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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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  فاوستو جيوديشی:نويسنده

  حميد بھشتی: برگردان از
 ٢٠١۵ نومبر ١٩

  
  : سياهۀجمع

 پرسش ھای اساسی در آنسوی احساسات چيست؟

 
  

 ۀجمع. ت می دانند، درک کنم کسانی را که با آنھا خود را ھم ھويۀمی توانم احساسات اھالی پاريس، فرانسويان و ھم

من اينجا چند نکته را برای . نديشيمايد ما را از اين باز دارد که بياما احساسات نب.  اشک آور استسياه پاريس واقعاً 

   مطرح می سازم،کسانی که ھنوز فکر می کنند

   بله يا نه، آيا جان يک انسان درست دارای ھمان ارزشی است که جان انسان ديگر؟– ١

 پاريس می بايست دارای اھميت بيشتری باشند از کشته شدگان برج البراجنه، پشاور، رقعه، ١١ کشته شدگان بخش چرا

  که درست به ھمان دليل کشته می شوند؟) دور به کجا(» دور«کابل يا مکان ھای ديگر در خاوِر 

 اين کشور گويا تازه دريافته اند ۀمع رئيس جمھور فرانسه، دولت او، رسانه ھای فرانسه و به ھمين جھت تمامی جا– ٢

 –ی که در جنوب دريای مديترانه زندگی می کنند ئ انسانھا–اين را ما می دانستيم . که فرانسه در حال جنگ است

فريقای مرکزی، در سوريه، در عراق، اکه ارتش فرانسه در مالی، در جمھوری  در حالی. مدتھاست که اين را می دانند
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د، آيا آن ند و گاھی نيز تجاور جنسی می کنند، موجب ويرانی می شوند، تيرباران می کننی ريزبر سر مردم بمب م

  د؟نجنگ نيست؟ شايد که اينھا فقط بازی کامپيوتری باش

ونه می توانيم شگفت زده باشيم از اينکه گروھی از اشخاصی که امروز ادعا می شود عليه آن گروه جنگ گ ما چ– ٣

يد نموده ايم؟ ئ و آنرا تأکه ما خودمان از آن حمايت می شود، با وسايلی که در اختيار دارد به انتقام بر خيزد، پس از آن

اين است که آنھا . ی و ھواپيماھای بی سرنشين ھم ندارندمجرمين ضربات پاريس دارای جت جنگی نيستند، تسليحات قو

ی که آنھا ضعيف ئ به سرزمين دشمن گام می نھند، جاجنگشان را به نحو خودشان صورت می دھند، بدين صورت که

ی بله، اين جنگ است و مانند ھر جنگ. نبوده، بلکه قوی ھستند، زيرا که تمامی وسايل ارتباطی دشمن را در اختيار دارند

ارق که در آن ھر طرف در سرزمين خويش ضعيف و در فاين جنگی است غير مت. دارای دو سوی مخاصمه می باشد

 و آنچه که به ضعيفان در مقابل قدرتمندان نيرو می دھد، اين احساس است که بايد از خيانتکار  سرزمين دشمن قويست

  !ه بزرگی مرتکب گشتنقل ھمان داستان اُديپوس است که ندانسته گنا. انتقام گرفت

ی را که ئھا و ساير اقدامات جنگی شر ھيوال چه کسی تصور می کند که اعالم وضعيت فوق العاده، بستن مرز– ۴

  :مدعی مبارزه با آن است از سر خود کم می کند؟ آيا به جای آن نبايد

  ال برد؟ؤ سفرانسه روابط خود و ھمکارانش و منابع مالی تروريسم را به زير» اباحبی م«: الف 

  ال برد؟ؤ را در تماس ھا و مذاکرات سوريه به زير س"فابيوس" و وزيرش "اوالند" ۀ موضع جنگويانۀفايد: ب 

کرده اند شده اند، آيا بھتر نيست دنبال » نفوذ«ال که آيا تروريست ھا قاطی پناھجويانی که به اروپا ؤجای اين سه ب: پ 

وجود ه  و افغانستان با صلح عدالتمندانه ای را در سوريه، عراق، ليبيواقعاً پاسخ اين پرسش بروند که چگونه می توان 

  آورد؟

  ٢٠١۵ نوامبر ١۶برگرفته از تالکسکاال، 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=  

 

 
 

 
 
 
 
 

   


