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  دميتری سدوف

  شيری. م. ا:  ازافزوده و برگردان

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٨

   نوبل]دارالمجانين[تيمارستان
 

 کشور ٢٧، سازمانی که ... اروپاۀيجايزه صلح نوبل به اتحاد:  نوبلۀعجيب از کميتو يک خبر غيرمنتظره 

 سياسی بين المللی - اروپائی را در خود جمع کرده و، طبق اساسنامه، موظف به حل و فصل مناقشات نظامی

 اروپا حتی دارای يک نھاد، به سخن ديگر، يک سازمان نظامی خاص خود نمی ۀاتحادي. نيست، اعطاء گرديد

اتحاديه قوم و خويشی اروپا برای چنين منظوری به پيمان . دمشغول بشو» برقراری صلح«باشد تا به امر 

  .نظامی موجود، ناتو تکيه می کند

موفقيت آميز در راه برقراری ۀ  نروژی نوبل، توربرن ياگالند اعالم کرد، مبارزۀطوريکه رئيس کميته اما ب

در . شمار می آيده روپا ب اۀصلح و حل صلح آميز مناقشات، دموکراسی و حقوق بشر بزرگترين دستاورد اتحادي

 جنگ ۀخاطر متحد ساختن اروپا و تبديل آن از قاره  ب٢٠١٢ صلح سال ۀجايز«: جمله بندی جايزه گفته می شود

  .» اروپا اعطاء می گرددۀ صلح، به اتحاديۀبه قار

  !حيرت انگيز است

. تبديل گرديد»  قاره صلح جنگ بهۀاز قار« در ھم کوبيده شد، ١٩۴۵لمان در سال اکه فاشيسم  اروپا، زمانی

 روياروئی دو بلوک، ۀ کشورھای اروپائی، بعدھا در دورۀجامع.  اروپا وجود نداشتۀآنوقت ھيچ نشانی از اتحادي

ھلسنيکی، در سند تا کنون معتبر، اگر چه غرب از مدتھا پيش زير پا گذاشته، ١٩٧۵در سند نھائی کنفراس سال 

  .مطرح گرديد

 جايزه نوبل و تيم او پيمان ۀ آيندۀچوف، برندربوکه ميخائيل گ اروپائی پس از آنآشفتگی نظم بين المللی 

و اين آشفتگی بالفاصله پس از پاک کردن . دنبال آن، اتحاد شوروی را منحل کردند، شروع شده ورشو و ب

ثله لمان و ديگر کشورھای اروپائی در ماکس سھم بزرگ  ھيچ.  جھان آغاز گرديدۀابرقدرت شوروی از نقش

عالوه بر اين، بمباران . کردن يوگسالوی و برافروختن آتش جنگ در ميان اجزاء آن را فراموش نکرده است

اين، . سازماندھی شد»  صلحۀقار«در » مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر «ۀ يوگسالوی به بھانۀ روز٧٩

 اروپا ۀريکا و کشورھای عضو اتحاديما ۀاولين جنگ پس از جنگ جھانی دوم در اروپا بود و آن را اياالت متحد
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 ۀ قبلی، برای پاک کردن رژيم سالبادان ميلوشوويچ از روی زمين که مانع اصلی در ترسيم نقشۀبا برنام

  .راه انداختنده  بالکان بود، بموزائيک

 اروپا در يوگسالوی را، که در واقع تاريخ ۀ اتحادي-  ناتو١٩٩٩فراموش کردن تاريخ ماجراجوئی سال 

 ۀدر پی اعطای جايز.  آتالنتيک در پوشش حفاظت از صلح بود، به ما تلقين می کنند-ميگری جديد آورونظا

 ۀزيرا، سازمان آدمکشان کوزوو، که منطق. ويژه در برلين شادمانی می کننده  اروپا، بۀصلح نوبل به اتحادي

فراريان «چرا که اردوگاه . رديدلمانی ھا تشکيل گادست ه باستانی صرب را در خون خود غرقه ساخت، دقيقا ب

لبانی، به سالحھای امنظور اعزام به کوزوو از راه ايتاليا و ه لمان تشکيل داده و با در قلمرو را دقيقاً » آلبانی

  .لمان تسليح کردنداخريداری شده با پول 

ل ترين  اروپا فعاۀکام خود کشيد، و کشورھای عضو اتحاديه سپس جنگی شروع شد که ھزاران صرب را ب

ھم اکنون اين شبه نظامی . اينک انھا دست آموز خود، ھاشم تاچی را می چرانند. شرکت کنندگان اين جنگ بودند

فقط در پريشتين پناه نگرفته، بلکه قدم در راه بزرگی نھاده و باز ھم راھزنی » ارتش آزاديبخش کوزوو«سابق 

  . مريکا، بلکه در اروپا ھمامی کند اما، نه فقط در 

 اکنون سازمانھای امنيتی اروپائی از دست مافيای مواد مخدر کوزوو ناله می کنند، اما اين، تازه آغاز کار ھم

را در صربستان جنوبی و مقدونيه آماده »  صلحۀقار«خود برای » ارمغان«رژيم ھاشم تاچی بزرگترين . است

که کار ديگری از دستش بر نمی  ؟ برای اينچرا. می کند و سپس کار خود را در يونان و ايتاليا ادامه خواھد داد

  . سران اين رژيم از ميان متجاوزان به عنف و قاتالن برخاسته اند و چنين نيز خواھند ماندۀھم. آيد

  می ناميم؟» مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر« اينھا را امروز ۀآيا ما ھم ھم

.  کردندء ايفااا در سرنگونی دولت قانونی ليبي اروپا نقش اصلی رۀکشورھای انگليس و فرانسه، عضو اتحادي

 ديگری واقع ۀ در قارازيرا، ليبي. له ارتباط نداردأ با اين مس نوبل ظاھراً ۀاين درست است که جمله بندی کميت

 ساکنان سواحل مغزاست و رويدادھای ناشی از قوانين ژئوپليتيک در سواحل جنوبی دريای مديترانه لزوما 

  .شمالی آن را از کار انداخته است

 نوبل چه روی می ۀ صلح، در کميتۀدر ھر حال، مھم اين است که ھنگام تصميم گيری برای اعطای جايز

 مستقيم داشته باشد؟ اين تمدن مرکب از ۀدھد؟ آيا احتمال دارد که تمام رويدادھای آنجا با ھمه تمدن غربی رابط

، در سالھای اخير به نوعی معتاد به مواد مخدر می ماند که در اثر خماری به )و اروپائیمريکائی ا(دو نيمه 

، دچار افسردگی شد و )رالد( زياده روی در تزريق مخدر ۀ در نتيجءاين معتاد ابتدا. حالت احتضار افتاده است

خاطر يک چيز، ه ن بيمار بمريکا، و اندامش در اروپا دچار تشنج گرديد و تمام اعضای بدن اياسپس قلب آن در 

  .يک دوز جديد ناله می کند

بيچاره نوبل، پس از «: يکی از شبکه ھای اجتماعی اينترنتی پس از انتشار اين خبر حيرت انگيز نوشته بود

  .» او به تيمارستان، شايد از مزار خود فرار کرده باشدۀشنيدن خبر تبديل کردن کميت

 نوبل از مدتھا پيش به يک ابزار ۀ که کميتیل گفته شده ولی، اين واقعيتالبته، اين سخن گزنده، شايد بی تأم

 جھان به تيمارستان ۀمطيع تحريفات سياسی در دستان کسانی تبديل شده که بی صبرانه در صدد بدل کردن ھم

  .ھستند، صحيح است

  

  :افزودۀ مترجم
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رده ام، در اين مورد خاص بسيار سفانه آقادی دميتری سدوف خالف تمام آثاری که از ايشان ترجمه کأمت

»  صلحۀقار« اروپا در خارج از اين قاره را در رديف دستاوردھای ۀخالصه صحبت کرده و جنگھای اتحادي

  . برنشمرده است

 کشورھای اروپائی از بيش از ده سال پيش در جنگ عليه مردم و استقالل افغانستان فعاالنه ۀکه ھم در حالی

مريکا و اکه  دکان، جوانان و پيران اين کشور بی دفاع را بی وقفه می کشند؛ درحالیشرکت می کنند، زنان، کو

 اروپا عراق را به ويرانه تبديل کردند و پس از قتل عام ۀبا حمايت و پشتيبانی قار)  اروپاۀعضو اتحادي(انگليس 

 کار ۀلح را برای ادامو فراری دادن چندين ميليون نفر از جمعيت آن، دھھا ھزار نفر تروريست و مزدور مس

جا گذاشتند؛ وقتی که نيروھای فرانسوی دولت ساحل عاج را سرنگون ساخته، معاون ه خود در اين کشور ب

رياست جمھوری آن بر گماردند و يا در مدت ھمين يک سال و نيم گذشته، با حمايت مالی، ه بانک جھانی را ب

ن المللی، سوريه را تا کنون بدتر از عراق و سومالی ويران تسليحاتی، تبليغاتی آموزشی و اطالعاتی تروريسم بي

 حل و فصل سياسی بحران سوريه ألۀناميد؟ مگر زمانيکه مس»  صلحۀقار«کرده اند، چگونه می توان اروپا را 

 جنگ ۀمريکائی نبودند که مخالفان مسلح دولت سوريه را به ادامامطرح شد، ھين مقامات اروپائی و 

 اتحاديه اروپا برای یاعضا... لماناسی عربده کشيھای مداوم مقامات انگليس، فرانسه، فراخواندند؛ چه ک

 اروپا در اواسط ماه گذشته ۀسرنگونی دولت سوريه را فراموش کرده است؟ مگر ھمين انگليس عضو اتحادي

ی، کمک می  ميليون پوند برای تجھيز تروريستھای در حال جنگ با سوريه به وسايل ارتباط۵اعالم نکرد که 

ی حضور مستقيم يا نيابتی نداشته و يا به حل و فصل صلح آميز کدام ئکند؟ اروپا در کدام جنگ داخلی يا منطقه 

  مناقشه کمک کرده است؟

مريکا نيست که از موضع گردن کلفتانه با سوريه ا ما، با پشتيبانی و حمايتھای اروپا و ۀآيا ھمين ترکيه ھمساي

مريکا و ا ۀ موجوديت خود، فلسطينيان را بدون حمايتھای ھمه جانبۀيل در تمام دورصحبت می کند؟ آيا اسرائ

راضی بيشتری از خاک فلسطين ابر سرشان خراب می سازد؛ ھر روز را اروپا قتل عام می کند؛ خانه ھايشان 

  ...را به اشغال خود درمی آورد؟

 کنونی می چرخد، ھر ۀب جھان بر پاشنجنگ و جنايت و اشغالگری ھمزاد اروپاست و تا زمانی که در! نه

 نوبل، حتی ھر نھاد ديگری به اروپا بدھد، ھر جايزه ای ھم اعطاء نمايد، در ماھيت اصلی ۀنامی که نه فقط کميت

  ... اما تا کی؟. اروپا، مھد جنايت و جنگ و استعمار بود، ھست و خواھد بود. آن تغييری ايجاد نمی شود
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