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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

  

  )Alexander Costin(نيالکساندر کوست

  یريش. م. ا: مترجم

  ٢٠١١ نومبر ٠۶

 

  !بھر جنگ آماده شو... 

  . شودیخارج م) ١( مغربۀ از محدودليبيا ی جنگ استعماریامدھايپ
  

 دي بایروزيخاطر په  است که بی ھمه آن کار،ی نظامۀ مقابله با حملیآماده شدن برا:  مانده استی باقنهي گزکي نھات

 یادگاري مرده عکس ۀيمند بودند در متن روسه  عالقھاياري سال قبل، بس٧٠ قاَ ي است که دقیادآوريالزم به . انجام داد

 ني به مھمتری معمر قذافۀ فعال جنازیول.  خواھند شدافتي زي نندهيآر  دئی انسانھانيکامال محتمل است که چن. رنديبگ

  . شده استليموضوع عکس تبد

 یرسانه ھا.   شده استليبيا حوادث ی چشمھا به سوشتري موجب برگشتن باز ھم بیري رھبر جماھ»ی رسممرگ«

 ارائه ليبياقوق مختلف روند حوادث  از شن،ي و ھمچنی از قتل معمر قذافی مختلفري و مجامع سالم، تفاسیارتباط جمع

  . داردیادي زاري بسۀ کشور ھنوز فاصلني ثبات در ای دھند که با برقراریم

.  کندی مري شده سی سازهي شبري رفت، در ھمان مسیچنانکه انتظار م  ھمی عمومیمنده  مجموع، عالقدر

 شده یفا سرھنگ قذیلحظات زندگ ني دلخراش آخرري مجذوب تصاویرسان  اطالعئی سرپایدوستداران خوراکھا

  . سازندی منعکس نما امر رتي ھم باشند، واقعی واقعیاباني خی ھرچند کشتارھا،یونيزي تلورياما تصاو. اند

 در شهيمرد ھم«) و کتاب کم شھرت( مشھور لمي از فئی صحنه ھااري اختی ب،ی مجازی فاجعه در فضاني ای تماشابا

 شود، در جلو چشمانم ی ملي خونالود و بد بو تبدی مصرفیمجاز» گوشت « بهتيکه  در آنھا، بشر» حال فرار

 یونيزي تلوی که کانالھادهي پدني تصور ا،یستيالي روشن سوسۀندي ما، ھنوز تا آن آانينيشي پیبرا. دندي گردداريپد

ده پخش خواھند طور زنه  حق دفاع و محاکمه را بی ھر چند مقصر اما دارای کشتار انبوه انسانھااقيجھان با اشت

 ی داستانھاکه ی زمانی حتنده،ي در چشم انداز آھاي ناھنجاری که از برخمي گویدر داخل پرانتز م. (کرد، مشکل بود

 غرب ی از فانتزی خوفناک و آخرالزمانی توأم با صحنه ھای خرد و فناوریروزي پ،ی اتحاد شوروی علم- یليتخ
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 که نمي بیاما امروز م.  شدمی ھمواره شگفت زده مد،ي کشی مريصو را به تماي فوکوش»خي تارانيپا «یپس از تئور

  ). تر بودکي نزدتي به واقعی غربليتخ

***  

 شي پژوھشگر کم و بني ایبرا.  کنمی شروع مليبيا قتل رھبر انقالب ی از چگونگ-  مطالعه اوضاع، از آخریبرا

 نگونهيعالوه بر آن، مرور ا.  نداردیتي اھمچي ھ،ی کشته شدن معمر قذافیزمان و چگونگ: کوچک روشن است که

 ی روندھای داخلی محتوا،یونيزي تلوی روشن کانالھاري تصاوی آور است چرا که، در وراانيشدت زه صحنه ھا ب

 منتشره توسط رسانه یتمام اطالعات جعل.  ھم در داخل کشور و ھم در خارج از آن پنھان مانده است،یھنوز سرّ 

 پسآھنگ - و قتل سرھنگ.  امر نداردتي با واقعی قرابتني کمتر،ی و مجازیقدرت مواز ني الهيوسه  ب- ی جمعیھا

  .آنھاست

 ی جنگني ماشني تری و قوني ترشرفتهي در سر راه پیقذاف.  بودیني بشي قابل پجهي صادقانه اذعان کرد که نتديبا

  . او تنھاست معلوم بود که،ی نظامۀاز ھمان آغاز حمله تا اثرات مداخل.  بودستادهيجھان ا

 ھمه روشن ی افزوده خواھد شد، برایدي کدام تولمتي قکه ني را، ایدي توللي وسای بھاشي افزاتي واقعی قذافقتل

 مطمئن، کي ستراتژی ارتباطستميس. ندي آینظر نمه  ھستند که چندان ھم مبتذل بی ارتباطلي ھمان وسانھا،يا. کرد

 ی کامال مشخص می عملیري گجهي نتکي بلکه ست،ي نی شخصیباي ارزکي نيو ا. ھاي داده ھا و رمزگذاریعني

 تي موقعنيي تعزاتيه با تجھھ در مواجیئ منطقه گري بازني که بزرگترتي واقعنياوضاع را با در نظر گرفتن ا. باشد

ر  برخوردای گذارد، از چنان امکانی ماني نقطه پای ھر کشوری ملتي آنھا، که به امنئی مشابه اروپااي ئیکايمرا

  . توان درک نمودیم یروشنه نبود، ب

 ی کنترل غربرقابلي غی متمرکز در ماھواره ھاستمي به س،ی ارتباطزاتي تقاضا به تجھزاني واضح است که مکامال

  .افتي خواھد شي شوند، قطعا افزای ملي تبدکي ستراتژیاسي س- ی به محصول نظامکه ی زمان-یو خدمات رمزنگار

ھر ساختار .  کندی کسب میگري مفھوم مطلقا دی ارتباطات جھانیئ ماھواره ستمي سۀژ پروۀ توسعی جھان امروزدر

  . خواندن نخواھد بودیبرا» دفتر باز «کي جز یزي بسته، چی ارتباطستمي بدون داشتن سیاسي س- ینظام

ود ساخته،  خکيتي ژئوپلتي موقعی را قادر به بازسازهي، روس)یبدون فروش تکنولوژ (ستمي سني داشتن ااري اختدر

 اريدر اخت.  کندی ملي صاحب ابزار کنترل اوضاع و پر نفوذ در جھان تبدرگذاري واقعا تأثی جھانگري بازکيبه 

 باشند که ی توانند ھمان برگ برنده ای م،یوئي رادمع و استراق ستي ابزار ھدا،ی اطالع رسانۀ بستیداشتن کانالھا

 ۀ عمال با توسعه،ي روسکيتي ژئوپلۀنديآ. رندي گی قرار مفي ردکي در ی نظاماتي با شرکت در عملت،يلحاظ اھمه ب

 ستمي سۀي ھدفدار و ھوشمند بر پا،ی ارتباطات جھانزاتي ساخت تجھی برای نظامعي صنایکيامکانات تکنولوژ

  . داردمي مستقیوابستگ ،یئماھواره 

***  

 یآن نظم جھان. ستي و تازه نعي امر بدکي هوج چيھه  ب- ليبيا یري قتل رھبر جماھیاسي سجي به ذکر است که نتاالزم

 مغرب ی شده، فقط به کشورھای آن طراحئی با شرکت متحدان اروپای حتکا،يمرا ۀ متحداالتي اۀليوسه که نه تنھا ب

  فرای بعدۀ کشور، در واقع آغاز مرحلني اشغال اال و عمليبيا از خارج به ی جنگ داخلليتحم. محدود نخواھد بود

  . و خشن استعمار کھن استی کامال بدوی  ھادهي و بازگشت به ای در بعد جھانئی قھقراري سۀ دوردنيرس
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 را که چشم ی جوان ملیمھايرژ.  شناسندی نمتيرسمه  جھان نو را بی و استقالل ملتي حق موجودی غربیکشورھا

 اني از میگريبعد از د یکي سازند، ی را روشن می به تشکل ملی مذھب- ی قومیھايانداز گذار از ساختار گروھبند

  . باشدی مملت دولت و بي ھدفمند تخرۀ غرب مبتکر پروسني ھمقاي دارند و دقیبر م

 ۀ مبرم غرب در متن توسعألۀ و آشکارا به مسابدي ی نمود میگري در شکل کامال دی سلفۀ پروژی جھان امروزدر

 به اشکال که یخلقھا و ملتھا، زمان. است شده ليتبد)  خودتيدر کل(ی عربی مدل کشورھایستيالي سوسۀخواھانيترق

 بي شوند، تخری نابودکننده مواجه مني خواھانه، با موازئی با نگرش جدااي و ی سلفیدئولوژيمختلف، چه با ا

  .ونددي پیوقوع مه  جوان بی دولتھای ساختاری و مبنایکيدئولوژيا

 یني اساس خط ده بیگسترش مناقشات داخل.  شده استی کلمه در مصر عمال منتفی واقعیمعناه  ملت بکي ليتشک

.  کرده استی گذارني منطقه را ھم مۀ ھمی حت،ی ثبات داخلۀي، نه فقط پا)انيحيمس( ھا ی قبط- )مسلمانان(عربھا 

 ی و قومیني دیتھاي با تمسک به اقلرمتخصصان،يطور پنھان از چشم غه  گر چه فعال بزي نراني در ای روندنيچن

 ھر ی ھرج و مرج بھاطيدر شرا.  پروسه روشن و قابل درک استني کنندگان اليمنطق تعد.  استنيدر شرف تکو

 ی ساده م،ئی تا سطح فرمول شمارش ابتداري ذخاني و روال حمل اابدي ی چند برابر کاھش می شرطريگونه ذخا

 کشور و جامعه تيز حما خواھد بود که ایار سھل تر از مذاکره با دولتي بسی محلنيگو با خوان و گفت. شود

  . باشدیبرخوردار م

***  

 ی و خونخواری درجه سقوط اخالقني اخ،ي بازگشت به تارني است که انيا.  استني آن مسائل قابل درک، ھمۀھم

 جنبه یخي تاری شباھتھایجو و در جست.  دھدی انسان را تکان م،ی غرب، از نقطه نظر انسانیاي رھبران دنیبرخ

 درست پا در ی غرب امروزنجايدر ا. ند کی خطور می به مغز آدمیکيتي ژئوپلیطبق پروژه ھا کامال منیني عیھا

 شکست ئی شوراهي را، آنجا که روس»یگريد «تي واقع،ی موردنيدر چن.  گذاردی میستي نازشي رای پایجا

َ ي عی غربی قدرتھا»ۀانيدلجو «ی جالب توجه است که تالشھااريبس. ميني بیخورد، م  کردند یسع.  شودی تکرار منا

 توانند با آنھا به توافق برسند، و باالخره، ھر بار با ی دادند، باور داشتند که می قربانرا یبا آنھا مذاکره کنند، ملت

 با روح خشونت یبي شباھت عج،ی از مرگ قذافننتي خانم کلی نفسانتي رضابايتقر.  مواجه شدندانتي و خیبکاريفر

  زي نتلريھ.  ھم ھستندهي کامال شبزي نکيپلوماتي دی و روشھایدئولوژيا.  او داردکيوژدئولي ااراني و تلري ھیپرست

 را »یصلح جھان «ۀدي را سرنگون ساخت و ا»یکتاتوريد «مي کرد، رژتي حماتي از حقوق اقلبي ترتنيبه ھم

  .مطرح نمود

 ثابت ی قذافۀرارسد، نمون ف" نوبت اش۴١" سال که ی است که زمانني عبارت از اهي روسألۀ مسني مھمترنکيا

 غرب را برآورده ی ھمه خواستھاليبيارھبر .  گذشت، دور از احتمال استی صلح بر مبنایخواھد کرد که برقرار

 پسر او، معتصم را ،یحت.  گذاشتندازدحام اري در اختدني دری ناتو جسم او را  براۀژي ویروھايدر پاسخ، ن. ساخت

  .ردند دچار کزي به سرنوشت فاجعه آمزين

 اري گذارند، بسی مشينماه  غرب بی که رھبران دموکراس،یراخالقي و منطق غی خونخواردي حرص شدني ادرک

 را به تمدن غرب ی که حق سرکردگی اخالقیتھايفي آن کۀعنوان مجموعه  بسميامتناع آگاھانه از ھومان. مشکل است

  .ھد دیقرار م تمدن غرب را پشت عالمت سؤال کي ستراتژۀ کند، توسعیاعطاء م

 في شد، اگر جنگ کثی مزي ھمان اندازه غم انگزي اروپا نهي و اتحادکايمرا ی واقعۀندي آیني بشي پدي کنتصور

  . شدی انتخاب میتي وضعني خروج از چنی برانهيعنوان تنھا گزه  بیاستعمار
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 تي نامطلوب که موجودی کشورھای در فھرست عمومهي روسی توان گفت، که جای منيقي به بي با احتمال قرنکيا

 ی مهي است که روسني مورد عبارت از اني در ای اصلألۀمس.  شده استنيي شود، تعدهي برچدي آنھا بای و دولتیمل

 ھم یدئولوژي انجايدر ا.  نهاي رديدست بگه  بناتو ی به سرپرستی استعمار جھانليتواند ابتکار عمل را در روند تشک

 با حداکثر ،ی اتحاد شوروی، رھبر١٩۴٠ جنگ در سال ۀدر آستان. ابديوق  تواند بر محاسبات نادرست تفیم

 ني ایول.  برخوردار استی از چه امکاناتیستيالي سوسی شوروري کرد که اتحاد جماھمي تفھشي رایوضوح به رھبر

ن آن وقت منطق به بار ننشست و امروز ھم ممک. دي نمایريجلوگ) ٢(»بارباروس« طرح یھم نتوانست از اجرا

  . شودنياست چن

 دي بایروزيخاطر په  است که بی آن کارۀ ھم،ی نظامۀ مقابله با حملیآماده شدن برا:  مانده استی باقنهي گزکي تنھا

 عکس هي روسۀ جنازیمند بودند که در روه  عالقھاياري سال قبل، بس٧٠ قاَ ي است که دقیادآوريالزم به . انجام داد

 به ی معمر قذافۀ فعال جنازیول.  خواھند شدافتي زي نندهي در آئی انسانھانيت که چنکامال محتمل اس. رندي بگیادگاري

  . شده استلي موضوع عکس تبدنيمھمتر

***  

 ،ی خواھیاگر صلح م« آموزد، ی میاما زندگ.  را بترساندھاياري ممکن است بسیراخالقي برخورد خشن و غنيچن

 کشورھا را ساقط ی غرب رھبران قانونیايدن.  داردانيو جنگ در سرتا سر جھان جر. »!بھر جنگ آماده شو

ۀ  جوامع و دولتھا، به فاجعیئ قھقراري به س»یصدور دموکراس« سازند، ھر بار ی محروم میکرده، از زندگ

  . شودی می منتھ»رالزميغ «ی قومی گروھھای در اغلب موارد به نسل کش،یانسان

 ن،ي جان مک کنيھم. ستينه، گربه ن. قانه و کوته فکرانه است احمی، تصور»انشاءهللا گربه است« تصور که نيا

  . وارد کردی نوبتی را در فھرست کشورھاهي روسراَ ي اخکا،يمرا خواهي حزب جمھوریدي از رھبران کلیکي

  

  : مترجمحاتيتوض

 ی واقع در غرب مصر شامل کشورھای اراضی تمام،ی نگاران عرب در قرون وسطخي دانان و تاری جغراف-)١(

 ليسي و سني سارد،ی بالھارري جزان،ي تا اندولس و ھمچنی غربی مراکش و صحرار،ي تونس، الجزا،ليبيا یامروز

برداشت ( حفظ شده استی زبان عربدر که تا امروز ھم دندي نامی  را مغرب مترانهي مدیاي دریواقع در بخش غرب

  ).یزبان روسه  باي پدیکي از وصيو تلخ

لمان ا ۀ حملۀ برنام،ليبی صی از سرکردگان جنگھایکي بارباروس، کيدريفته از نام فر برگر- طرح بارباروس-)٢(

 ماه ١٨ و مي ژنرال پاولوس تنظی رھبرري، ز١٩۴٠ سال جوالی ٢١ طرح در نيا.  بودی به اتحاد شورویستيفاش

 جون ٢٢ز  طرح، روني اساس ھمهب. دي گردبيتصو) لماناارتش (رماخت ي ویمبر ھمان سال توسط فرماندھدس

 حمله ی به اتحاد شوروی غربی از جبھه ھایتلريلمان ھاوقت مسکو، ه  بامداد بۀقي دق١۵ و ٣، ساعت ١٩۴١سال 

  ).یزبان روسه  باي پدیکي از وصيبرداشت و تلخ( آغاز شدیھني مريکرد و جنگ کب
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