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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

  
 جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٢٠١٦ اکتوبر ١١

  

  در گفتار و کردارتوحش

  
  جيمز پتراس

  

روسيه، چين . روپا برای فتح خاورميانه است، بی ھمتا ست اۀ و اتحاديامريکا که اساس جنگ ھای امپرياليستی توحشی

، نه به ھيچ کشور مستقلی حمله کرده اند، و نه باعث تحريک فرار ميليون ھا امريکاو ايران، دشمنان اصلی تجاوز 

 روسيه توسط سوريه، دولت متحد خود، جھت کمک به مقابله با حمالت تروريستی مزدورانی.  بيچاره شده اندۀپناھند

کريمه به صورت مسالمت آميز و از طريق انتخابات دوباره به روسيه .  کشور را دارندۀدعوت شده است، که قصد تجزي

 خودداری ااز بازی در ھرگونه نقش نظامی در حمايت از جنگ ھای غرب عليه عراق، يمن و ليبي مسکو . پيوست
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و   در آسيا، غرب به ويتنام، فيليپين . نمی رسد وپا  ارۀ و اتحاديامريکا توحشھيچ کدام از اين ھا به سطح . نمود

 و جنوب شرق آسيا وريا ست، به چين ، کامريکا، که اکنون متحد جاپان. افغانستان حمله کرده و آنھا را نابود ساخت

ر ايران در عص. که درگير ھيچ جنگ امپرياليستی برای فتح نبوده است چين برای به نوبه خود قرن ھا ست . حمله کرد

 به ايران حمله کرد و ١٩٨٠ در سال ھای امريکاعکس، عراق با حمايت ه ب. جديد به ھيچ کشوری حمله نکرده است

در واقع، اگر راه اندازی جنگ ھا، انجام حمالت، . راه انداخت که باعث تلفات ميليونی شده  طوالنی جنگ را بۀيک دھ

 جاپان، اتحاديه اروپا و امريکا باشند، پس بنابراين توحش معيار نابودی تمام جوامع و مرگ ميليون ھا نفر ناشی از آن،

 بودند که خارج از امپراتوری بودند و زبان تمدن را صحبت ئیآن ھا در يونان قديم، بربرھا ... ھستندوحشیبه روشنی 

 از توحش، امروزه. آن ھا مھاجمان وحشی بودند که به دنبال غارت ثروت و فرھنگ امپراتوری بودند. نمی کردند

درون امپراتوری در جنگ ھای پی در پی که نابود و غارت می کند ظھور می کند، حتی در حالی که جوامع و اقتصاد 

 امپرياليستی کل فرھنگ ھا را نابود می کند، توحش. خود آن ھا در جھل، فقر، بدھی، اعتياد و جنايت غلت می خورد

نابود می سازند، در حالی که فرھنگ احمقانه، مواد  راق و سوريه را ميراث بزرگ تاريخی تمدن ھای باستانی مانند ع

 خودشان را تحميل می کنند، که در حال حاضر جمعيت خودشان را در سطح اسباب بازی ھای الکترونيک خدر و م

ند تلفيق است و ھرگز نمی توا» ديگران«ً دائما در جنگ با وحشینظم جھانی امپرياليستی ... کودکان باقی گذاشته است

در خارج با ترور .  که گستاخانه نابود کرده است، ياد بگيردئیو شبيه سازی کند و از گنجينه ھای انسانی گرانبھا

  .حکومت می کند و در داخل فريب می دھد

***** 

اخت، متھم س» توحش« سامانتا پاور، دولت ھای روسيه و سوريه را به » ياوه گو« ، سفير  متحد در مللامريکا ۀنمايند

که به غيرنظاميان حلب کمک ارائه می متحد  غيرمسلح ملل ۀو ادعا نمود که مسکو و دمشق به کاروان بشردوستان

 .دادند، حمله کرده اند

 » استتوحش، مبارزه با تروريسم نيست، ]در سوريه[دھد و از آن حمايت می کند آن چيزی که روسيه انجام می«

  متحدلل در مامريکا ۀسامانتا پاور، نمايند

 

 :مقدمه

متھم ساخت، و » توحش«سامانتا پاور، دولت ھای روسيه و سوريه را به » ياوه گو«، سفير  متحد در مللامريکا ۀنمايند

که برای غيرنظاميان حلب کمک می برد، حمله متحد  غيرمسلح ملل ۀادعا نمود که مسکو و دمشق به کاروان بشردوستان

 مدرک و اثبات ندارد؛ تنھا چيزی که نياز ۀ و تھديد نيازی به ارائئیياوه گو. داده نشداما ھيچ مدرکی ارائه . نموده اند

 .ست سر و صدای عاطفی شديد و شکايت سازمان ھای تبليغاتی جمعی موافق و ھمسوا

ن  را بيرون می کشند، که تمام قواعد و قوانين متمدئی، تصاوير رھبران و گروه ھا»بربرھا«برای اين که روشن شود، 

 .آنھا تنھا با جنگ مسلحانه پاسخ می گويند. برای ھميشه ترک می کنند را 

کار برده شده عليه روسيه و سوريه برای توجيه بمباران پايگاه ارتش سوريه ه  بتوحشمفاد اتھامات کنونی پاور از 

، که درگير در جنگ  پرسنل دولتی گشت٢٠٠ ست، که منجر به کشته و زخمی کردن تقريبا امريکا ئیتوسط نيروی ھوا

 .عليه تروريست ھای داعش و مھاجمان جھادی بوده اند

 سفير سامانتا پاور برای فاقد صفات انسانی ۀ، روش بدبينان»توحش«به عبارت ديگر، متھم کردن پرسنل سوری به 

 . شده اندامريکاًنشان دادن قربانيان جوانی است که قبل تر و عمدا قربانی جنايت جنگی 
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 . و کاربرد قانونی آن را تجزيه و تحليل کنيم-» توحش« استفاده و سوء استفاده از بيان ۀد زميناجازه دھي

 

 در کردار: توحش

، سوريه، يمن و ا و متحدانش با حمله به کشورھای افغانستان، عراق، سومالی، ليبيامريکادر طول پانزده سال گذشته، 

ه مقامات نظامی و غيرنظامی ب. شته، زخمی، و سلب مالکيت نموده اندلبنان و اشغال آنھا، بيش از ده ميليون نفر را ک

 و با ايجاد جنگ ھای قومی و مذھبی، جوامع باستانی و روابط  طور سيستماتيک کل اقتصاد آنھا را نابود ساخته

  . و دست نشاندگان سياسی فاسد را در قدرت نشانده اند مردم آن ھا را تضعيف نموده اند خانوادگی 

 ايجاد جوامع بی قانون و پرآشوب ۀ، منجر به قاعدامريکاجه، بازداشت ھای خودسرانه و حبس ترويج شده توسط شکن

نابودی زيرساخت ھای اجتماعی باعث شده که توده عظيم ..  شده است، که زمانی مولد و باثبات بوده اندئیدر کشورھا

 ۀ اين تصميم سياسی آگاھانۀنتيج.  کامل جامعه فرار کنندۀتجزيجمعيت، با ميليون ھا پناھنده نااميد از تھاجم، جنگ ھا و 

 ميليون ھا نفر از جوانان ۀامپرياليستی، خالی کردن شھرھا و محالت، خانواده ھای از ھم جدا شده، تخريب زندگی و آيند

  .عرب و مسلمان بوده است

   
 ننگ امريکا: شکنجه

رو می شود، ه  روبامريکادر حالی که ميزان تلفات باال می رود و اروپای غربی با سيل ناشی از جنگ ھای تھاجمی 

ھمدست جنايت «به عنوان  و تمام مخالفان و منتقدان خود را    امپرياليست ھا صدای لفاظی ھای خود را بلند کرده اند

   .برچسب می زنند» ھاوحشی «، و »کاران جنگی

ئی  غارت امپرياليستی بزرگ تر و پايدارتر باشد، نااميدی رھبرانش در برابر شکست ھای نھاۀ سياست گستاخانھر چه

  .خود متوسل می شوند» ديپلماتيک «ئی و بيشتر به زبان ناسزاگو تر تشديد می شوداش بيش

 

  :ھاوحشی جوی  و توحش در جست

روسيه، چين .  اروپا برای فتح خاورميانه است، بی ھمتا ستۀي و اتحادامريکای که اساس جنگ ھای امپرياليستی توحش

، نه به ھيچ کشور مستقلی حمله کرده اند، و نه باعث تحريک فرار ميليون ھا امريکاو ايران، دشمنان اصلی تجاوز 

رانی روسيه توسط سوريه، دولت متحد خود، جھت کمک به مقابله با حمالت تروريستی مزدو.  بيچاره شده اندۀپناھند

کريمه به صورت مسالمت آميز و از طريق انتخابات دوباره به روسيه .  کشور را دارندۀدعوت شده است، که قصد تجزي
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 خودداری ااز بازی در ھرگونه نقش نظامی در حمايت از جنگ ھای غرب عليه عراق، يمن و ليبي مسکو . پيوست

 .نمی رسد  اروپا ۀ و اتحاديامريکا توحشھيچ کدام از اين ھا به سطح . نمود

 ست، به امريکا، که اکنون متحد جاپان. و افغانستان حمله کرده و آنھا را نابود ساخت در آسيا، غرب به ويتنام، فيليپين 

که درگير ھيچ جنگ امپرياليستی برای فتح   خود قرن ھا ست ۀچين به نوب.  و جنوب شرق آسيا حمله کردورياچين ، ک

  .نبوده است

 به ايران ١٩٨٠ در سال ھای امريکاعکس، عراق با حمايت ه ب. ر جديد به ھيچ کشوری حمله نکرده استايران در عص

جنگ عراق و ايران از سال .(راه انداخت که باعث تلفات ميليونی شده  طوالنی جنگ را بۀيک دھًتقريبا حمله کرد و 

  ) م– بود ١٩٨٨ تا ١٩٨٠

 توحشمالت، نابودی تمام جوامع و مرگ ميليون ھا نفر ناشی از آن، معيار در واقع، اگر راه اندازی جنگ ھا، انجام ح

 . ھستندوحشی به روشنی جاپان اروپا و ۀ، اتحاديامريکاباشند، پس بنابراين 

 سفير سامانتا پاور به معنای وارد شدن در تونل توھماتی است که زبان ارزش ۀادعای خالف آن و پيروی از متن ياو

 . را زينت می دھدتوحشًا اعمال ھای ليبرالی واقع

شبه نظاميان تروريست که به عنوان . تمام زبان سياست منحرف شده و به يک خود فريبی استادانه تبديل گشته است

می   را گسترش توحشدوباره بسته بندی شده اند، از مراکز امپرياليستی غرب تا سطح، » ميانه روھا«و » شورشی ھا«

 است، که مقام قدرت ھای غربی را خوار می ]وحشيانه[سم خودش يک کردار بربرمنشانهگسترش عمدی تروري. دھند

 .کند

 

 نتيجه گيری

آن ھا .  بودند که خارج از امپراتوری بودند و زبان تمدن را صحبت نمی کردندئی آن ھا"بربرھا"در يونان قديم، 

 از درون امپراتوری در توحشامروزه، . ندمھاجمان وحشی بودند که به دنبال غارت ثروت و فرھنگ امپراتوری بود

جنگ ھای پی در پی که نابود و غارت می کند ظھور می کند، حتی در حالی که جوامع و اقتصاد خود آن ھا در جھل، 

 امپرياليستی کل فرھنگ ھا را نابود می کند، ميراث بزرگ تاريخی توحش. فقر، بدھی، اعتياد و جنايت غلت می خورد

اسباب بازی  خدر و نابود می سازند، در حالی که فرھنگ احمقانه، مواد م نی مانند عراق و سوريه را تمدن ھای باستا

 خودشان را تحميل می کنند، که در حال حاضر جمعيت خودشان را در سطح کودکان باقی گذاشته ھای الکترونيک

 .است

 و نھادھای قانونی را خوار کرده ئیم سيستم قضاآنھا تما. ھا با صراف ھا و دالالن فاسد آلوده است وحشی امپراتوری 

فضای عمومی برای نخبگان به يک توالت عمومی تبديل گشته، که به روی ھر گفتمان عمومی و بحث بسته شده . اند

 .است

زيک گرفتار متاف اتحان امپرياليستی، ف. جای بحث منطقی، اصول جمھوری را تضعيف می کنده نمايشات انتخاباتی، ب

 مولد بازسازی کنند، و نه می توانند درست ۀ نابود شده را به يک مستعمرۀھستند، که نه می توانند يک جامعنظامی 

د، به اين نبھترين و درخشان ترين اسيران خود ياد بگيرند و يا بھره مند شو مانند کاری که رم با يونان کرد، از ميان 

 . خود نمک پاشيده استۀ زير پای مردم فتح شدبه خاک دليل که نشان داده شده است که چنين تخريبی 

است و ھرگز نمی تواند تلفيق و شبيه سازی کند و از » ديگران«ً دائما در جنگ با وحشینظم جھانی امپرياليستی 

در خارج با ترور حکومت می کند و در داخل .  که گستاخانه نابود کرده است، ياد بگيردئیگنجينه ھای انسانی گرانبھا
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سخن  ياوه گوی امپرياليستی سامانتا پاور، چنان ناپخته نمايش داده شد،  به ھمان گونه ای که توسط سفير .  دھدفريب می

نادان در ميان خودشان در  ھای وحشی : پردازی او در مجامع بين المللی حد وسط تشنج مقامات را منعکس می کند

  .زندمی اندا طنين تاالر مرمری با بی حوصلگی جارو جنجال راه 

. ھای امپرياليستی توسط دست نشاندگان و عروسکان دستی فراری خودشان محاصره می شوندوحشی در پايان، 

رو شوند، آنھا بايد تصميم بگيرند که يا درگير ه و انحالل داخلی خود خودشان روب ھنگامی که آنھا سرانجام با پوسيدگی 

پرياليستی را از بين ببرند و عدالت، قانون و تمدن را انتخاب  امتوحش و يا نظم  در آخرين حريق بزرگ جھانی شوند

 .کنند

 

 : نويسندهۀدربار

 . جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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