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 ھستيد» out«ُآقای ماکرون سوريه را رھا کنيد، شما اوت 

  

الی رتبۀ دولت فرانسه، مقاله نويس و سياست شناس، استاد فلسفه در دبيرستان و استاد يار مقام ع: دربارۀ برونو گيگ 

منشأ جنگ اسرائيل و عرب، ندامت پنھان غرب، « کتاب است ۵او نويسندۀ . روابط بين المللی در دانشگاه رئونيون

  .دھا مقالهصين کتابھاست و از جمله ا» داليل برده داری«، »آيا بايد لنين را سوزاند ؟«، »٢٠٠٢ھارماتان 

يعنی افشای » نبايد گفت ھا تعلق دارد« به دليل نوشتن جمله ای که به ٢٠٠٨برونو گيگ بخشدار شھر سنت، در سال 

توسط ميشل آليو ماری وزير کشور فرانسه از مقام خود بر کنار » ارتش اسرائيل کودکان فلسطينی را به قتل می رساند«

  .شد

  

 :پيشگفتار مترجم 

نيرنگ حقوقک «، »بن بست استعمار نوين در ساحل«: فارسی ترجمه کرده ام ه من از اين نويسنده تا کنون سه مقاله ب

» آقای ماکرون سوريه را رھا کنيد، شما اوت ھستيد«در مقالۀ حاضر . »چرا آزادی بيان قصۀ شاه پريان است«و » بشر

ئيس جمھور جديد فرانسه امانوئل ماکرون نوشته شده، و سياست به بيانی خاص به شکل خطابه و يا نامۀ سرگشاده به ر

مريکا و به ياری پياده نظام ارياکارانۀ فرانسه و در بطن جنگ امپرياليستی کشورھای ناتو به رھبری اياالت متحدۀ 

 می ءشاجھاد طلب به مثابه يکی از عناصر ارتش ناتو و جزء جدائی ناپذير شيوۀ زندگی غربی و سرمايه داری را اف

با وجود اين، نکتۀ موشکافانه ای که بايد به اين صفحه اضافه کنيم، اين است که بين فھرست انتقادات برونو گيگ . کند

می بينيم که رئيس جمھور فرانسه و بسياری ديگر گويا که بشار اسد را به جنگ افروزی و جنايت جنگی متھم دانسته و 

نکتۀ حائز اھميت، اين است که با قطع نظر از اين .  در دادگاه جھانی می دانندنظر می رسد که او را سزاوار محاکمهه ب
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موضوع که از ھم اکنون مسبب اصلی جنگ و جنايات جنگی در سوريه را مشخص کنيم، از ديدگاه ما نظريه يا پيشنھاد 

 با شبکۀ مصاحبهدر .  شوندتواند باشد که جنايتکاران جنگی در دادگاه بين المللی شناسائی و محاکمه بسيار خوبی می

ولتر نيز من ھمين موضوع را مطرح کردم ولی گويا که بنابر اين نيست که دادگاھی برای محاکمۀ جنگ افروزان 

تشکيل شود، بلکه روند رويدادھا نشان می دھد که چنين طرحی در چشم انداز بين المللی ديده نمی شود و حتا 

جنگ بيرون بيايند و تعدادی از کشورھای ديگر مثل عربستان سعودی و قطر و جنايتکاران اصلی بايد سربلند از اين 

پرياليسم جمھوری اسالمی  پنتاگونی تمام تقصير ھا را به گردن ام-ترکيه قربانی شوند، و يا مثل اپوزيسيون ھای ايرانی

مثل امانوئل » فتند  پس نيدست پيش را می گيرند که « که ضرب المثل ھوشمند فارسی می گويد ندازند، چنانايران بي

نظر می رسد که ه ولی پيشنھاد رئيس جمھور فرانسه در اصل و در حالت کلی پيشنھاد بسيار خوبی ب. ماکرون

 ماه پس از نخستين ناآرامی ھا در ۶ًبا يادآوری اين واقعۀ تاريخی که تقريبا . جنايتکاران جنگی شناسائی و محاکمه شوند

دست ارتش سوريه دستگير و اسير شدند، البته اين ه ارتش فرانسه با تجھيزاتشان ب طالعاتی نفر از افسران ا١٩سوريه، 

که از سوی (ًولی شبکۀ ولتر و متعاقبا توسط گاھنامۀ ھنر و مبارزه ... رويداد در رسانه ھای فرانسوی منعکس نشد

که ) سايت افغان( و مشعل زادافغانستانآ- آزادستانو سايتھای متحد، مجلۀ ھفته و افغان) وزارت ارشاد فيلتر شده است

البته در کوران آزاد سازی اين مأموران، برخی . جزء سايتھای آلترناتيو فارسی زبان ھستند اين گزارش را پوشش دادند

از مقامات فرانسوی مجبور شدند بگويند که اين افراد به تصميم شخصی خودشان به سوريه رفته بودند و اين موضوع 

در ھر صورت تی يری ميسان در يکی از نوشته ھايش به ھمين موضوع اشاره کرد و .  دولت فرانسه نداردارتباطی با 

  .»بنابر اين نيست که جنايتکاران جنگی و جنگ افروزان در دادگاه بين المللی محاکمه شوند«گفت که 

 

  

 ھستيد» out«ُآقای ماکرون سوريه را رھا کنيد، شما اوت 

» دادگاه جھانی«ناميديد و اعالن کرديد که او بايد به » جنايتکار«متحد، شما آقای بشار اسد را در اجالس عمومی ملل 

خالف آنانی که می خواستند بگويند در سياست شما چرخشی روی داده  و حساب پس بدھد) ديوان بين المللی دادگستری(

 . ارد آورديدعمل کرديد و اتھام وخيمی به رئيس دولت قانونی، دولت عضو ملل متحد و

آقای ماکرون کدام دستگاه دادگستری شما را مجاز می داند که برگ بازداشت برای رھبران خارجی صادر کنيد ؟ به چه 

خودش اجازه می دھد ه ، ب)١٩٢٠- ١٩۴۶(حقی يک رئيس دولت اروپائی، نمايندۀ قدرت استعمارگر قديمی در سوريه 

   خود در خاور ميانه صادر کند ؟که گواھينامۀ رفتار خوب و بد برای ھمقطاران

چنين مداخالتی به ھمان اندازه تأسف بار است که مثل رؤسای جمھور پيشين با رژيم ھای سلطنتی نفتی با مدارا رفتار 

شما جناياتی را که به . می کنيد و به آنان جنگ افزار می فروشيد که سپس با آنھا مردم شريف يمن را قتل عام کنند
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 می کنيد، ولی چشمانتان را از روی آنانی که سر می برند، اين عزيز دردانه ءه نسبت می دھيد افشارئيس جمھور سوري

 کودکی که ازعدم تغذيه رنج می برند، شيوع دھشتناک ۵٠٠٠٠٠ کشته در يمن، ١٠٠٠٠. ھای غربی، برمی گردانيد

ن موارد آرامش شما را برھم نمی زند، وبا که بمبارانھای عربستان سعودی موجبات آن را فراھم کرده، ھيچ يک از اي

  بی ھيچ ندامتی، و انتظار داريد که اعتراض خشماگين شما را به بی عدالتی در سوريه جدی بگيرند ؟

طول انجاميده و بايد پس از حذف گروه ه  که درام سوريه ھزاران قربانی بی گناه بر جا گذاشته، که حمام خون خيلی ب

  .پيدا کنيم، ھمه اينھا را می دانندھای تروريست راه حل سياسی 

ولی وقتی به آقای . ديگر کار می کنند ولی در حالی که شما حرف می زنيد، روسھا، ايرانيھا و ترکھا در آستانه با يک

، تظاھرات عليه دولت ٢٠١١ًاسد اعمال جنايتکارانه نسبت می دھيد مشخصا از چه چيزی حرف می زنيد ؟ از بھار 

 ١٨ تا ٢٠١١مبر دس ٢۴از » ت ديدبانان عرب در سوريهأھي«. ليس تيراندازی کردندوبه عناصر شورشی روی پآلوده 

با وجود فشار عربستان سعودی، گزارشی تھيه کردند که .  به درخواست اتحاديۀ عرب به محل رفتند٢٠١٢ جنوری

انقالب مسالمت « اسطورۀ .  وجود نداردبد آقای ماکرون در سوريه خوب و. حاکی از اعمال خشونت از دو جبھه بود

 .ی وداع بگوئيمئخيلی جنجال به پا کرد، وقت آن فرا رسيده است که با اين داستان افسانه » آميز 

رژيم . با طرح نقشۀ قبلی از سوی سرمايه گذاران اپوزيسيون، در واقع جنگ حاصل طرح سرنگونی دولت سوريه بود

لی کشور سوريه مقروض نبود، توليد کنند بود و مردم با اعتقادات و تبارھای بعثی ضعفھای خاص خودش را داشت، و

 به نفع ٢٠١١مھمترين تظاھرات در سال . کردند ديگر زندگی می متنوع در آن به شکل مسالمت آميز در کنار يک

 بايد مقابله کند، اتھام جنگ افروزی به دولتی که با شورش مسلحانه به پشتيبانی خارجی. دولت و اصالحات برگزار شد

يد می کند که می خواھند ئبرگزيدن برخی رويدادھا فقط به اين علت که روايت داستانی را تأ. تحريف واقعيت است

  !آقای ماکرون از تفکيک قربانيان دست برداريد . تعريف کنند، چنين شگردی نيز تحريف واقعيت است

وليت چنين جنگی به ؤولی مس. ر خشونت به جا آورده استاين جنگ نيز مانند تمام جنگھای ديگر سھم خودش را د

مريکا، فرانسه، بريتانيا و پادشاھان اجز آنانی ست که می خواستند دمشق را به کمک اياالت متحدۀ ه عھدۀ چه کسانی ب

ه، نفتی برای استقرار شريعت اسالم وھابی تسخير کنند ؟ حتا در گزارشات منتشر شده توسط ديدبان حقوق بشر سوري

 گروه ھای مسلح و ٣۵% از بين نيروھای امنيتی، ٢٠١١ قربانيان از تابستان ۴٠%سازمان نزديک به اپوزيسيون 

اگر جنگی می توانست شھروندان غير .  شھروندانی بوده اند که در زد و خوردھای عمومی به دام افتاده بودند٢۵%

جنگی که فرانسه در يمن از آن پشتيبانی می . ی بر می آمدنظامی را در امان نگھدارد، اين جنگ نيز از عھدۀ چنين مھم

ولی اتھام زدن . کند، و يا بمبارانھای کشورھای غربی در موصل يا رقه نيز برای غير نظاميان تفکيکی قائل نمی شود

تش از اين ار. به ارتش سوريه که عامدانه عليه مردم خودشان دست به جنايت می زنند، توھين به ھوشمندی انسانھاست

ن آقای ماکرو. سربازان خدمت وظيفه تشکيل شده که از سرزمين ملی عليه گروه ھای متعصب مذھبی دفاع می کنند

وقتی شما در ملل متحد در حال رجز خوانی بوديد، سربازان بشار اسد در حال عبور از رودخانۀ فرات بودند تا با 

  .داعش تصفيه حساب کنند

يميائی برايتان باقی مانده تا چرخ کر اين شعبده بازی، ھنوز عمليات زير پرچم دروغين  کارت برنده دۀالبته، به مثاب

» خط قرمز« ی در انتشارات سازمان سيا، مدعی شديد که ئبا برداشت از اين رمان زنجيره . تحريفاتتان را بگردانيد

 از ٢٠١٣ت گس ا٢١اده اند که حملۀ  نشان دMITدر حالی که کارشناسان برجستۀ ضد اطالعات ترکيه ! تعيين کرده ايد 

منطقۀ شورشيان صورت گرفته، ولی گويا که چنين گزارشاتی برای شما اھميتی نداشته است و حتا اگر در مورد پرونده 

مريکائی اعالن کرده باشند که امتھم می داند کارشناسان ) ٢٠١٧ اپريل(ای که دمشق را در رابطه با واقعۀ خان شيخون 
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شما حتا بررسی . ميز است و يا کامل نيست، اين موضوع نيز برای شما اھميتی نداشته استآقاط ابھام پروند دارای ن

 را نخوانديد تا دريابيد که او چگونه Seymour Herschمريکائی سيمور ھرش ابسيار برجستۀ بھترين روزنامه نگار 

 .و بی اعتباری آن را ثابت نموديميائی قطعه قطعه پياده کرد کاتھام زنی به ارتش سوريه را در حملۀ 

يميائی، کآقای ماکرون ترديد کنيد زيرا اين شوخی 

مانترای واقعی در تبليغات غربی سرانجام موجب 

يميائی، تاج از سر کاين شوخی . بيزاری خواھد شد

برندۀ نخل طالئی دروغ پردازی دولتی را سرنگون 

ا کرد، کولين پاول پيشين در شورای امنيت ملل متحد ر

به ياد آوريد که بطری شيشه ای کوچک را نشان می 

  . داد

ھر روزی که می گذرد، اين مانترای سحرآميز بيش  

آنانی که ھنوز به آن باور دارند ھم آنانی ھستند که می خواھند به آن باور . دھد از پيش تأثير جادوئی اش را از دست می

ولی اکثر مردم سوريه به چنين مانترای . بی ھرگز دروغ نمی گويندکه فکر می کنند که دولتھای غر داشته باشند يا اين

در ملل متحد حرکات چرخشی دست کوچکتان چيزی را . سحرآميزی باور ندارند، و اين آن چيزی ست که اھميت دارد

به دنيا شما نيز مرده » گروه تماس«. ی ناپديد خواھد شدئھای بی فايده در ھياھوی رسانه  تغيير نمی دھد و پر حرفی

 . ديگر از آن حرفی به ميان نخواھد آمدۀآمده و ظرف يک ھفت

ًمشخصا چه کسی ھنوز به رئيس جمھور فرانسه گوش می دھد ؟ اين رياست جمھوری،  فردی که در اين مقام بوده مھم 

خالف ستود،  به ابليس نمائی دولت سوريه مبادرت کرد، که خائنان به کشورشان را در لباس م٢٠١١نيست، که از سال 

که از مخالفان مسلح پشتيبانی کرد، و مشوق گسيل تروريستھا به سوريه بود، که دبيرستان فرانسوی در دمشق را بست، 

که از ھمکاری امنيتی با سرويس ھای سوری امتناع کرد، که جنگ افزار به افراطگرايان تحويل داد، که وقتی داعش 

، که برای رئيس جمھور قانونی سوريه فراخوان مرگ صادر کرد، که عليه دمشق می جنگيد از مبارزه دوری گزيد

که حقوق بين الملل ) فرانسه(مردم سوريه را به محاصره محکوم نمود و جلو ارسال دارو را گرفت، اين رئيس جمھور 

و گوش می دھد ؟ ً پيمان بست، واقعا چه کسی امروز ھنوز به ا ورا زير پا گذاشت با بدترين نوع کلونياليسم دوباره عھد

، شما نرھا کنيد، آقای ماکرو. با انتخاب مداخله در امور ديگران، فرانسه خود را به خارج از ميدان بازی محکوم کرد

  .ھستيد» out «ُاوت 

  

 : لينک متن اصلی 

https://www.mondialisation.ca/laissez-tomber-la-syrie-m-macron-vous-etes-out/5609927 
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