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 Political سياسی

  
  )Xavier Monier(خاوير مونير

 شيری. م. ا:  و پی نوشت ازبرگردان

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٩

  مندی قطر  رضايت-از ليبيا تا مالی
 

، امالک پاريس و کارخانه ھای گروه کوريز را تأمين نمی کند،  ورزش فرانسهۀگاز شاھزادگان امارات فقط ھزين

  .فريقا نيز به حرکت وامی داردابلکه، اسالمگرايان را در شمال 

انسه و قطر پس از معاشقه با دومنيک دوولپن، نخست وزير اسبق فر. اين ھم تنھا شوروشوق زودگذر آن نيست

 جمھوری وی، ھمچنان به عشقبازی خود در فرانسه، حتی رکوزی در مدت پنج سال رياستھمآغوشی با نيکوال س

  ).اشاره است به نشان حزب سوسياليست فرانسه(که بوی گل ُرز سوسياليستی می افشاند، ادامه می دھد  زمانی

 کوّرز با نام تجاری لوتانيور، عضويت در سازمان بين المللی ۀ شھر، نجات کارخانۀايجاد صندوق حمايت از حوم

باالخره، چرا که نه، کمتر کسی از داشتن دوستان ثروتمند زياد، شکوه می ]. را ھم فراموش نکنيم[انسهھواخواه فر

  .کند

 فقدان دمکراسی و مخالفان يا که سخن از کمک به کشورھای بحران زده در ميان است، نواقص آنھا، مثالً  اما زمانی

قذافی، اسد، بونگو و ديگران، ھر چند که تصور آنھا در ھر حال، از . عدالت و مطبوعات مستقل، ھيچ اھميتی ندارد

حداقل می دانيم که امر توارث در . عمل آوردنده از حقوق بشر بسيار محدود بود، پذيرائی با شکوھی در کاخ اليزه ب

  . ستيزه جويانه، يک سخن توخالی نيست- رغم نابينائی ديپلوماتيکه حکومتھا، حتی ب

  

  گاز قطراسالمگرايان تحت حمايت مالی 

گاز قطر فقط به افيون ورزشی مردم خوب فرانسه محدود نمی شود، بلکه، مخارج شورشھای اسالمی را نيز تأمين 

 اتفاق افتاد، شبه ليبيا در گفته باکچيچ، آنگونه که مثالً ه ب. می نمايد که حتی کشورھای ديکتاتوری را تخريب می کنند

  .خرج نمی دادنده  اميران ھم خست ب.نظاميان بسياری با پول قطر تغذيه می شدند

می ) Canard Enchaîn(»کانارد انچين« مجله ٣ ۀکه کلود آنجلی، ھر ھفته در ستون خود در صفح ھمچنان

: او يادآوری می کند. نويسد، شاھزادگان خوب مخارج گروھھای شورشی در شمال مالی را ھم تأمين می کنند

گروھھای تروريستی در ) پولی(قطر مھمترين منبع تأمين مالی بنيادھای خصوصی عربستان سعودی، کويت و «
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عنوان يک ه سازمانھای غيردولتی که به توزيع پول بين جاھالن خدا مشغولند، ب. »شمار می رونده سراسر جھان ب

 خطرات ۀشدت نگران اين واقعيت است و در باره ضدجاسوسی خارجی ب. پوشش ساده مورد استفاده واقع می شوند

 برخی افسران فرانسوی با ھمتايان قطری خود در ئی آنجلی، موجب رو در روۀگفته که ممکن است ب... ازیاين ب

  ...رکوزی ھشدار داده بودفرانسوا اوالند و قبل از او به سصحرا بشود، به 

  .»...کسانی را دوست می دارم که با گلوله بازی می کنند «-» تا- تا- تا«: کتيبه روی کاريکاتور

... مثابه اقدامات پان عربی تلقی می کننده منظور خودداری از تخريب ھمه چيز، تالشھای قطر را به ن بجاسوسا

ضعيف ترين حلقه ھای «عنوان ه سوی سلفی ھا در تونس و مراکش ھم جاری شده است که به  بسيل پول دقيقاً 

  ...ھمه اين پولھا بوی گاز می دھند. شناخته می شوند» بعدی

  

  :مپی نوشت مترج

اقدامات و ميان می آيد، ھر جا که ه ماھيت و خصوصيات استعمار و امپرياليسم سخن بھر آن گاه که از 

 استعمارگران و امپرياليسم جھانی برای اشغال و مستعمره سازی کشورھای مختلف توضيح ۀرويکردھای ويرانگران

چنان » حقوق بشر«و » دمکراسی« از ،»و مدرنيسم» نوگرائی«از » چپھای نو، مدرن و دمکرات«داده می شود، 

 امپرياليسم در گوشه ۀواسطه عام ميليونی و ويرانيھای ادامه دار بھای  قتل ۀغرا سخن می گويند و چنان بر ھم

  . فتاده است می بندند که گوئی ھيچ اتفاقی نيگوشه جھان چشم

ده داری، فئودالی و سرمايه داری را در  افکار و انديشه ھای دورانھای برۀکه چکيده و عصار» نوانديش«بنيادگران 

اين استعمار و امپرياليسم،  سراسری ۀعرضه می دارند، کمترين اعتراض به عملکرد و حمل» نوانديشی«زرورق 

و دشمنی با » ديکتاتورھا«اخواھی از نام ھوه نيرويھای اھريمنی جھانی به خلقھا و کشورھای مختلف را ب

، »فسيل بودن«، »عقب ماندگی«اتھام اند ھر منتقدی را بازير ضرب می گيرند و حاضر» مدرنيسم«و » نوانديشی«

  .و معادل اينھا، چنان تکه پاره کنند که ھيچ اثری از آنھا در عالم وجود باقی نماند» کھنه پرستی«

 و در ھمينجا، از وارد ت که به زير گرز گران اينگونه نوانديشان ببريم، فعالً را ھيچ سر زيادی نيسن ولذا، چون م

شدن به بحث نظری يا سياسی با اين آقايان خودداری نموده و ضمن صرفنظر از يادآوری عوارض، پيامدھا و نتايج 

، موضوعات جبران ناپذير حمالت، جنگھا و مداخالت امپرياليسم و استعمارگران جھانی در کشورھای مختلف

  : اند، انتظار پاسخ مشخص را دارم»نوانديشی« آنھائی که مدعی ۀمشخصی را مطرح کرده واز ھم

 پولھای نفت و گاز قطر، عربستان سعودی، کويت و ديگر مستعمرات مشابه در تسليح و تأمين مالی ۀــ رابط١

 آنھا در امور داخلی ديگر ۀخانو ھمچنين، مداخالت گستا» انقالبھای رنگی« استعماری، - جنگھای تروريستی

که، اين رويکرد تازگی ندارد و در  کما اين. کشورھا را با امر نوانديشی، دمکراسی و حقوق بشر توضيح دھند

تا ... عربستان سعودیکار گرفته شد و طبق آمارھای موجود، ه  ميالدی عليه اتحاد شوروی نيز ب٨٠ ۀسالھای دھ

در تابستان سال ... سط روزانه دو ميليون بشکه نفت استخراج می کردطور متوه ، ب٨٠اواسط سالھای دھه

 ميليون بشکه رساند و در ٩ ميليون بشکه و در پائيز ھمان سال ۶ ميزان صادرات خود را به روزانه ١٩٨۵

 نظام اقتصادی بزرگ ۀاين، برای مجموع.  ميليون بشکه در روز افزايش داد١٠ اين ميزان را تا١٩٨۶اوايل سال 

  :رجوع شود به اين نشانی... ( اتحاد شوروی يک فاجعه بودۀ برنامه ريزی شدو

 27450=p?/de.hafteh.www://http.(  
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 ۀنظري نکاربستبه مريکا با اامپرياليسم :  اين واقعيت برکمتر کس ناروشن چيست، کهۀــ نظر نوانديشان در بار٢

 چاپ پول بی پشتوانه نمی تواند اقتصاد کشورھا را ۀھيچ چيز ديگری به انداز«: که جان مينارد کينز مبنی بر اين

ور جلوگيری از سقوط منظه ر مشغول است و چون ھمين پولھا بال به چاپ و انتشار بی حد و حصر د،»تخريب کند

فتد، بخشی از آنھا را قطر، عربستان سعودی، کويت و يايد در کشورھای ديگر به جريان بمريکا باکامل اقتصاد 

  .حساب تسليح و تأمين مالی تروريسم بين الملی، وارد بازار می کننده يکسری کشورھای مشابه ديگر، ب

 ۀلحاظ نوع نگرش به مقوله حداقل ب(نظرم نوانديشان گرفتار در افکار و عقايد سرمايه داری و ماقبل آنه ــ ب٣

 شيوخ قطر، ، بايد پاسخ صريح اين سؤال را ھم بدھند که مثالً )ع آن به مفاھيم دمکراسی و حقوق بشرمالکيت و به تب

اگرنه، چگونه می ! می شناسند يا نه» دمکرات«و » مدرن«، »نو« خودشان ۀعربستان سعودی و کويت را به انداز

  .تصور کنند» حقوق بشر«و » سیدمکرا«توانند اربابان و حاميان ماواری اقيانوسی آنھا را حامی و مدافع 

زکوزی  با نيکوال س»سوسياليست«که، بسيار مايلم تفاوتھای ميان سياستھای فرانسوا اوالند  ــ مورد آخر اين۴

ھمراه شرکای ه که دومی ب ويژه اينه ب. روشن سازند» نوانديشان دمکرات و مدرن«فاشيست را طيفھای مختلف 

 تحميل و دولت آن را عوض کرد و ليبياج فارس، جنگ وحشتناکی را به  خليۀغربی خود و شيوخ کشورھای حوز

 سياستھای ھمتای سابق خود، در ھمکاری تنگاتنگ با شرکای غربی خود و شيوخ کشورھای حوزه ۀاولی، با ادام

  .ن می کندييخليج فارس، برای سوريه دولت تع

  . قربانی شدن حقيقت نشود واقعی، موجبا، رعايت ادب و نزاکت تصنعی يا حتانتظار می رود

http://perevodika.ru/articles/22234.html 
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