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 Political سياسی

  
  par Manlio Dinucci -مانليو دينوچی: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ اکتوبر ١٧

 »ھنر جنگ«

  نگ زير چترانگ کاھ
 

جنبش «که در غرب به عنوان  (Zhao Ziyang  به رھبری ژائو زيانگ از دوران تالش کودتای طرفدار اياالت متحده

ھدف آن .  چين را آغاز کرده استواشنگتن وسيع ترين جريان بی ثبات سازی) من شھرت يافت تيان» دموکراتيک

مانليو دينوچی در اينجا .  از چين است که نيازی به ويزا نداردینگ است زيرا اين سرزمين تنھا بخشانگ کاھ

 .را مورد بررسی قرار می دھد) NED(يبکاری بنياد ملی دموکراسی فر

    ٢٠١٤بر و اکت٧ /) ايتاليا( رم /شبکۀ ولتر 

 

  

نگ اظھار انگ کادر مورد ھ دولت بريتانيا) مريکا استااياالت متحدۀ تعريف ساخت (» انقالب چترھا«مقابل  در

 .شد» ھای بنيادی حقوق بنيادی و آزادی«نگرانی کرد و خواھان تضمين 

  

 .درس ھای لندن

اين مادۀ مخدر از ھند صادر می شد .  ھا برای نفوذ در چين تجارت ترياک را راه اندازی کردندقرن نوزدھم انگليسدر 

وقتی مقامات چينی انبار ترياک را در بندر کانتون توقيف کردند و . اقتصادی و اجتماعی عظيمی به بار آوردو خسارات 
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 دولت چين را مجبور کرد که ١٨٤٢سپس به شعله ھای آتش سپردند، انگليس به شکل نظامی واکنش نشان داد و سال 

 .نگ به بريتانيای کبير واگذار شودانگ کامی بايستی ھبر اساس اين معاھده .  کندءمعاھدۀ نانکين را امضا

انحصارات بريتانيائی از چينی . نگ به سرزمين ھای استعماری بريتانيا ضميمه شدانگ کا ھ١٩٩٧اين پس تا سال از 

اعتصاب و شورش . ھا بھره کشی کردند، و حتی عبور و مرور چينی ھا به مناطق مسکونی بريتانيائی ھا ممنوع شد

خواھان ، پکن ١٩٤٩پس از تولد جمھوری خلق چين در سال . شد ولی جملگی به شدت سرکوب شدھای متعددی بر پا 

  .نگ شد، و در عين حال از اين بندر بازرگانی برای گسترش مراودات استفاده می کندانگ کاحاکميت خود بر ھ

درآمد سرانۀ .  بازگشتاردی ميلي١.٤ ميليون جمعيت به چين تقريباً ٧.٣نگ به عنوان منطقۀ ويژۀ کشوری با اکنگ اھ

چنين .  برابر چينی ھا٦ر در سال است، يعنی باالتر از ايتاليا و تقريباً ال د٣٨٤٢٠طور متوسط ه نگ بانگ کاافراد در ھ

 در ميننگ به عنوان بندر بازرگانی چين، دھمين صادر کنندۀ کاال و يازدھانگ کا علت است که ھنای به ايمعادله 

  .ی در جھان استزمينۀ خدمات بازرگان

.  ميليون نفر از آنھا چينی ھستند٣٥نگ ديدن می کنند که انگ کا ميليون گردشگر از ھ٥٠عالوه بر اين، ساالنه بيش از 

پرولتاريای نازل محلی و خارجی که برای تأمين معاش کارھای (رشد اقتصادی، گرچه به شکل نابرابر تقسيم می شود 

به بھبود عمومی شرايط زيستی انجاميده است، به شکلی که ميزان اميد به زندگی ) نازل را به عھده می گيرندموقتی و 

  ). سال است٧٥نسبت به چين که در مرز ( سال افزايش يافته ٨٤به 

 را نگ به راه افتاده، خواھان انتخاب مستقيم رئيس دولت است و قيد و شرط ھای پکنانگ کاجنبش دانشجوئی که در ھ

  .اين جنبش از جوانان طبقات مرفه و صاحب امتياز حاصل از رشد اقتصادی تشکيل شده است. بی مورد می داند

چرا، در حالی که صد ھا ميليون نفر در سراسر جھان ھر روز بايد برای مقدماتی : در اين جا پرسش بنيادی چنين است

نگی با فراخواست ھائی که مطرح کرده انگ کادانشجوی ھترين نيازھا و حقوق انسانی خود مبارزه کنند، چند ھزار 

  اند، بايد به نماد مبارزه برای دموکراسی در جھان تبديل شوند؟

  

  .جو کنيم و پاسخ را بايد در واشنگتن جست

 با پرونده ھای ضخيمی که —تعريف شده است » جنبش بی رھبر« يانی که به عنوان منابع الھام بخش و رؤسای آن جر

سازمان ھای غير «  به وزارت امور خارجۀ اياالت متحده و نھادھای وابسته به آن مانند —زمينه وجود دارد در اين 

و )) National Endowment for Democracy   «)NED «(» بنياد ملی دموکراسی«، به ويژه ONG((» دولتی 

 National Democratic Institute «شبکۀ وابسته به آن مؤسسۀ ملی برای گسترش دموکراسی در امور بين المللی

for International Affairs   «)NDI ( گروه ھای دموکراسی خواه غير «که بودجه ھای سنگينی در اختيار دارد و

  . کشور جھان تأمين مالی می کند١٠٠را در بيش از » دولتی

  .در اين جا به نمونه بين نمونه ھای بيشمار ديگر بسنده می کنيم

»   Occupy Central «نگی که اين جنبش را راه اندازی کرده است انگ کا استاد دانشگاه ھBenny Taiبنی تای 

زيرا به مدد يک سری فضای ھای انترنتی و ) le South China Morning Post du 27 septembreببينيد (

  . شده بودگو نفوذ کرد که توسط ھمين سازمان ھای غير دولتی تأمين مالی و پشتيبانی و تاالرھای گفت

 به NED((» بنياد ملی دموکراسی«نگ توسط انگ کاھ» حزب دموکرات«، بنيانگذار Martin Leeمارتين لی 

 Bidenيدن ا توسط معاون رئيس جمھور باپريل ٧روز ) اپريل ٢( تلويزيونی جلسۀواشنگتن فرستاده شد و پس از يک 

  .در کاخ سفيد مورد استقبال قرار گرفت
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بی آن که جنبش سبز : مترجم (در شرق اروپا » انقالب ھای رنگی«ژی مشابه به يسترات ری ديگر چنين مواردی و بسيا

نگ بوده و در انگ کاکه با ابزار سازی جنبش دانشجوئی در پی بی ثبات سازی ھ) در خاورميانۀ ايران را فراموش کنيم

  .ن ايجاد می کندعين حال جنبش ھای مشابھی را بين اقليت ھای ملی و قومی مناطق مختلف چي

   

  : منبع

http://www.voltairenet.org/article185527.htm 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ر واکتب ١٦

 L’art de la guerre » 

Hong Kong, sous les parapluies  

  


