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  :مپيشگفتار مترج

  بادرود

 نتيجه در شنيدم، و ديدم معاصر رويدادھای دربارۀ مريکاا صدای از ويدئو تعدادی انترنتی، گذارھای و گشت در ًاخيرا

 تروريسم از برداری بھره و تروريسم گسترش در امپرياليستی غرب نقش به مرتبط جديد، مقالۀ تعدادی شدم تشويق

 کولن ميشل مديريت به اکسيون، انوستيگ سايت در است بخش ١٠ که قالهم اين انتخاب .کنم ترجمه برايتان اسالمی

 ديد خواھيم .است ارزشمند اطالعاتی ديدگاه از بيشتر که کنم می فکر ًفعال و است شده منتشرجيميبل آزاد نگار روزنامه

 ؟نه يا کرده بررسی ،ھست و بوده که را آنچه نيز تحليلی ديدگاه از آيا که

 سيمای و صدا مکان بارزترين مثابه به مريکاا صدای و پنتاگونی، ھای اپوزيسيون بزنيم، حدس توانيم می که گونه ھمان

 و معاصر جنگھای با ارتباطی اروپا اتحاديۀ و مريکاا گويا که کنند می رفتار ای گونه به تمام شرمی بی با ھمچنان ناتو

 زاد خانه ھای سگ که باشيم آگاه و بدانيم که دانستم وریضر را يادآوری اين نتيجه در .اند نداشته تروريستی عمليات

 امپرياليستی رسانۀ اين بايدً دائما ما و ھستند، کار در و کوشند می صاحبانشان به خدمت در ھمچنان مريکاا صدای در

 بين البته  .است ايران در اسالم دين حاکميت بنيادی اضمحالل ھمانا ھائی رسانه چنين توفيق ذخيرۀ  .کنيمء افشا را

 ھر زيرا .ھستيم ما قربانيانش نخستين که دارد وجود ديالکتيکی رابطۀ اسالمی جمھوری و پنتاگونی ھای اپوزيسيون

 .پندارد می خود حقانيت برای توجيھی مثابه به را ديگری بنيادی ابتذال و اضمحالل يک

 تناقض متأسفانه ولی ايم، يافته دست شگرفی تیاطالعا ابزار به انترنت، و نوين ھای رسانه گسترش با کرديم می تصور

 وضعيت در .شوند می بسته کاره ب بشری ضد ھای سياست و پراکنی دروغ برای ابزارھا که اينجاست در بنيادی

 وضعيت اين با زيادی بسيار حدود تا کشور از خارج ايرانيان متأسفانه .رسند می نظره ب اندک حقيقت کاربران کنونی،

 می پيدا اولويت شود می حقيقت حال شامل که منافعی بر مالی و شخصی منافعً غالبا جا ھمه گمان بی . تندھس تبانی در
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 حقيقت فقدان در .است ناخودآگاه يعنی .است ايدئولوژيک کشور از خارج ايرانيان جمع در موجود ِتبانی نتيجه در .کند

 .است ابتذال ماند می باقی قوم اين از آنچه

  محوی حميد

 سياسی جغرافيای/مبارزه و ھنر ھنامۀگا

******  

  ٢٠١۶ مه ٢۴

  

، برای ھمۀ اروپائيھا عمليات تروريستی در پاريس و بروکسل ٢٠١۶ چ مار٢٢، ٢٠١۵مبر  نو١٣، ٢٠١۵جنوری  ٧

با وجود اين، ھر روز طی عمليات . روزھای جراحت بار عمومی را در حافظۀ تاريخی شان به ثبت رسانده است

، يمن، افغانستان، ا گذاشته می شود، در عراق، سوريه، ليبيءنظامی که به نام مبارزه عليه تروريسم در جھان به اجرا

فرانسه، کشوری که با يک دست عليه . نھای بی گناه می شودپاکستان و امثال اينھا، خيلی بيش از اينھا موجب مرگ انسا

اثبات چنين واقعيتی . والن چنين وضعيتی استؤتروريسم می جنگد و با دست ديگر از آن پشتيبانی می کند، يکی از مس

 .را در ده نکته بررسی می کنيم

 ساختار اقتصادی که وجودش به تداوم ھمه جا ھمان ساختار ھرمی شکل بر پا شده، ھمان آئين رھبر نيمه مقدس، ھمان«

درد و در حفظ و حراست از  يعنی ساختاری که مازاد توليد محصوالت مصرفی را از ھم می. [...] جنگ بستگی دارد

آگاھی به اين امر که در جنگ . [...] بدان نيازمند است) طبقاتی ( فضای فکری خاصی می کوشد که جامعۀ ھيرارشيک 

ين معناست که در خطر ھستيم، موجب می شود که تصاحب قدرت به دست بخش کوچکی از جامعه به سر می بريم، به ا

ًاھميتی ندارد که جنگ واقعا به وقوع پيوسته . [...] شرط طبيعی و اجتناب ناپذير برای تداوم حيات توجيه يا تعبير شود 

 وجود داشته باشد، اھميتی ھم ندارد که  و به اين علت که ھيچ پيروزی قطعی نيز نمی تواند و يا اعالم شده باشد

 ».موضوع مھم اين است که وضعيت جنگی وجود داشته باشد. پيروزمند باشد يا نه

 George ORWELL, 1984 -١٩٨٤جرج اورولز، 
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 يکی از تھيه کنندگان Thales در پاريس، ميزان ارزش بورسی گروه تالس ٢٠١٥مبر  نو١٣از تاريخ سوء قصدھای 

 افزايش داشته، در حالی که سھام بازار بورس فرانسه کک کرانت ٣%ت الکترونيک ارتش فرانسه تا اصلی تجھيزا

CAC 40سھام ريتوين . [...].  رو به کاھش داشته استRaytheon (+3,41%) نورثتروپ گرومن ،Northrop 

Grumman (+5,75%) الکھيد مارتين ،Lockheed Martin (+5,25%)گی، موشک، و يا ، سازندۀ ھواپيماھای جن

  ).١(مريکا داشته اند اتجھيزات امنيتی سايبری افزايش چشمگيری در اياالت متحدۀ 

  

  فرانسه در بازار فروش اسلحه

قرار ) مريکا، بريتانيا و روسيهاپشت سر اياالت متحدۀ (فرانسه در بازار فروش اسلحه بين سومين و چھارمين رتبه 

 ٢٠١٤ تا ٢٠١٣ افزايش داشته اند و از سال ٤٢% سالح فرانسوی تا اتدر، صا٢٠١٣ تا ٢٠١٢از سال . گرفته است

مريکا و جلوی روسيه به رتبۀ ا، فرانسه پشت سر اياالت متحدۀ ٢٠١٥بر ودر اول ماه اکت.   باال رفته اند١٨%به ميزان 

ه به يمن گسترش ارتقاء فرانسه در عرصۀ فروش اسلح). ٣(دوم بين صادرکنندگان اسلحه در جھان دست يافته است 

 ٣،٦٣، ٢٠١٤ه به عربستان سعودی ممکن شده است، حجم قرارداد اسلحه با اين کشور مشتری در سال حفروش اسل

  .ر بوده استالميليارد د

 

 .، فرانسه در سطح کشورھای اروپائی،  مھمترين فروشندۀ اسلحه به عربستان سعودی بوده است٢٠١٠در سال 

حوثی ھا يا جنبش (در جنگ عليه يمن و شيعيان زيدی من را اين جنگ افزارھا عربستان سعودی در حال حاضر 

بمب ھای سعودی، که برخی از آنھا ساخت فرانسه است، ھر روز از غير نظاميان قربانی می . بکار می برد) انصار هللا

 نفر از ٣١طی دو حملۀ ھوائی از سوی عربستان سعودی : ِ در نزديکی عدن ٢٠١٥ جون ١٧برای مثال، در . گيرد

 نفر غير نظامی کشته ٩٧ در بازرار يمن ٢٠١٦ چ مار١٥در بمباران روز ). ٥(جمله تعدادی زن و کودک کشته شدند

  .دمريکا بوااالبته اينبار بمب ھای پرتاپ شده ساخت ). ٦( نفر از آنان کودک بودند ٢٥شدند که 

سخنگوی ). ٧( در يمن کشته شده اند ٢٠١٥ و نومبر چبين مار)  زن و بچه٨٣٠( شھروند ٥٧٠٠در کل بيش از 

ً نفر را اعالم کرد که غالبا در بمبارانھای ٢٣٩٠٠ رقم ٢٠١٦ جنوری در Tamim Chamiوزارت بھداشت يمن 

  ).٨(نيروی ھوائی عربستان سعودی کشته شده بودند 
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فرانسه ناممکن است که بتواند مقصد نھائی جنگ افزارھای فروخته شده اش را بررسی کند، در عالوه بر اين، برای 

 اين مقاله به ٥بخش (ًحالی که عربستان سعودی رسما از گروه ھای سلفی جھاد طلب در سوريه پشتيبانی می کند 

  ).بررسی ھمين موضوع اختصاص دارد
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