی از رؤيای استعماری خود قطيامی ب

  .جھان قرارداد، در ھم شکسته بودفريقای جنوبی، ولی آن جھشی که غرب را در رأس اويتنام و پايان آپارتايد در 

   . خود ديده بليو بوش در تسخير عراق حيات تازه ای ب وجود اين رؤيا مجددا توسط جرج دبا اين

، شرکت )»نفت در نقطۀ اوج«بر اساس نظريۀ (با مشاھدۀ خفگی اقتصادی شان در اتمام دوران نزديک نفت خام 

طی يک سال، يک . ی متحدان برای استعمار مجدد شرق استفاده کردھای چند مليتی اياالت متحده از نيروھای نظام

اين رؤيا، به . شرکت خصوصی با مجوز موقتی متفقين، در عراق حکمفرمائی کرد و تا می توانست به غارت برد

 ، سوريه و لبنان تحقق يابد و سپس در سومالی واگفتۀ ژنرال وسلی کالرک، فرمانده اسبق ناتو می بايستی در ليبي

  .سودان، پيش از آن که در نقطۀ اوج خود ايران را ببلعد

کشوری از پا افتاده پس از سالھا جنگ عليه ايران و پس از تحمل در با اين وجود، تجربۀ عراق نشان داد، حتی 

تفاوت وضعيت بين غربی ھائی که . سالھا محاصرۀ اقتصادی، استعمار کردن يک ملت تحصيل کرده ناممکن است

و حتی بی سوادترين ملت . دن و نوشتن داشتند و تسلط بر باروت، و بقيۀ جھان از ميان برداشته شده استسواد خوان

  .ھا می توانند به تلويزيون نگاه کنند و دربارۀ مسائل بين المللی فکر کنند

با اطمينان به برتری خود به فتح جھان . ملت ھای غربی تشنۀ خون نيستند: ارد اين الگو يک نتيجۀ مستقيم در بر د

امروز اين ماجراجوئی جنايتکارانه را نفی می کنند که تنھا به نفع ناخداھای . رفتند و لت و پار به خانه بازگشتند

د کامرون روی ميز اين مفھوم رأی مجلس عوام است که طرح حمله به سوريه را که ديوي. صنايع تمام می شود

  .گذاشته بود مردود دانستند

 ً  ئیمريکای شمالی ھاانادر ھستند غربی ھا، اروپائی ھا و .  نهآيا ملت ھا از اعمال خود آگاھی روشنی دارند؟ مطمئنا

  جدا ساخت و آن را به عنوان انقالباکه بدانند، پيش از آن که باران بمب آغاز شود، چگونه ناتو بنغازی را از ليبي

به ندرت افرادی پيدا می شوند که در ترکيب پرچم ارتش آزاد سوريه، . عليه معمر قذافی به جھانيان معرفی کرد

ه با اين وجود ھمه می دانند که موضوع چيزی ب. سبز، سفيد و سياه، دوران استعمار فرانسه را شناسائی کرده باشند

  .جز بازگشت استعمار نيست

در يادداشتی در مورد وجھۀ قانونی جنگ، سرويس . کاخ سفيد مملو از تکبر استو » دانينگ استريت«ارتباطات 

 خارج از مجوز شورای ،ھای نخست وزير بريتانيا گزارش می دھند که بريتانيا می تواند برای جلوگيری از جنايت

ولی چگونه می . باشدامنيت مداخله کند، با اين شرط که مداخله روی اين ھدف تمرکز داشته باشد و متناسب با تھديد 

يميائی توسط ارتش آن کشور ان جلوگيری از به کار بستن سالح کتوانند مدعی شوند که با بمباران يک کشور، ھدفش

  است؟

ينان داد که دولت سوريه کاخ سفيد به سھم خود بيانيه ای از گزارشات سرويس ھای اطالعاتی اش تھيه کرد و اطم

 ميليارد دالر بودجه ھزينه می کردند تا اين ۵٠می بايستی ساالنه بيش از . تيميائی استفاده کرده اساز سالح ک
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 اتھام به جای قانون حکمفرمائی ٢٠٠٣ و ٢٠٠١نظريۀ توطئۀ خالی از ھر گونه مدرک عينی را عرضه کنند؟ سال 

 بر کافی مبنیکولين پاول می توانست به افغانستان حمله کند، و با اين قول که به شکل مابعدی مدارک . می کرد

. شورای امنيت راه پيدا نکرد عرضه خواھد کرد يعنی مدارکی که ھرگز به  مبر را  سپت١١دخالت طالبان در حملۀ 

 ساختگی که ھرگز وجود خارجی نداشت را گوش دھد و لولۀ انباشته از نولفيکولين پاول می توانست مکالمات ت

خاطر دروغ ھايش ه رو کند و بعد بوغ پردازی عراق را د درجای مدرک جرم نشان دھد، و با تکی ھبهه شکر را ب

  .عذرخواھی کند

آنچه امروز در . ولی امروز غرب با تضادھايش با روياروئی طرفداران استعمار و عصر روشنائی مواجه شده است

پی رھبران دولت ھای غربی، که پيوسته در . نظر می رسد، مشخصا آيندۀ جھان استه سوريه در شرف تکوين ب

منافع و قدرت ھستند، در فقدان توانائی برای استثمار ملت ھای خودشان، بلند پروازی ھايشان را متوجه کشورھای 

رأی بريتانيائی ھا، اگر مجلس شورای ملی در فرانسه . آنھا توسط نمايندگان مردم محکوم شده اند. خارجی ساخته اند

 به ھمين نسبت در اياالت متحده، وقتی به کنگره رجوع برای سرنوشت جنگ فراخوانده شود تکرار خواھد شد و

  .داده شود

جای حل مسائل اقتصاد داخلی، واشينگتن، لندن و فرانسه در بيانيه ھای ستيزه جويانه با ھم رقابت می کنند، و ه ب

  .ديگر را می درند روی ويرانه ھای افتخارات رنگ باختۀ خود يک
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