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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  عمران خان: نويسنده

  صبا راھی : برگردان از

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۶

 

 !پايان ستايش قذافی
 

  دو روئی

ديگری وجود دارد که ۀ  اما، آيا واژکند، ست و مردم زيادی را به حالت دفاعی وادار میا مقتدر ۀاين يک واژ

  کرد؟  در سالھای قبل از انقالب، غرب چگونه با آنھا رفتار میليبياتوصيف گر اين باشد که مردم 

 مرگ سرھنگ معمر قذافی، که جلوی دوربينھا مراقبند تا نگاه کينه ۀ سخنان جدی زمامداران دنيا در بارۀمشاھد

  !کند است که چشم را باز میتوزانه ای نداشته باشند، تجربه ای 

  ھستند که قذافی را حمايت میئی تبريک بگويند ھمان کشورھاليبيا که به صف شده اند که به مردم ئیکشورھا

 دادند و تاکتيک ھای نادرست او را در محروم سازی مردمش برای يک دليل ساده ناديده می کردند، به او امتياز می

  .ا بودآن دليل ساده منافع آنھ. گرفتند

امروز، ممکن است برای ھر کسی خبر بزرگ و دست اولی نباشد، ولی اين ارزش را دارد تا معترف بود که 

  . عقب نشينی کردليبياچگونه غرب از دلداگی خود به رھبر 

 – امريکائی شروع به مذاکر با تيم ليبياموسی کوسا، رئيس سرويس اطالعاتی . بريتانيا اولين کشور اين اتحاد بود

  .د کنانگليسی، شامل سی آی ای و ام آی شش، می

 .که بماند مجبور است که با توپ بازی کند درست بعد از حمله به عراق بود و قذافی می دانست برای اين

  . که او کردیو بازي

 کار the Lockerbie   تلويحأ پذيرفت که بمبگذاری الکی بای؛ کنار گذاشت، را که وجود نداشتی اتميۀاو برنام

 .امه بن الدن را ھم صادر کرداس بوده و حتی فراتر از اين ھمه رفت و حکم دستگيری رھبر القاعده ليبيا

باشد، بالھتی که در موضع  در دنيا می" تحت تعقيب ترين مرد"  که بن الدن در آن موقع ،و ابلھانه، اعالم کرد

  .داد  او خود را نشان می،گيری ھای بين المللی ھر روز
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   تخيلیسادگیه ب

 ۀکند، زمامدار انگليسی، خشنود از نقش او در صحن بعد تونی بلر، نخست وزير انگليس، شخصأ او را مالقات می

 تلويزيون ۀصورتی که وقتی در صفحه  نشست و تمام مدت مالقات را لبخند زد، بئیجھانی، در سايه چادر صحرا

  .رسيد نظر میه سادگی تخيلی به شد ب ديده می

يک سال بعد بريتانيا تحريم را برداشت و قذافی يکی از اعضای کلوپ شد، يک . ند بسيار واقعی بودو لبخرھره ب

  . رھبر شد،تبعيدی بين المللی که حق پيوستن به گروه را نداشت

در اين زمان مردم .  را از سر گرفتليبياچند وقت بعد در ھمانسال جرج بوش نيز بنای مجدد روابط ديپلماتيک با 

 را ليبيا قذافی ثروت ۀ متوقف شد، و خانوادليبياحت فشار از جانب رژيم بودند؛ ورود خبرنگاران خارجی به  تليبيا

  .برد به سرعت به تاراج می

 در انظار عمومی با سرھنگ به تندی ی، آنھا گاھاً مطمنئ. ر غرب واقعا اھميتی ندارد ظاھرأ از نظئیاما چنين چيزھا

  .او موقعيتی برای پيدا کردن طال بودکردند اما در خلوت  برخورد می

  

  . نفت دارد و قذافی اکنون يک دوست استليبيا

اين دفعه از خيمه خبری نبود، ولی . ، کندوليزا رايس، را پذيرا شدامريکا وقت وزير خارجۀ قذافی ٢٠٠٨در سال 

 گاه او در تروپلی شدند به ميزانی که وقتی شورشيان وارد اقامت.  به طرز مشھوری شيفته رايس بودليبيارھبر 

  . از خانم رايس پيدا کردندئیعکسھا

 .رسيد اکنون پُر از شکوفه است ستايش گری غلو آميز از يکديگر ، به نظر می

کند و برای اولين بار شورای امنيت سازمان ملل را مورد خطاب قرار   ديدن میامريکا در ھمان سال، قذافی از اً بعد

  .نزده دقيقه صحبت کند؛ که اينکار به يک ساعت و نيم کشيد بود که پاءاو بنا. دھد می

ه گفت شورای امنيت سازمان ملل تروريست ھستند ب در مابين سخنرانی ھمان روز او اتھاماتی وجود داشت که می

عنوان تنبيه استعمارکردن آن ه  بئیفريقاا به کشورھای ئی از کشورھای اروپاامريکا ھفت بليون دالر ۀ مطالبهعالو

  .کشورھا داشت

 اصالحات در ۀشاھدان عينی و علمای علمی به تناوب در بار. حال که ھر دو اين موضوعات قبأل مطرح شده اند

 پرداخت غرامت از طرف اروپا برای ۀعالوه عده ای ھم در باره شورای امنيت سازمان ملل حرف زده اند، ب

 .فريقا صحبت به ميان آورده انداساختن 

 .، درست فکرشده می توانست در جھت ارتقاء پيدا کردن پيش رود معقولۀيک مذاکر

شد و  سادگی برافروخته میه رسد که سرھنگ توجھی به چنين موضوعات بررسی شده نداشت و ب چنين به نظر می

آورند، نه  خاطر میه را ب زد که کسانی که شاھد بودند امروز آن در حالت آشفتگی فکری حرفھای بی ربطی می

 .نوری او، بلکه برای بی پروائی کامل او و قابليت مسخره آميزبرای سخ

در اصل . کرد  جھانی بود ھمانطور که ھيچ چيز تصوير او را لکه دار نمیۀاما مھم نبود وقتی قذافی در صحن

  . انتظار بھتر از اينھا را بايد داشت

س شده در يونيفرم نظامی با تمام نشان ھا ملب.  ايتاليا اين مرد را برای يک بازديد کشوری دعوت کرد٢٠١٠در سال 

 بليون ۵ ليبيا کشوری که به رژيم ۀوسيله عالوه به  خوش و بش کرد بئیو زرق و برقھايش او با سياستمداران ايتاليا

  . غرامت برای طرحھای استعماری پرداخت نمود نيز مورد ستايش قرار گرفتامريکادالر 
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  تجاری قذافی قرار میۀسرعت طرف معامله ر کوچک برای کشوری بود که بيي يک تغامريکا بليون دالر ٥اما آن 

  .رفتگ

  

 مشت آھنين

با در نظر گرفتن تمام اينھا، چرخيدن غرب به روی اين ديکتاتور به ھمان دليلی چرخيدن به روی تمام ديکتاتور ھا 

 ۀ آشفتۀرف بود تا يک جوجکند ط  میئیبسيار ساده تر است که با مردی که با مشت آھنی حکمفرما. باشد می

  . مالی بدون نقدينگیۀدموکراسی در يک سرزمين سرشار از منابع اما خزان

ه ست که بادھد که چه کسی دوست است و چه کسی دوست نيست، چيزی  آن چيزی که غرب آن را مالک قرار می

  . استحشدت واض

که بال قوی آن رھبران خوش مشرب مثل  است اين است که اکنون واکنش غرب چه خواھد بود حچيزی که کم واض

 . بالھای پشه در حال ضعيف شدن و سقوط است

 انگاشته می" خواسته مردم"صورت کسل آوری ه که در مورد آن حرافی ب" دموکراسی" بيرونی واژه ھای ۀدر الي

شد تا از  ته می که از بھشت دموکراتيک برای موسی و قومش ريخئیشود در حال فروريختن ھستند مانند مانا، غذا

  . ُمردن آنھا در کوير بر اثر گرسنگی جلوگيری کند

  موضوع اين است 

کند مجبور شد واکنش نشان  غرب وقتی که قذافی پايش را فراتر گذاشت و تھديد کرد که مردم خود را بمباران می

سد تا به امروز بيش  االارسوريه بشدر . دھد شما حتما اميداوريد در يک موقعيت مشابه مجدد واکنش نشادن می. دھد

 صادر نشده؛ حتی يک رھبر غربی ئی ھواۀ، ھنوز فرمان يک حملرسانيده است نفر از مردم را به قتل ٣،٠٠٠از 

  .نشانی از مخالفت با او نشان نداده است

  .سوريه دوستان نيرومندی دارد که مصممند واکنش نشان ندھند

 ليبيااق بيفتد، ولی تفاوت رفتار غربی ھا نسبت به سوريه و ھيچکس نمی خواھد در يک کشور عربی ديگری اتف

  . کند نقس را در سينه تنگ می

اگر بنا باشد يک ديکتاتور را حمايت کنند يا سرنگون کنند، . دو روئی.  اين نوشته گفتمءمثل ھمان چيزی که در ابتدا

  .دو روئی يک واژه نيرومندی است

  عمران خان: نويسنده

  صبا راھی : مترجم

  ٢٠١١بيست و چھارم اکتبر 

  

  :مترجميادداشت 

 اين نوشته به تصوير کشيدن گوشه ۀ آن نيست، ھدف از ترجمۀد کليه نظرات نويسندئيأ ترجمه اين نوشته به معنی ت

به نظر . باشد که جوانان ايرانی الزم است ھر چه بيشتر نسبت به آن شناخت پيدا کنند ای از دو روئی دول غربی می

 تاريخ قرار داد امپرياليسم مکار انگليس شايسته ۀ ساخت و در موزئیگر بنا باشد مجسمه ای از سمبل دو رواين قلم ا

 ۀانگليسی که مال خاتمی مکار را که در بقای منافع انگليس با وعده ھای روباه صفتان! باشد ترين مقام را دارا می

تاريخ ! رساند انگليس می" چتم ھاووس"ت مدال خود مبارزات زحمتکشان را در ايران به عقب راند، به درياف
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 پرورش و تعليم جاسوس برای ویھمواره مملو از دوروئی اين روباه مکار استعمارگر است که بزرگترين تخصص 

  ! باشد  می، استدرسيدن به اھداف پليد خو

 غارتگر مدام از ۀبقط! ست بسيار ُمسریاباشد مرض طبقاتی   دول غربی نيز میۀدو روئی که يکی از خصايل ويژ

رود تا اھداف پليد خود را پياده کند، استثمار، استعمار ھمراه با جنايات متعدد و   ستمديده باال میۀسر و کول طبق

  !  اين اھداف پليد ھستند و خادمين بورژازی نيز به مرض مسری دو روئی مبتال ھستندۀمداوم از جمل

گز ھم در بوقھايشان دميدند و ھر" جھانی لغو اعدام" اکتبر را روز طور مثال اومانيست ھای صرفی که روز دھمه ب

؟ استثمارگر يا استثمار شونده؟ لغو اعدام جنايتکاری که زمينه ھا و ريشه ھای جرم "لغو اعدام چه کسی"نمی گويند 

زند؟  ئم میورد يا محرومی که بر اثر تنگناھای اقتصادی دست به دزدی و جرا آوجود میه و دورغ را در جامعه ب

 َعلم و ُکتل ھوا کردند، امروز و جلب توجه پادوھای غرب در کشورھای مختلف" رسانه ای"اينان برای نمايش 

 قذافی توسط مزدوران سی آی ای سکوت قبرستان اختيار ۀشان در مقابل ترور وحشيانه و غيرعادالن" اومانيسيم"

ھمانطور که اين !  امپرياليستھاۀمواضع جنايتکاراند ئيأسکوت اين ھوچی گران چيزی نيست مگر ت! کرده اند

 ارتش وحشی ۀل تروريست پيشه را به رسميت شناختند و رھبر اومانيست آنھا از حملئيجماعت پروامپرياليست اسرا

در مورد ترور " غرب" خط چاکری خود به منافع ۀامپرياليستھا به افغانستان حمايت کرد، امروز ھم برای ادام

کنند ھمانطور که در پاسخ به ترور بن الدن توسط سی آی ای ھورا کشيدند که  فی سکوت اختيار می قذاۀوحشيان

 ضدکارگری ۀاين جماعت رياکار و دو رو که پشت اسم کارگر و کمونيسم چھر"! جھان از شر بن الدن خالص شد"

  ! ل اعتماد نيستند کارگر و جنبش زنان در ايران قابۀخود را پنھان کرده اند به ھيچ وجه برای طبق

مرگ بر امپرياليسم و رژيم سر مايه داری اسالمی وابسته به آن و نيز تمام خادمين ريز و درشت و رنگارنگ آن 

  .تحت ھر لوا و اسمی

 اعدام انقالبی جنايتکاران و خادمين امپرياليستھا در دادگاه ھای خلقی در ايران و ۀزنده باد انقالب و مجازات شايست

آنھا ھدفی جز طوالنی تر کردن عمر سرمايه داری جھانی " ۀعادالن"قوانين ھای فرمايشی بين المللی که نه دادگاه 

  !کنند را دنبال نمی

  

  لينک مطلب پايان ستايش قذافی به انگليسی
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