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  Atilio Boron - اتيليو بورون: ويدئو 

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ دسمبر ٣١

  نلسون ماندال و بی شرمی غرب
با شلوار است؟ » مادر ترزا«ی غربی منعکس کردند يک نوع آيا ماندال به شکلی که رسانه ھا: پيشگفتار ميشل کولن 

و تمام جھان می توانند دور او بنشينند؟ نه به ھيچ » که ھمگيشان يکسان و خوب ھستند« يک شخصيت والت ديسنی 

  :آنچه را که رسانه ھا نگفتند اين است که ! عنوان واقعيت ندارد

ای سرنگون سازی آپارتايد و بربريت آن، مبارزان را به جنگ خالف تمام وراجی ھای رايگان غربی، ماندال بر.١

  .مسلحانه فراخوانده بود

 و اسرائيل از رژيم آپارتايد پشتيبانی می جيم سال در زندان به سر برد زيرا اياالت متحده، فرانسه، بل٢٧در نتيجه او . ٢

  .کردند

 يمن مداخلۀ تعيين کنندۀ کوبا که در تمام منطقه به اين رژيم سرنگون شد نه تنھا به دليل مقاومت مردمی، بلکه به.٣

  .خشونت ھای نظامی غربی پايان بخشيد

تا وقتی که تحليل ھای   فعالً ... را تحت تأثير قرار دھد» والت ديسنی«اين است مطالبی که می تواند نسخۀ فراموشکار 

  ...دجامع تر و عميق تری از موفقيت ھا و شکست ھای اين مبارزه بدستمان برس

VIDEO sous-titrée 

Traduction française : Artur Da Costa pour Investig'Action 

Sous-titrage Octave Boussaton 

Merci à Bruno et Paulette   !  

  آدرس ويدئو

embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://http&fMmqCCJE1jk=v  

  :ترجمه زير نويس ويدئو 

   جھان مدعی ربودن نماد سياسی به نام ماندال شده اند، رسانه ھای بزرگ

فريقای جنوبی معرفی او بی آزار و تھی، نوعی مادر ترزائی شلوار پوش در » صلح طلب«و ماندال را به مثابه قديسی 

  .کرده اند

 شيوۀ ،فريقای جنوبی، نلسون ماندال رھبر آنافراموشی بسپاريم، که کنگرۀ ملی ه  را ب١٩۶٠خواھند که ما سال آنھا می 

  .مسلحانه را به عنوان اصل شيوۀ مبارازتی برگزيده بودند

  .فريقای جنوبی پايان بخشيدا آن شخصيتی است که به آپارتايد در المی گويند ماند
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 نقالب کوبا و فيدل کاسترو باز میبخش ديگری حقيقت به ا. چنين نظريه ای تنھا نيمی از حقيقت را بيان می کندولی 

  .و به يمن مداخلۀ کوبا در آنگوال گردد،

را شکست دادند که يک گروه آنگوالئی راست گرا را تشکيل » يونيتا«فريقای جنوبی و ا کوبا و آنگلوال نيروھای قطعات

  . فريقای جنوبی مسلح شده بوداسط اياالت متحده و می داد و تو

  .شھرت دارد» ستالينگراد آفريقا« به ١٩٨٨ چ مار٢٣نبرد کوئيتو کوآناوال، در 

  .ماندال که ھنوز در زندان به سر می برد، نوشت که کوئيتو کوآناوال چرخش تعيين کننده ای برای پايان آپارتايد بود

  .فريقا که کمی بعد موجب خاتمۀ رژيم نژاد پرست شدافريقای جنوبی و کنگرۀ ملی ا شتاب برای آغاز مذاکره بين دولت

 ماندال يادآور شد که کوبائی ھا به عنوان پزشک، آموزگار، سرباز، کارشناس امور کشاورزی آمدند و نه ١٩٩۵سال 

  .ھرگز به عنوان استعمارگر

  .اع و آپارتايد جنگيدندآنھا در مبارزه عليه استعمار در سنگر يگانه ای عليه ارتج

  ما ھرگز اين نمونۀ تاريخی بی بديل انترناسيوناليسم داوطلبانه را فراموش نمی کنيم 

 سال پيش ھنوز او را تروريست قلمداد می کردند، يعنی ۵بايد تمام اين موارد را به ياد بياوريم، زيرا امروز، آنھائی که 

  مانند دولت اياالت متحدهھمانھائی که در زندانی کردن او شرکت داشتند 

  حاال در پی اختراع يک ماندال برای والت ديسنی ھستند

  فريقا و جھان ادامه می دھنداشمايلی تھی در خدمت منافع آنھائی که ھمچنان به استعمار 

  

  يقااستالينگراد آفر

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٣مبر  دس٢٩

   به مديريت ميشل کولن- انويستيگ اکسيون

  ٢٠١٣مبر  دس٢٨

html.cynisme-le-et-Mandela-Nelson/info.michelcollon.www://http 


