ﮐﺎر ان ﻪ ﻮر

ﺪ ﻮ ﺪ!

ٔ
ٔ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان :ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﮑﺎریهﺎی ﺟﺎﻣﻊ  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ

ﺷﻤﺎرۀ  ٣٠ ،١١٠٨ﺗﯿﺮ ١٣٩٩
ٔ
دوره هﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و هﻔﺖ

ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮان
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮی را ﻧﺪارد!
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺬار از
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری!
ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻮلهﺎی ٔ
ﻋﻤﺪه ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
در ﮐﺸﻮر و ﻋـﻼﺋـﻢ آﺷـﮑـﺎر آنهـﺎ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
و اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ "روال
ﻣﻌﻤﻮل" اﻣﺮ زﻣﺎﻣﺪاری ﺣﮑﺎﯾـﺖ دارﻧـﺪ.
ِ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺎن ﻋﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺷـﻤـﺎری از ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان
هﻮادار "ﻧﻈﺎم" در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر هـﺮﭼـﻨـﺪ
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اراﺋـﻪ راهﺣـﻞهـﺎﯾـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ،اﻣﺎ ﺑﻪهﺮ ﺻﻮرت در رﺳﺎﻧﻪهـﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ ،ﺑـﻪﺟـﺰ ﺑـﺮﺧـﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺷـﮑـﻠـﯽ در ﺳـﺎﺧـﺘـﺎرهـﺎ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐـﺮدن
ﮐﺎرﮔﺰاران ارﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗـﻮازن ﻧـﯿـﺮو
ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣـﻄـﺮح ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ-
آنهﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑـﻪﺗـﻌـﻮﯾـﻖ اﻧـﺪاﺧـﺘـﻦ
ﭘــﯿــﺎﻣــﺪهــﺎی وﺧــﯿــﻢ ﺑــﺤــﺮانهــﺎی
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﺗـﺤـﻮلهـﺎ-
ﮐﺎری دﯾﮕﺮ و ﻣـﺆﺛـﺮ از دﺳـﺖ ﺳـﺮان
"ﻧﻈﺎم" ﺑﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ آﻣﺪ.
ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺧﻮﻧﯿـﻦ ،ﺗـﻬـﺪﯾـﺪهـﺎی
ﺑﯽوﻗﻔﻪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺎرﮔـﺮان ﺑـﯽﻣـﺰد و
ﺑﯽﺑﯿﻤﻪ ،اﻋﺪام اﻧﺴﺎنهـﺎی ﻣـﻌـﺘـﺮض
ﺑﻪهﺪف زهﺮ ﭼﺸـﻢ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ از ﻣـﺮدم
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر ﻧـﯿـﺎﻓـﺘـﻦ در
ﻋــﺮﺻــﻪ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۶

روز دوﺷــﻨــﺒــﻪ  ٢ﺗــﯿــﺮﻣــﺎه ٩٩
رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﯾﺮان اﻋـﻼم ﮐـﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧـﻬـﺎﯾـﯽ ﻃـﺮح
هﻤﮑﺎریهﺎی ﺟﺎﻣﻊ ٔ ٢۵
ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و
ﭼﯿﻦ در روز ّاول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در هـﯿـﺌـﺖ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑـﺮ
هﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟـﻪ
اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺬاﮐـﺮه
ﺑﺎ ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘـﺎﺑـﻞ
و اﻣﻀﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش دو ﻃـﺮف
را ﻓﺮاهﻢ آورد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘـﻨـﯽ ﺑـﺎ
ٔ
ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﻋﻨﻮان ”وﯾـﺮاﯾـﺶ ﻧـﻬـﺎﯾـﯽ
ٔ
هﻤﮑﺎریهﺎی ﺟﺎﻣﻊ ٔ ٢۵
ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ“ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ”دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻊ
راهﺒﺮدی اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ“ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٩٩را دارد ،در ﺷـﺒـﮑـﻪهـﺎی

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢

ٌ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارشهﺎی اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﯽﻣﯿﻦ روز
ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ِ
ِ
هﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﯾﺎن دهﯿﺪ!
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖ ٌﺗﭙﻪ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ
ٌ
اﻋﺘﺮاض
و
اﻋﺘﺼﺎب
روز
٣٠
از
ﭘﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪان
رواﻧﻪ
و
ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻋﺘﺼﺎب
اداﻣﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ٌ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖﺗﭙﻪ ارﮔﺎنهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در راﺳﺘﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ!
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻬﺎر ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ِ
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ِ
ﻋﺪم
ﻣﻬﺎر اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ِ
زدهاﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای ِ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﻪﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻋﺘﺼﺎب را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
در ﻋﺰم و ٌ
اراده ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮده و ﻓﻀﺎی ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی را در ﺻﻒهﺎی اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزد.
ٌ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻧﺰوا ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ آن درﯾﮏ
ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮕﺮدهﺎی رژﯾﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای
ِ
ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ارﮔﺎنهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ ﺗﺸﮑﻞهﺎی زرد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻔﻮذی در
ﺻﺪد ٌ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻨﺰویﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﯽﻣﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺮاساﻓﮑﻨﯽ ،ﻣﻨﺤﺮفﮐﺮدن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﺮدﻣﯽ،
هﺎی
ﺧﯿﺰش
روز اﻋﺘﺼﺎب در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در هﺮاس از
ِ
اﻋﺪام  ٢ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان اروﻣﯿﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای  ٣ﺟﻮان
ﺣﮑﻢ ِ
ﻓﻀﺎی ارﻋﺎب را ﺑﺎ اﺟﺮای ِ
اﺗﻬﺎﻣﺎت دروﻏﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ آﺑﺎن ﻣﺎه  ٩٨را ﺑﺎ اﯾﺮاد
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ارﻋﺎب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ،از ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﺟﻨﺒﺶ
ِ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ هﻔﺖﺗﭙﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ِ .ﺣﺰب ﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪهﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ٌهﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری و
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و
ﺑﺎزداﺷﺖ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان ٌ
ﮐﺎرﮔﺮان ِ
ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﭼﺎرﭼﻮب
در
و
اﻣﮑﺎﻧﺎت
و
هﺎ
هﻤﻪ
ﻗﯿﺪوﺷﺮط
ﺑﺪون
روزﻧﻪ
هﻤﻪ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺖ.
درﺑﻨﺪ
ِ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
ٌ
ﺳﺎزی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ٌ
دﺳﺘﻤﺰدهﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد!
ﺣﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ!
اﻋﺘﺼﺎب ِ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﺘﺮاضهﺎ و اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺳﻮی اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪهﺪف ِ
ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ!
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ٢۴ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٩

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﭘﯿﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب آﺑﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ص٢
ﺗﻮده اﯾﺮان
ص۴
ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در رژﯾﻢ ﻓﻘﻬﺎ
آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ص ۵
ص٨
ﺗﺮﮐﯿﻪ :ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
اﻟﺤﺎق ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ص ١٢
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد! ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!

ٔ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮی
ٔ
»ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم«،
ٔ
ﺷﻤﺎره ٣۵
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!

ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ٢دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
ٔ
اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...
ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺤﺚهﺎی زﯾـﺎدی در رﺳـﺎﻧـﻪهـﺎی
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ،و در ﻣـﯿـﺎن ﺷـﺨـﺼـﯿـﺖهـﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از هﺮ دو ﻃﺮف -ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ ﺟـﻤـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ -داﻣﻦ زد.
در اﺳﺎس ،ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ٔ
ﺷﺪه ”وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ “...ﺗﻔﺎهﻢﻧﺎﻣـﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ٔ
ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
هﻤﮑﺎریهﺎی دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪهﺎی زﯾﺎدی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان( ،ﺣﻮزههﺎی اﻧـﺮژی ﺷـﺎﻣـﻞ
ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و اﻧﺮژیهﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و اﻧﺮژی هﺴﺘﻪﯾﯽ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ
ٔ
ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،هﻤﮑـﺎریهـﺎی
راهآهﻦ و ﺟﺎده و ﺑﻨﺪر و ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ّ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪای و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزهﺎی ﻣﻠﯽ دو ﮐﺸﻮر ،ﺻﻨﻌـﺖ و ﮐﺸـﺎورزی
)ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻼت و ﻣﺎهﯽﮔﯿﺮی( ،ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ّﻓﻨـﺎوریهـﺎی

ﻧﻮﯾﻦ و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎد ،هﻤﮑﺎریهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،اﺣﺪاث ﺷﻬﺮهﺎی ﺟـﺪﯾـﺪ،
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ٔ
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺸﻢ و اروﻧﺪ و ﻣﺎﮐـﻮ ،ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ در
ٔ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﮏ ،هﻤﮑﺎریهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸـﺘـﺮک،
اﺟﺮای ﭘﺮوژههﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺛﺎﻟﺚ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺮاق و اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن و
ﺳﻮرﯾﻪ( ،و هﻤﮑﺎریهﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ.
ّ
از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﻬﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،واردات درازﻣﺪت و ﭘﺎﯾـﺪار
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﭼﯿﻦ ،ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐـﺎﻣـﻞ اﯾـﺮان در ﺳـﺎزﻣـﺎن
هﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان در ﻃﺮح ”ﯾﮏ ﺟﺎده ،ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ“ ﯾﺎ هـﻤـﺎن
راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﺘﮑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و دههﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﻬـﺎن در
ٔ
آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٢۵ﺳـﺎﻟـﻪ،
ﺷﺪه
”ﮐﺮﯾﺪورهﺎی ﺟﻨﻮب-ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب-ﻏﺮب“ اﯾﺮان ﺑـﺨـﺸـﯽ از اﯾـﻦ ”ﮐـﻤـﺮﺑـﻨـﺪ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ،ﺑـﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ“ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﻋﻬﺪه وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺮﺑﻮط در هﺮ دو
ﮐﺸﻮر ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ در دوﻟﺖ ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧـﯽ
در ﭘﯽ اﻋﻼم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸـﺒـﺮد
و
داﻧﺴﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اهﻤﯿﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر را دارای
ِ
ٔ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺸﺎرﮐﺖ راهﺒﺮدی دو ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻋﺒﺎس ﻣـﻮﺳـﻮی،
روﯾﮑﺮد ُﺑﺮدُ -ﺑﺮد را هﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ روز  ٩ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ٩٩ﮔﻔـﺖ” :اﯾـﻦ ﺳـﻨـﺪ ﻣـﻮﺿـﻮع
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و در ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ]در ﺳﺎل  [١٣٩۴ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش هﻤﮑﺎریهﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺳـﻨـﺪ را ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ “.او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ” اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻦ آن را ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ
ﮐﺮد “.ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟـﻪ ،هـﻢ ﮐـﻪ روز  ١۵ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه ﺑـﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺷـﻮرای
ٔ
ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ  ٢۵ﺳـﺎﻟـﻪ ،اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ
اﯾـﻦ
اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺿﻤـﻦ دﻓـﺎع از ُ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ؛ از ﺑﺮﺟـﺎم ﺗـﺎ
”ﺳﯿﺎﺳﺖﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری
ً
ﭘﯿﻤﺎن ٢۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه اﻣﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد».
ّ
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی هﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ هﻤﮑـﺎری درازﻣـﺪت
ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘـﯿـﺶ آﻏـﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤـﻬـﻮر ﭼـﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﺮان )و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺮ( در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٩۴و در ﭘﯽ دﯾﺪارهﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻘﺎمهـﺎی
اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای داﺷﺖ ،ﺳﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
“ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺮﺟـﺎم و در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﺮان ﺟﺎری ﺑﻮد ،اﯾﺮان هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ
ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺮﺟـﺎم
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٩۴اﯾﺮان هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریهﺎی ﺧـﺎرﺟـﯽ از
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ دل ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن هﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧـﺘـﻈـﺎر
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ از ﺑـﺮﺟـﺎم در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ،١٣٩٧رواﺑﻂ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾـﯽ
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن از ﮔﺴـﺘـﺮش هـﻤـﮑـﺎری
هﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﯾﮏ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﭼﯿﻦ روی آورد .هﯿﺌﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠـﻠـﺲ ،ﻣـﺤـﻤـﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،و رﺋـﯿـﺲ ﮐـﻞ ﺑـﺎﻧـﮏ
ٔ
درﺑـﺎره ﭘـﯿـﺶﻧـﻮﯾـﺲ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در ﺑﻬﻤﻦ-اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٧ﺑﻪ ﻣﻨـﻈـﻮر ﻣـﺬاﮐـﺮه
ّ
هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت راهﯽ ﭼﯿﻦ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪای رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ هﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳـﺎﻟـﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻼﻣﺖ دادن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎرهـﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨
و ﺗﺤﺮﯾﻢ هﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ اﯾﺮان ﮔﺰﯾﻨﻪ هﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ رو دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ
راهﺒﺮدی ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﻧﺸـﺮﯾـﻪ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻼﺋﮏ ،ﺳﻔﯿﺮ اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در ﭼﯿـﻦ ،در ﮔـﻔـﺖوﮔـﻮﯾـﯽ ﺑـﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼـﺎرﭼـﻮب
ﻓﺮهﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ِ
رواﺑﻂ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺮان” ،دوﻟﺖ ]اﯾﺮان[ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮔﺸﺎﯾﺶهـﺎی زﯾـﺎدی از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدّ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤـﻠـﻠـﯽ
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ً
]ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم[ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ...دوﺑـﺎره ﺑـﻪ
ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رﻓﺖ) “.ﻓﺮهﯿﺨﺘﮕﺎن ۵ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  (١٣٩٩در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩٨در ﺳﻔﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﺑـﻪ
ﭘﮑﻦ ،ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃـﺮف ﭼـﯿـﻨـﯽ داده ﺷـﺪ .از
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩٨ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ روی ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴـﺎل ﮐـﻪ ﭼـﯿـﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روز ّاول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ٔ
اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رهﺒﺮ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،هﻨﻮز ﻧﻪ ﭼﯿﻦ و ﻧﻪ اﯾﺮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺒﺮی هﻢ از اﻣﻀﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ هﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ
اﯾﻦ هﻤﮑﺎریهﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ هﻤﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻤﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺪه
هﻤﯿﻦ اﺑﻬﺎمهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻮرد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ”ﻗﺮارداد ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی“ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮوش و واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ اﯾـﺮان
ﺑﻪ ﭼﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﻣﻮج ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﭼـﯿـﻦﺳـﺘـﯿـﺰی ﺑـﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ً هﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را در ﻣـﻌـﺮض
ﺗﺎراج ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در زﻣﺎن ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺷﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻣﯿﺰﺑﺎن ده هﺎ هـﺰار
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد اﻣﺮوز در ﻇﺎهﺮ دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﻧـﺪ و
ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﻟﺴﻮزان ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯿﻬﻦ هﻤﺎن ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ هﺎی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل رژﯾﻢ اﺳﺘـﺒـﺪادی ﺣـﺎﮐـﻢ ،در ﭼـﺎرﭼـﻮب
ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ هﺎی دوﻟﺖ هﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه دﺳﺖ راﺳﺘـﯽ و ﻧـﮋاد ﭘـﺮﺳـﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ و ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ هﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ هﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان
دﯾﺪ ﮐﻪ از زاوﯾﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هﺎ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨـﻔـﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ آن دارﻧﺪ و هﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ را ،ﻋﺎﻣﻠﯽ در ٔ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑـﺨـﺸـﯽ
ٔ
دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ”ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﭼﯿﻦ“ ﯾﺎ ”ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻهﺎی ﭼﯿﻨﯽ“ اﺳﺖ ﮐﻪ
”ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم“ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐـﻪ
در ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب و ﭘﯿﺸﺮﻓـﺘـﻪ را
دارد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن اﻣﺮوزه در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾـﺎ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺷﺖ دﻻﻟـﯽ ﺧـﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺮات ﯾﺎ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ارزان وارد
اﯾـﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﻈﺎرﺗﯽ هﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ٔﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ذﮐـﺮ ً
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در دهﻪ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮآﻣﺪهﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻣـﻼ
ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان ،هﻢ در ٔ
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی و هﻢ در ٔ
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﺮ داﻧـﺶ و
ﻓﻦ آوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ هﻨﻮز ﮐﺸﻮری ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ در آﻣـﺪ ﻧـﻔـﺖ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اش اﮐﻨﻮن ّدوﻣـﯿـﻦ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻟﯽ و از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری در دﻧﯿـﺎﺳـﺖ .ﻧـﯿـﺎز
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدیاش ،آن ﻃـﻮر ﮐـﻪ از
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ﻓﺎﺳـﺪ و
ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﯾﺮان و ﺧﺼﻮﺻﺎ در دوران ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در داﺧﻞ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
هﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ روﯾﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ”اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ» ،اﯾـﺮان را از
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘـﺼـﺎد ﺑـﯿـﻤـﺎر
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﻣﺨﺮب رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﻋـﻤـﺪه درآﻣـﺪش از راه
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﺷﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ وﺿـﻌـﯿـﺖ
اﻗﺘﺼﺎد وﯾﺮان اﯾﺮان ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ هﺎی ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه و ﺿـﺪ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ دوﻟـﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺄﺛـﯿـﺮ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ ﺑـﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی را ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ً
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اش در داد و ﺳﺘﺪهـﺎی
ٔ
ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در اﻣـﺮ

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺴﺎد و دزدی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و
ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪﺣﻖ رهﺒﺮی و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ
در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ّ
ﺗﻮاﻓﻖ درازﻣﺪت  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ را ُﭘﺮاهﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮﭼﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ اﯾـﺮان اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

 ٣دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
ٔ
اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ...
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﺑﯽﮐـﻔـﺎﯾـﺖ و ﺛـﺎﺑـﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗـﻮان ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ و
رﺷﺪ اﯾﺮان و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ -ﺑﺮای ﻣـﺜـﺎل
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ -اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﺬاﮐﺮه
ّ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮار دادی درازﻣﺪت ﺑـﺎ دوﻟـﺖ
اﯾﺮان ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی
ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ در اﯾـﺮان
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣـﺎﮐـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﺮان
ﺧـﻮد ﻣـﺮدم اﯾـﺮان و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ِ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿـﺪ دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری ﺣـﺎﮐـﻢ ،ﺑـﻪرﻏـﻢ
ٔ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ هـﻤـﮑـﺎری ﯾـﺎ هـﺮ

ﻃﺮﺣﯽ دﯾﮕﺮ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﮐﻪ در ٔ
از دﯾﺪ ﺣﺰب ٔ
درﺟﻪ ﻧﺨـﺴـﺖ
ّ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان و
ﺑﻪوﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﻧـﻈـﺮ دارد ،اﻃـﻼع از
ﺟﺰﺋﯿﺎت هﺮ ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮاﻓـﻘـﯽ اﯾـﻦ
ّ
ﭼﻨﯿﻦ درازﻣﺪت و  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ ،و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋـﻠـﻤـﯽ و
ٔ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آن ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ رد
ّ
ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،و در
ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈـﺮ در ﻣـﻮرد
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖهﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨـﺎﺳـﺎن ﺧـﺒـﺮه و
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﻔﺎف آن در رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،و ﺑـﻪوﯾـﮋه
در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﺮاﭘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾـﯽ را
ﺑـﻪ ﻧـﻬـﺎدهـﺎی
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و هﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ّ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﻣـﻠـﯽ اﯾـﺮان و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑـﻪ ﺻـﻼح اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ ﻣـﺮدم و
ﺑﻪﺧﺼﻮص زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽهـﺎ )و
در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،دروغﭘﺮدازیهﺎ و ﺳﺨﯿﻒﺗﺮﯾـﻦ
ّ
ﺟﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﯿـﻦﺳـﺘـﯿـﺰاﻧـﻪ(
هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ .هﯿﭻ اﻃـﻤـﯿـﻨـﺎﻧـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪازش ﺑﺎ اﻋﺘـﺮاضهـﺎ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪی روﺑـﺮوﺳـﺖ و در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ و
ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﺨﻮاهﺪ ﯾﺎ ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ ﺗـﻮاﻓـﻘـﯽ
ّ
درازﻣﺪت را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾـﺖهـﺎی زﻧـﺪﮔـﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑـﻘـﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ّ
ﺧﻮدش از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻠـﯽ وﻟـﺨـﺮﺟـﯽ
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣـﻌـﺘـﻘـﺪ
ٔ
ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ هـﻤـﮑـﺎریای در
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﻮرت اﻣﻀﺎ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪﻧـﺶ ﭘـﺲ از ّ ﮔـﺬار
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠـﯽ و
ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣـﻠـﯽ و رﺷـﺪ و
ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠـﺪﯾـﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دور از هﯿﺎهﻮ و ﺗﺒﻠﯿـﻐـﺎت ﺳـﺨـﯿـﻒ و
دروغﭘﺮدازی ،ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺸـﺘـﺮک ّﺑـﻪ واﻗـﻌـﯿـﺖ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐـﻮﺷـﯿـﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی
ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗـﺮﻗـﯽ ﺧـﻮاه
ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ٢۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨
ﭘﯿﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب
آﺑﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ٔ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎوری
دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ،
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎدﺑﺎش هﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﺮوز
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ  .ﺑﺮای ﺣﺰب آﺑﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اداﻣﻪ دهﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و داد ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺮت ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را درﺗﺠﻠـﯿـﻞ از اﯾـﻦ
روﯾﺪاد ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﮔﺮدان ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻮ و رزم آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺑﺮﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ آن  ،از هﻤﺎن روز ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن  ،،اﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﻮن و
ﻋﺎﻣﯿﻮن  ،،ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺤﻮن از ﻣﺒﺎرزات ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻠﺢ  ،آزادی  ،اﺳﺘﻘﻼل  ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده
واﺳﺖ  .هﺮ ﻓﺮود و ﻓﺮازی از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺰم راﺳﺦ  ،ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و وﻓﺎدارای ﺑﻪ ارﻣﺎن هﺎی اﻧﺴـﺎن زﺣـﻤـﺘـﮑـﺶ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رزﻣﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش رﻧﺞ هﺎی ﺑﯿﮑﺮان  ،ﺷﮑـﻨـﺠـﻪ و زﻧـﺪان و دادن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺎی ﻓﺮاوان ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزات ُﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و در هﺮ دﺳﺘﺂوردی ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮده هﺎی ﻣـﺮدم
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﺎر هﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﯿﺰش هﺎ و ﺟﻨـﺒـﺶ هـﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ را ﭼﻨﺎن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ هﺮاس اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ دژﺧﯿﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺰب ﺗﺎن در دهﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٣۶٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﯽ را ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽ آورد  .اﻣﺎ رﺳﺘﺎ ﺧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮو هﺎی رﺳﺎﻟﺘﻤﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺷﻮار اﺧﺘﻨﺎق و ﭘﯿﮕﺮد ﺷﺪﯾﺪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﯾﻪ اﻟﻬﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻞ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻧﻬﻀﺖ هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﺳﺖ  .ﺑﺮای ﻧﯿﺮو هﺎی دﻣﻮﮐـﺮات
و دادﺧﻮاه اﻓﻐﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮرﺳﻨﺪی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ُﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﺮ آﻏﺎز ﻧﻮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮ
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  .ﺣﺰب ﻧﺒﺮد آزﻣﻮده ﺷﻤﺎ ﮐﻪ راه ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه داد ﺧﻮاهﺎﻧﻪ را از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴـﻠـﯽ اداﻣـﻪ
داده  ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دوﺷﺎدوش ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی وﻃﻨﭙﺮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاهﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و هﻤﻪ ﺳﺘﻤﮑـﺎری
هﺎی آ ن ﺳﯿﻨﻪ را ﺳﭙﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ روﯾﺪاد هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ در درازﻧﺎی ﭘﻨﺞ دهﻪ ﭘﺴﯿﻦ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧـﯿـﺮو
هﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﮕﺮد ﺷﺪﯾﺪی را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮد ﻣﺎن روﻧﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ  ،دهﺸﺖ اﻓﮕﻨﯽ  ،ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ  ،ﻓﻘﺮ
 ،ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ و ﺳﯿﺎه روزی ﺑﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮده هﺎی ﻣﺮدم از زﻣﺮه ﭘﯿﺂﻣﺪ هﺎی ﻧﺎﮔﻮار آﻧﻬﺎﺳﺖ  .ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﺿﺪ ﻣـﺮدﻣـﯽ در دﻓـﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎی ﺑﺰرگ و راهﺒﺮد هﺎی ﻧﯿﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻔﺎوت هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده هﺎی
ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﺟﻨﮓ هﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و اﻋﻼن ﻧﺎﺷﺪه ﮐﺸﻮر هﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯽ ﺷﺎن ﮐﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮورﯾﺰم اﺑﺰاری اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗـﺪرت هـﺎی اهـﺮﯾـﻤـﻨـﯽ ﺑـﺮای
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﻬﻀﺖ هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و داده ﺧﻮاه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮده هﺎی وﺳﯿﻊ را از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣـﺪﻧـﯽ ﺷـﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ  ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت  ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺧـﻮاهـﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ هﮋﻣﻮﻧﯽ وﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ  ،اﻓﺮاﻃﯽ و واﭘﺴﮕﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ و ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻋـﺎدی
ﻣﻠﯿﻮن هﺎ اﻧﺴﺎن روی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮدد  .ﻧﯿﺮو هﺎی دﻣﻮﮐﺮات و داد ﺧﻮاه در راه ﺑﺮ آورده ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮل رﺳـﺎﻟـﺖ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
دارﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺮادر اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪهﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد را در
هﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد  ،ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﯽ  ،ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و آرزو دارﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺧﻠﻖ هﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ در ﺻﻠﺢ  ،ﺗﻔﺎهﻢ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و در ﻓﻀﺎی دوﺳﺘﯽ و هﻤﮑﺎری ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .
ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﻨﯿﺎت رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی هﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﺰب ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻤﺎ از هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ
ﺣﻖ ﺗﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪهﯿﻢ  .ﺑﮕﺬار ﭘﯿﻮﻧﺪ هﺎی دوﺳﺘﯽ و هﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﻣﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﺑﺪ !
ﺑﺎ درود هﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ
ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ داوود راوش
رﯾﯿﺲ ﺣﺰب آﺑﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ  ،ﻣﻮرخ  ١٠ﺟﻮﻻی  ٢٠٢٠ﻣﯿﻼدی

ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ

]ﺗﻮﻟﺪ :آﺑـﺎدان -١٣٢٩ ،درﮔـﺬﺷـﺖ:
آﻟﻤﺎن )ﮐﻠﻦ( ١۶ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه [١٣٩٩
رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ وﺣـﯿـﺪ ،رﻓـﯿـﻖ ﺗـﻮدهای
ﭘﺮﺗﻼش و ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﭘـﺲ از ﺑـﯿـﺴـﺖ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در ﺳﺎل  ،١٣٧٧در  ١۶ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه ١٣٩٩
ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ در
درﮔﺬﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺎرزی از ﻧﺴﻞ ارﺷﺪ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺿﺪ اﺳﺘـﻌـﻤـﺎر
ﮐﻮﺷﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﻗﻠﺐ ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﭙﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺿﺪ
ﺗﻮده اﯾﺮان و
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﺑﺎدان ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ .رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ وﺣﯿﺪ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻮت ﭘﺪر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤـﺼـﯿـﻞ اداﻣـﻪ دهـﺪ.
رﻓﯿﻖ در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ درآﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ٔ
دوره اﻣـﻮر
اداری و هﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاهﯽ ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ از ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧـﻔـﺖ
آﺑﺎدان ﺑﻪﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﺑـﻪﻋﻀـﻮﯾـﺖ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان درآﻣﺪ .او در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ ﺻﺪام و ﭘـﺲ از ﺑـﻤـﺒـﺎران
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻃﺮح ﭘﺮوژه ﮐﻨﮕﺎن و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﺷـﻬـﻼ
در ﺧﻼل روﯾﺪادهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٣۶٠از ﺳﻮی ﮔﺰﻣﻪهﺎی رژﯾﻢ ﻣﻈﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ در زﻧﺪان ،از ﺳﻮی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﻪﺟﺮم "ﺑﻬﺎﯾﯽ" ﺑﻮدن از ﮐـﺎر در
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﯾﻮرش رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ در  ١٣۶۵ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷـﺪ .او
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺧﻮم ﺑﻪﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪن دورهای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در رﺷـﺘـﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﺷﻬﻼ در راه آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ
و ﮐﻮﺷﺶ او در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻣﺎ زﻧﺎن" ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎ و ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز و ﭘﺮﺗﻼش ﺑـﻮد .رﻓـﯿـﻖ ﺷـﻬـﻼ
وﺣﯿﺪ در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﻪ آرﻣﺎنهﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان وﻓﺎدار ﺑﻮد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻓﺪاﮐﺎر و ﻣﺒﺎرز را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،و رﻓﻘﺎی هﻮادار و ﻋﻀـﻮ ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮرهﺮو ﺑﺎد.
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ﺗﺄﻣ ﯽ رو ﺪاد ی ا ان
ﻓﺴﺎدﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در رژﯾﻢ ﻓﻘﻬﺎ
ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻔﺴﺪان اﻗـﺘـﺼـﺎدی در روزهـﺎی اﺧـﯿـﺮ و ﺑـﺮﮔـﺰاری
دادﮔﺎههﺎی ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای ﮐﺎرﮔﺰاران ارﺷﺪ درون "ﻧﻈﺎم" ﻧﻈﯿـﺮ اﮐـﺒـﺮ
ﻃﺒﺮی -از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ٔ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿـﻪ-
ٔ
درﺑﺎره آﻧـﺎن از ﺳـﻮی
و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮردهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺴﺎد و ﺟﺮم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دادﺳﺘﺎن رژﯾﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪههﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟـﯽ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺪان ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﺰارش هﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﻧﻘﻞ از
روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ١۴ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٩٩آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔـﺮ ،ﮐـﺎرﺷـﻨـﺎس
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﺴـﯽ ﺑـﺎ آن ﺗﺸـﮑـﯿـﻼت
ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﮔـﺬاری
ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﻮد؟ ...درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧـﻨـﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ًﺷﻮد و ﭼـﻘـﺪر ﻓـﺎﻗـﺪ ﺷـﻔـﺎﻓـﯿـﺖ... .
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻗﻄﻌﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﺴﺎد ﺧﻮاهﺪ ﺑـﻮد ".در اﯾـﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﺗﻘﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﮐـﻠـﻤـﻪ٢١ ،
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٩٩ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادﮔﺎه ﻃﺒـﺮی دوﻻﯾـﻪ دارد.
ﻻﯾﻪ اول هﻤﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣـﻨـﻪای
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﺪون دادﮔﺎه ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد .ﻻﯾﻪ دوم ﭘﻨـﻬـﺎن
ﮐﺮدن دادﮔﺎه ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐـﻪ اﺑـﻌـﺎد دادﮔـﺎه
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﭘﺎی هﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﯾﺎس را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و هـﻢ ﺟـﺎی
ﭘﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ادﺑـﯿـﺎت آﻗـﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺰان ارﺗﺸﺎء و اﺧﺘـﻼس و
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﺴـﺒـﺖ
ُِ
ﭘﻮل ﺧﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺎس درﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورﺧﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖهﺎی ﺗﺎﺑـﻊ ﺳـﭙـﺎه ﺑـﺮ
روﯾﺶ ﻣﺎﻧﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣـﻮر اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ".ﭘﺪﯾﺪۀ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در ﻃـﻮل ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلهـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﯽرود .ﮔﺴـﺘـﺮش
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺷﻮهﺧﻮاری و دزدی و ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤـﻪ ﺑـﯿـﺎﻧـﮕـﺮ
ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اهﺮمهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑـﺖ
اﺳﺖ .
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴـﺌـﻮﻻن رژﯾـﻢ ﺑـﺮای ﻓـﺮوﻧﺸـﺎﻧـﺪن ﺧﺸـﻢ و
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ،ﺑﺎ هﯿﺎهﻮی ﺑﺴﯿﺎر ،در ﺣﻮزههﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺑـﺎره
ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد و دﺳﺖهﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ دﻻریاش ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏـﺎرت
اﺳﺖ و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ در آن ﻻﻧﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐـﻪ ﭼـﺮﺧـﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻧﻔﺘـﯽ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺠـﻢ ﺻـﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﺤـﺼـﻮﻻت ﮐـﺎﻧـﯽ و ﺻـﻨـﻌـﺘـﯽ و… ﺑـﻪ
ﺣﺪود  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﮐﻤﮏ و ﻋﺪم ﺗﻌـﺎدلهـﺎی ارزی ﺑـﺎزار را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم دوهﻔﺘﻪای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗـﺎ ﭼـﻪ
اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را هﻤﻮار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔـﺎن
را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧـﻔـﯽ اﯾـﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ هﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ" اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ" را در ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺄﻣـﻞﺑـﺮاﻧـﮕـﯿـﺰ آﻗـﺎی
راﻏﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑـﺰﻧـﻢ؛
هﻨﮕﺎم ورود دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﯿﺰان ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ دﯾـﻮن ﻣـﻌـﻮﻗـﻪ
ﺑﺎﻧﮏهﺎ ١٢ ،هﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ هـﻨـﮕـﺎﻣـﯽﮐـﻪ
دوﻟﺖ دهﻢ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١۶٠هـﺰار

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﮕـﺮان اﻋـﻼم
ﮐــﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﯿــﺰان
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﮑـﯽ در
آن زﻣـﺎن ﺑـﻪ  ٢٠٠هـﺰار
هﻢ رﺳـﯿـﺪه
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ً
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮑـﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑـﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ دهﻢ
اﺗــﻔــﺎق اﻓــﺘــﺎد ،هــﻤــﯿــﻦ
ﻣـــﻌـــﻮﻗـــﺎت ﺑـــﻮد ﮐـــﻪ
آﺳﯿﺐهﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑـﺪﻧـﻪ
اﻗــﺘــﺼــﺎد وارد ﮐــﺮد و
واﺣﺪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺴﯿـﺎری
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﭘـﺲ از آن
ﺑﺴــﺘــﺮ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﯽ ﺑــﺮای
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺴﺎد در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع از
اﻗﺘﺼﺎد ،اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ ﺗﺨﺼـﯿـﺺ
ً
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺟﺪﯾﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت دارﻧﺪ و از درون ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ".
آﻗﺎی ﻃﺒﺮی و هﻤﭙﺎﻟﮕﯽهﺎی او ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ دزد و رﻓـﯿـﻖ ﻗـﺎﻓـﻠـﻪاﻧـﺪ ،از ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾـﻦ
ﺑﺪهﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ هﺴﺘﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘـﺮوﻧـﺪه  ١۴هـﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻧﮏهﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻃﻠﺐ ﺧـﻮد
از اﯾﻦ ﺑﺪهﮑﺎر ﺑﺰرگ ،ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ
ﻓﺮدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪههﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ!
ﻓﺴﺎد ﻓﺴﺎد ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ... .ﻓﺴﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋـﻠـﺖ ﻧـﯿـﺴـﺖ ،ﺑـﻠـﮑـﻪ ﻣـﺤـﺼـﻮل
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻏﻠﻂ و ...اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽهﺎ ﺷـﮑـﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺴﺎد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﺴﺎد زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻣﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد" .وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دروغ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺸﺖ
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯿـﺎن ﺳـﺮان رژﯾـﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻋﻮانواﻧﺼﺎرﺷﺎن "ﺑﺮادراﻧﻪ "ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾـﺪ از آن ﺑـﺎﺧـﺒـﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز ١٩ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،٩٩ﻣﻄﻠﺒﯽ را اﻧﺘـﺸـﺎر داد ﮐـﻪ در آن
ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ" :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر در دهـﻪهـﺎی ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ٢٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﮔﺰارشهﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎری ﺑﻪ  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ " .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ارز و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در آن
رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ دارد و ﺑﺨﺶ دﯾـﮕـﺮی از آن ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ،ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻄﻦ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌـﯿـﺘـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد" .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرهـﺎ،
 ٢٠ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻهﺎ را ﻏﯿﺮﻣﻤـﮑـﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .از
هﻤﯿﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ  ٣٠درﺻﺪ از درآﻣﺪهﺎی دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎ ﺗﺄﻣـﯿـﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ٨٠درﺻﺪی درآﻣﺪهﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ".اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﺰاده ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣـﺎﻟـﯿـﺎﺗـﯽ ،ﺑـﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ٢٢ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٩٩ﮔﻔﺖ" :هﺮﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﮐـﺎﻧـﺎلهـﺎی ﻧـﺎروﺷـﻦ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ٣۵ ،هﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد " .ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ازﺟـﻤـﻠـﻪ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﮔﺴـﺘـﺮده
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدهﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮ دوش زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای دادﮔﺎه هﺎی ﻧـﻤـﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮداﻧـﯽ
اﺑﺮاهﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺎﺳﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻓﺴﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه در ﮐﻞ دﺳـﺘـﮕـﺎه
هﺎی اﭼﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

اداﻣﻪ روﯾﺪادهﺎی اﯾﺮان ...

آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
رﺋﯿﺲ اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدکآزاری در ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه
اﯾﺎم ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ٨ﺑـﺮاﺑـﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :در اﯾـﻦ ﻣـﺪت هـﻤـﺴـﺮآزاری  ١۵ﺑـﺮاﺑـﺮ،
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری  ۵ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻌﻠﻮلآزاری  ١۶ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ" .
ﺑﻪﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری هﺮاﻧﺎ ﺑﻪﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ١٩ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٩٩ﻣـﺤـﺴـﻦ
ﻣﺮوی ،رﺋﯿﺲ اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ " :ﺗـﻌـﺪاد ﺗـﻤـﺎسهـﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﻂ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻬـﺰﯾﺴـﺘـﯽ در ﺣـﻮزه آﺳـﯿـﺐهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺎم ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ،از اﺳـﻔـﻨـﺪﻣـﺎه  ١٣٩٨ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾـﺎن
ﺧﺮدادﻣﺎه  ٣٢ ،١٣٩٩هﺰار و  ١۴١ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﯿـﺰان در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ٣٠ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ " .زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻼدﯾﺪه ﻣﺎ اﯾﺮان هﺮروز دﺷﻮارﺗﺮ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻠﺦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارشهﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ١٧ ،درﺻﺪ ازدواج دﺧـﺘـﺮان در اﯾـﺮان ﭘـﯿـﺶ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ " ﻗﺎﻧـﻮن ﻣـﺪﻧـﯽ"
اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ را ﻣـﻤـﻨـﻮع ﮐـﺮده
ﺑﻮد" .ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ازدواج" در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎرهﺎ اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪه و هﺮﺑـﺎر ﻧـﯿـﺰ
ﮐﻮدکهﻤﺴﺮی را ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دادﮔﺎه ﻧـﯿـﺰ اﺟـﺎزه
ﺻﺪور ﺟﻮاز ازدواج ﮐﻮدک هﻤﺴﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  ١٣۵٣در
اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ازدواج زن ﻗﺒﻞ از  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از
 ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و دادﮔﺎه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﺟـﺎزه
ازدواج زﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١۵ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑـﻌـﺪ در ﺳـﺎل  ،١٣۶١ﺑـﻌـﺪ از
ﻗﻠﻊوﻗﻤﻊ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ و آزادیﺧـﻮاه از ﺳـﻮی رژﯾـﻢ
"ﻓﻘﺎهﺘﯽ" ،ﺑﺎ ﻋﻘﺐﮔﺮدی  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎی ﺳﺎلهﺎی ﭘﯿﺸـﯿـﻦ را ﮐـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺛﻤﺮه ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ٩ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ١۵ﺳـﺎل ﺑـﻪﻋـﻨـﻮان ﺳـﻦ
ازدواج اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دادن ٔ
اﺟﺎزه ازدواج ﺣـﺘـﺎ زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﻦ،
ﺑﻪﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ﮐﻮدک ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ هﻢ ﺑـﺮای ازدواج از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﭘﺲ از آن و در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ،رژﯾـﻢ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٧٩در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﻤـﻨـﻮﻋـﯿـﺖ
ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧـﺪ ،اﻣـﺎ
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رد ﺷﺪ .ﺗـﻼش ﺑـﺮﺧـﯽ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ﻣﺠﻠﺲ دهﻢ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺘـﯿـﺠـﻪای
ﺑﻪﺑﺎر ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﮐﻮدک هﻤﺴﺮی هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ و
وﻟﯽ ﮐﻮدک )ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
اﺟﺎزه ازدواج را از دادﮔـﺎههـﺎی ﺿـﺪ
ِ
ﺑﺸﺮی رژﯾﻢ ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .رﺳـﺎﻧـﻪهـﺎ و دﺳـﺘـﮕـﺎههـﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﻤﯽ رژﯾﻢ "وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" ﺳﺎلهﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﻤﺎن واﻗـﻌـﯿـﺖهـﺎ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ .ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ
دﺧﺘﺮﮐﺸﯽ اﺧﯿﺮ )روﻣﯿﻨﺎ اﺷﺮﻓﯽ  ١٣ﺳﺎﻟﻪ( اﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼن ﮐﺸـﻮر
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﯿﺰ وارد ﺑﺤﺚ ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﻧـﺎﮐـﺎراﯾـﯽ ﻗـﻮاﻧـﯿـﻦ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
"اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﺮده اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪﻃﺮزی ﺧﺸﻦ و ﻏـﯿـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرهﺎ در ﻣﻮاردی از ﺗﺤﻤﻞ آﻧـﺎن ﻓـﺮاﺗـﺮ
ﻣﯽرود .از ﻧﻈﺮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،زن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪداری ،ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣـﺮد،
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺳﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﻪ ٢٠ ،ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه  ،١٣٩٩ﻣـﯽﻧـﻮﯾﺴـﺪ" :ازدواج
ﮐﻮدکهﻤﺴﺮی از  ٧درﺻﺪ در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﻪ  ١١درﺻـﺪ در ﺳـﺎل ١٣٩٨
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد".

ﮐﻮدکهﻤﺴﺮی در اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ "اﻋﺘـﯿـﺎد ُدور
ﺑﺎﻃﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدکهﻤﺴﺮی در ﺧﺎﻧﻮادههﺎی ﻓﻘﯿﺮ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ".
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدهﻢ ﻣﻨﻊ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾـﺮ ١۵
ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل در ﻣﺤﺎق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ هﻤﭽﻨﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدههﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿـﻨـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﺮای
ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز هﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ -ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آنهﺎ هﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ
 در درﺟﻪ اول ﺑﺮ ﮔﺮدن رژﯾﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ هﻤﮥ ﺳـﺎزوﮐـﺎرهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ دراﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از رﻧﺞ زﻧـﺎن
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم
ِ
و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن و ﻧﻔﯽ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮازﻧﺪهﺷﺎن اﺳﺖ هﻤﻮاره اﺣﺴﺎس و ﻋﻮاﻃﻒﺷﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده و وﺟـﻮدﺷـﺎن را
ﺑﻪﺗﺒﺎهﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻣﺒﻠـﻐـﺎﻧـﺶ
ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻦ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط "ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ اﯾﺮان" ١٠ ،ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه  ،١٣٩٩در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎزدهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ" :اﯾـﻦ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻓﺎﺳﺪ ،آنﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ روز را ﺑـﺪون
ﺧﺒﺮهﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ از ﻇﻠﻢهﺎی ﺑﯽﺣﺪوﺣﺴﺎب آن و زﻧـﺪﮔـﯽ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪﺑـﺎر ﻣـﺮدم ﺳـﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ازﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻮهﯿﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺷـﮑـﻨـﺠـﻪ،
اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری ،ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،وﺛﯿﻘﻪهﺎی ﺳﻨﮕـﯿـﻦ ،ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾ و
ﺗﺤﻘﯿﺮهﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ...ﻗﺘﻞهﺎی ﺧﺎﻣﻮش و ﺧﻮدﮐﺸﯽهﺎی ﺑﯽﺣـﺪوﺣﺴـﺎب... .
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ راهﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ،دادﺧﻮاهـﯽ ،ﺗﺸـﮑـﻞ ،اﺗـﺤـﺎد،
اﻋﺘﺮاض ،اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎز اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزه راه دﯾﮕﺮی هﺴﺖ؟] ...ﺑـﻠـﯽ ﺑـﺎ[
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن "روﺣﯿﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ" ...ﺑـﺎ
اﺗﺤﺎد ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاضﻣﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎ و ﻣﻄﺎﻟـﺒـﺎت را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪهﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﻨـﺒـﺮه ﺑـﺰﻧـﻨـﺪ و
هﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ داو ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﻔﺴﻤﺎن را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮕـﯿـﺮﻧـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺪادﮔﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮیهـﺎی اﯾـﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﺴﺎد و ﻇﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﺎن دهﯿﻢ و دﻧـﯿـﺎﯾـﯽ دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ و ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ“.
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺮﯾـﮏ ﺟـﺮم هـﺮ ﻧـﻮع آﺳـﯿـﺐهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .هﺮ از ﭼﻨﺪی ﺧﺒﺮی از ﻗـﺘـﻞ ﮐـﻮدﮐـﯽ ،دﺧـﺘـﺮی،
هﻤﺴﺮی ﯾﺎ ﺧﻮاهﺮی از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪﮔﻮشهـﺎ ﻣـﯽرﺳـﺪ و ﭘـﺲ از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑـﻮﺗـﻪ ﻓـﺮاﻣـﻮﺷـﯽ ﺳـﭙـﺮده
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺼﮥ ﺗﻠﺦ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸـﺘـﺎر هـﻤـﭽـﻨـﺎن ﻣـﮑـﺮر
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و هﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ:
آزادی هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﺮو آزادی زﻧﺎن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ! ازاﯾﻦروی ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ِ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﯿﮑﺎر زﻧﺎن در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﺿﺪ هﺮ
ٔ
ﻧﻮع ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ هﺮ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ آزادیﺧﻮاه ﻣﯽداﻧﺪ.

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

اداﻣﮥ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﮑﺎن ...
اﻋﺘﺮاض ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﻮاع دادﮔﺎههﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه هﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎﺷـﻨـﯽ ﻇـﻬـﻮر ﺟـﺮﯾـﺎنهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﺣـﻤـﻬـﻮری
در ﺳﺎل  ١۴٠٠در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗﻌﺎدل در وﺿﻌﯿﺖ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺸـﺎ
در ﭘﺸـﺘـﯽ ﺟـﺮﯾـﺎنهـﺎی
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ دادن وﻋﺪههﺎی ٔدروﻏﯿﻦ از ِ
ﺳﺎﯾﻪ اﻣﻨﯿﺖ وﻻﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﺪ اﺣﻤـﺪیﻧـﮋاد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺮورده ﺷﺪه در
ٔ
"ﻣﻌﺠﺰه ٔ
ٔ
ﭘﺮورده دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
هﺰاره ﺳﻮم" ﯾﺎ راهاﻧﺪازی
و ﻋﺮوج دادﻧﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ
ٔ
ﻓﺮاورده ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎﯾـﻞ
ﮐﺎروان اﻋﺘﺪاﻟﮕﺮاﯾﯽ-اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ
"ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت" ﺑﺎ ﺑﺎلهﺎی آزادی و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در دﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﮕـﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی وﺧﯿﻢ ﺑﺤﺮانهﺎ ﺳﺪ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
دوران ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽهﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑـﺎ آﻣـﭙـﻮل
ٔ
اﻓﺘﺎده اﻗﺘـﺼـﺎد
اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺒﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽﺣﺎل
ﻋﻘﯿﻢ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ و "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟـﯿـﺪ" ﯾـﺎ "ﺟـﻬـﺶ اﻗـﺘـﺼـﺎدی"
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای رخ ﻧﺨﻮاهﺪ داد .راهﮑﺎرهﺎی ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ هﻤﭽـﻮن
"ﺷﻮرای هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺳﻪ ﻗﻮه" ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺆﺛﺮی در ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺑـﺤـﺮانهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽً -اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠـﯽ اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧـﻪ
وﺿﻊ ﺗﻮازن ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪرت
ﺷﻮراهﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢهﺎی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ِ
"وﺣـﺪت" در هـﻨـﮕـﺎﻣـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﯽ و
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاضهﺎ و ﺧﯿﺰشهـﺎی
ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎهﺮ اﻣﺮ و درک ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان از وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﮑﻢهﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ،و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ارزش رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر رﯾﺸـﻪ
و ﻋﻠﺖهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺎهـﻨـﺠـﺎری روزاﻓـﺰون در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺤﺮان ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺘـﻨـﺪ.
هﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ،ﺣﮑﻢهﺎ ،و ﺳﻘﻮطهﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽهﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢاﻧﺪ ،اﻣـﺎ رﯾﺸـﻪ
اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎهﻨﺠﺎری روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ٔ ﺣﮑـﻮﻣـﺖ اﺳـﻼﻣـﯽ ،ﺑـﺮآﻣـﺪه از
ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ )ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ در هﺴﺘﻪ "ﻧﻈﺎم" وﺟـﻮد دارد و آن ،اﺻـﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌـﻮن ﮐـﻠـﯿـﺪی
ﮐﺸﻮر و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
در زﯾﺮ ﻟﻮای دﯾﻦ هﻤﻪﭼﯿﺰ در اﯾﻦ "ﻧﻈﺎم" ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ آن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣـﺤـﻮر ﻗـﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮهﻢ ﺧـﻮاهـﺪ
ﺧﻮرد و هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه از ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻮﻗـﺎﻧـﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﭘﺮﻗﺪرت و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد .در اﻓﮑﺎر
ﯾﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﭘﺪﯾﺪۀ
ﻣﺴﻠﻂ و ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ ً
ٔ
"ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه ﺧـﺪا ﺑـﺮ زﻣـﯿـﻦ" ،و اﺻـﻮﻻ
ﻓﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺶ در ﻟﺒﺎس
دﯾﺪﮔﺎههﺎی "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،ﺣﺘﯽ در روزآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ًهﺎﯾﺶ ،در ﻗـﺒـﺎل
دﯾﺪﮔﺎههﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺴـﻮخ و ﻃـﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادیهﺎی ﻓﺮدی ً
ﺷﺪهاﻧﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﮐـﺎﻣـﻼ روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﺴـﺘـﺮش
روزاﻓﺰون ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻏﺎرت ﺛﺮوتهﺎی
اﺻﻄﻼح ﺟﻌﻠﯽ "ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ" ﮐﻪ ﻣﻌـﻨـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺮ ﻟﻮای
ﺷﺨﺼﯽ" اﻣﺎ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ "اﻗﺘﺼﺎد ٔآزاد" )ﺑﺪون ﻧـﻈـﺎرت(
واﻗﻌﯽاش "ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﻃﻮری در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو را در هـﻤـﻪ
اﻣﻮر هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊ آن ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺛﻤﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺛﺮوتهﺎی اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ،و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و ﺑﻪزﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ،ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ و ﺑﯿـﮑـﺎران
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮐﺮده و ﺳﻨﮕﯿـﻦﺗـﺮ ﺧـﻮاهـﺪ ﮐـﺮد .ﻣـﺮدم ﺑـﺎوﺟـﻮد اﻋـﺘـﻘـﺎدات
ﻣﺬهﺒﯽﺷﺎن ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗـﻮﻟـﯿـﺪی و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﻮریهﺎ و ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪﭘﺎﯾﺒـﻨـﺪی ﺑـﻪ ارزشهـﺎی
دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻗﺪرت – ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﺤـﻮر
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ -هﻤﮕﯽ ﭘﻮچ و ﺧﺪﻋﻪﮔﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺎدی و ﺻﻨﻔـﯽ ﻋـﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎیﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آزادیهﺎی ﻓﺮدی و اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ،و
هﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣـﺪتهـﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﮔـﻨـﺠـﻨـﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﺎﻗﺾهﺎی دروﻧﯽاش ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﭘﻮﯾﺎ و
ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﻗﺘﺼﺎدی .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود
ﺑﻪ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی -ﺳﺎل  -١۴٠٠ذهﻨﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪۀ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ از
ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ واﭘﺲﮔﺮای ﺳﺮان "ﻧـﻈـﺎم" و ﺗـﺌـﻮریﺑـﺎﻓـﯽهـﺎی
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻨﮓهﺎ از آﻧـﺎن
ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻨـﺎﺑـﺮاﯾـﻦ ﺑـﻪﺻـﻮرﺗـﯽ

ﺧﻮدﺟﻮش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑـﻪﻧـﺎﮔـﺰﯾـﺮ ﺿـﺮوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻼن رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در درون و ﺑـﺮون ﮐﺸـﻮر و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪدﻟـﯿـﻞ
اداﻣﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در درون ﮐﺸﻮر و ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ اﻗـﺘـﺼـﺎد
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ ،واردات ﺑﯽروﯾﻪ ،و ﻓﺴﺎد آﻓﺮﯾﻨﯽ ،هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞهﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺮانهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ
ﺑﺎ آنهﺎ روﺑﺮو اﺳﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮاج ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ﻣـﻠـﯽ در راﺳـﺘـﺎی ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
"ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم" ،هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺪامهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗـﺘـﺼـﺎدی
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ًﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ در
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی،
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮی ،و اﺣﯿﺎی روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪﻣﻨـﻈـﻮر ﺣـﻞ ﺑـﺤـﺮانهـﺎ و
اﯾﺠﺎد ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗﺤﻮل در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن را از دﺳـﺖ داده
اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه و ﻣﺸـﺨـﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪای و دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻻﯾﻨﺤﻞ
روﺑﺮوﯾﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ درون "ﻧﻈﺎم" را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳـﺖ .اﻟـﺒـﺘـﻪ
ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﻋـﯿـﻨـﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﺎن ﺑـﻪﺟـﺰ اداﻣـﻪ دادن ﺑـﻪ
ﺧﺪﻋﻪﮔﺮی ،ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن ﺷﻌﺎرهﺎی دﯾﻨﯽ ،دادن وﻋﺪههﺎی دروغ ،ﺳـﺮﮐـﻮﺑـﮕـﺮیهـﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ ،و ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎدهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘـﺼـﺎدی -ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﻣﻬﺮههﺎی درﺷﺖ ﺟﻨﺎحهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪههﺎی ﺳﭙﺎه و ارﺿﺎی آﻧﺎن ،ﭼﺎرۀ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﺷﮑﻞ و ﻋﻤـﻠـﮑـﺮد
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ارﺷﺪ و ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻮﻗـﺎﻧـﯽ
ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻼن "ﻧﻈﺎم" روﺷﻦ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾـﮕـﺮ ﻗـﺪرتهـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖهﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارانﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﻬـﻢ آﮔـﺎهاﻧـﺪ و
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-
از دﯾﺪﮔﺎه آنهﺎ -در دﺳﺘﻮرﮐﺎر دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدهﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و در اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ و ﺣﺘﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷـﺪن
روﻧﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ در ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺷﺮطهﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎل و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ هﻤﺮاه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ از ﺧﺎرج ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨـﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺿـﺪ ﺧـﻮدش ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ
ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﮐﺪام ﺻﻮرت و ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ وﻻﯾـﺖ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و ﻧﯿﺮوهﺎی اﭘـﻮزﯾﺴـﯿـﻮن،
ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺬر ً
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻌﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻗﯿﻖ داد .اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ و
ﭘﺎﺳﺦدادﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﮐﺪام ﻧﻮع از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿـﺮی ﭼـﻪ ﻧـﻮع
ً
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮهﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن رد و از ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن آنهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠﻮﮔـﯿـﺮی
ﮐﺮد؟ و ﺳﺆال ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻧـﻘـﻼب و
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔـﯿـﺮی
ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راه ﮔﺬار ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
دادن ﭘﺎﺳﺦهﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺆال ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑـﺨـﺸـﯽ ﮐـﻠـﯿـﺪی از
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﺬف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾـﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ و
ﮔﺬار ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ ﭘـﺎﺳـﺦ ﺻـﺤـﯿـﺢ و ﮐـﺎرا ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺆالهﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑـﯿـﻦ اﯾـﻦ ﺳـﻪ
ﻋﺮﺻﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺮوط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از" :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ" .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ هﻢ و هﻢزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ .هـﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﯿـﻔـﯽ وﺳـﯿـﻊ از
ﻃﺒﻘﺎت ،ﻻﯾﻪهﺎ ،و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را درﺑﺮ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر
هﻢزﻣﺎن در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو را ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﻨﺪ.

 ٧دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭼﯿﻦ را هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ٔ
آﯾـﻨـﺪه
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪی ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﯿـﺮوزی در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻧﻮاﻣﺒﺮ /آﺑـﺎن ،آذر اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﻪ اﻧـﺠـﺎم
اﻗﺪامهﺎﯾﯽ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺘﺮ ﻓﺮاﺳـﺖ ،ﮔـﺰارﺷـﮕـﺮ روزﻧـﺎﻣـﻪ
ﻣﻮرﻧﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎر ٩ ،ژوﺋﯿﻪ  ٢٠٢٠/١٩ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،٩٩ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽهﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۵٣درﺻﺪ آراء از دوﻧﺎﻟـﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ  ۴٢درﺻﺪ آرا را دراﺧﺘﯿﺎر دارد ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪامهﺎﯾﯽ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﺑﺘﺪا ﺳـﻌـﯽ ﮐـﺮد اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت را
ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺠﺎم آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ او ﻣﻘﺎﺑـﻠـﻪ
ﺑﺎ ﭘﮑﻦ و زدن ﺑﻠﻮفهﺎی ﺗﺎزه اﺳﺖ.
او در آﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ٔ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺮوز ﺧﺴﺎراﺗﯽ زﯾﺎد ﺑـﻪ اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه و دﯾـﮕـﺮ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ًﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗـﺒـﻞ،
اﺗﻬﺎمهﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭼـﯿـﻦ در ﺷـﯿـﻮع اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ادﻋﺎی اﺻﻠﯽ او اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
وﯾﺮوس ﺑﻪﻋﻤﺪ در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وﯾﺮوسﺷﻨﺎﺳﯽ در ووهﺎن ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎمهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮﭘـﻮش
ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺗﺮاﻣﭗ در هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ درﺻﺪد اﺳـﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﮑﻦ و اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟـﻬـﺎن
اﺳﺖ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮاﻣـﭗ
و در اداﻣﻪ آنهﺎﺳﺖ .دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،در ﻣﺎه ﻣﻪ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ -ﺧﺮداد( ،او ادﻋـﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽهﺎی ﭘﮑﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه و
هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادﻋﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ او -ﯾـﻌـﻨـﯽ ﺗـﺮاﻣـﭗ -ﺷـﺠـﺎﻋـﺖ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﻨﯽهﺎ را دارد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﭼﯿﻨﯽهﺎ "ﻧـﺎاﻣـﯿـﺪاﻧـﻪ در
ﺗﻼش هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺧﻮابآﻟﻮد را در اﻧﺘﺨـﺎﺑـﺎت رﯾـﺎﺳـﺖ ﺟـﻤـﻬـﻮری
ﺑﻪﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ هﻤﭽﻮن ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ از راه رﺳﯿﺪم" ]![.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ِ
اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣـﺎﺻـﻞ از
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪهﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺑـﺮود او
ً
ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺨﺎبﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در اواﺳﻂ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود ﯾﮏﭼﻬﺎرم از
ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .وﯾﺮوس ﮐـﺮوﻧـﺎ و
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻗـﺘـﺼـﺎد را ﻣـﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪتﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺎﯾﺎن داده
ٔ
آورﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﺳـﻌـﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ هﻤﻮاره ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪوﺟﻮد
و روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ۵ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪ درآﻣـﺪهـﺎ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻏـﯿـﺮﻣـﻤـﮑـﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮ واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧـﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮ از ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنهﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﺷـﺪت
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾـﺎﻟـﺖهـﺎﯾـﻨـﺪ ﮐـﻪ رأیدهـﻨـﺪﮔـﺎن
ﻏﯿﺮﺷﻬﺮی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ اﯾـﺎﻟـﺖهـﺎ ،در ﺳـﯿـﺴـﺘـﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،اهﻤﯿﺘﯽ زﯾﺎد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟـﻤـﻬـﻮری دارﻧـﺪ ،زﯾـﺮا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﺎن ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖهﺎ در ﮐﻨﮕﺮه ﺻﺎﺣﺐ ﮐـﺮﺳـﯽاﻧـﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺮدهﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿـﺮاﺳـﭙـﺎﻧـﯿـﺎﯾـﯽای

هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘـﯿـﺮوزی در
اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖهﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در هﻤﯿﻦﺟﺎ هﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻣـﭗ ﻧـﮕـﺮانﮐـﻨـﻨـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎر وزارت ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری در اﯾـﻦ اﯾـﺎﻟـﺖهـﺎ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در اﯾﺎﻟﺖهﺎی ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ و ﺟـﻮرﺟـﯿـﺎ ﻣـﯿـﺰان
ﺑﯿﮑﺎری ﺣﺪود ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،واﮐﻨﺶ ﺗﺮاﻣﭗ از هﺮاس ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻐﯿـﯿـﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او در آﻏﺎز ﺑﺤﺮان ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﻣﺎن ﺑﻮده
ٔ
وﭘـﺮداﺧـﺘـﻪ
و هﺸﺪارهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮهﺎی آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮهﺎﯾﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧـﺘـﻪ
دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ و رﺳﺎﻧﻪهﺎﯾﺸﺎن رد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻮاهﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ او ﺑـﻪراﺣـﺘـﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ داده و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(WHOاﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن را
ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .او در اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﮐﺮد ًﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺧﯿﺮا اﯾـﺎﻟـﺖ ﻣـﺘـﺤـﺪه را از
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮه وﺿﻊ ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﻓـﺮوش ﺗـﺠـﻬـﯿـﺰات ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدً .
او در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او داﺋﻤﺎ از وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﻧﺎم "وﯾﺮوس ﭼﯿﻨﯽ" ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ وﯾـﺮوس در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻼحهﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ووهﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﻣـﺮﺗـﺐ ﺗـﮑـﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ِﭘﺮلهﺎرﺑﺮ -ﺣـﻤـﻠـﻪ ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ
ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه -ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ و در ﺗﻮﯾﯿﺖهﺎﯾﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ "اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺪﺗـﺮ از ﺣـﻤـﻠـﻪ
ِﭘﺮلهﺎرﺑﺮ اﺳﺖ" .او ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧـﯿـﺰ ﯾـﮏ ﺣـﻤـﻠـﻪ
ﻋﻤﺪی ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﺳـﺖ .ﺗـﺮاﻣـﭗ در ﺗـﺎرﯾـﺦ  ١٢ﻣـﺎه ﻣـﻪ ٢٠٢٠/٢٣
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ،٩٩ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﺳـﺘـﻮر داد ﮐـﻪ در
ﻣـﻮرد
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﻄﺮ "ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺑـﻌـﺪی" را در ً
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد .او در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺋﻤـﺎ از
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﯾﮏ هﯿﻮﻻی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪهﺎﯾـﺶ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذهﻦ رأیدهﻨﺪﮔﺎن را از ﻧـﺎﮐـﺎﻣـﯽهـﺎی داﺧـﻠـﯽ و
ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ دوﻟﺘﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﺎده ،ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑـﻮد؟ اﯾـﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﮕﻠـﺴـﺘـﺎن( را ﮐـﻪ در ١٩٨٢/١٣۶١
رهﺒﺮی ﺿﻌﯿﻒ و ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺣﺘﯽ در درون ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐـﺎر
ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ از ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻧﺪک ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺎﭼﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺎﻟﮑﻠﻨﺪ ،ﺟﺰﯾﺮهای ﺻﺨﺮهای و ﺑﺎدﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃـﻠـﺲ ﺟـﻨـﻮﺑـﯽ،
ﻋﻠﯿﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﺑـﺮ آرژاﻧـﺘـﯿـﻦ ،ﻣـﺮدﻣـﯽ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ ،ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎﭼﺮ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق آرا در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻌﺪی را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺧﻄﺮهﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪهﻤـﺮاه دارد .او
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑـﺮاﺑـﺮ دﺷـﻤـﻨـﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،هﺮﮔﺰ هﺪﻓﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺰﯾﺪ و هﺮروز دﺷﻤﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪ.
ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺎوت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ .ﺳﭙـﺲ ﺧـﻮدروﺳـﺎزان
اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
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ﺗﺮﮐﯿﻪ :ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﻤﺎل اوﮐﻮﯾﺎن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اردوﻏﺎن از آﻏـﺎز
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ را اﺟـﺮا ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در راﺳـﺘـﺎی
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن .دوﻟﺖ ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ ﻣـﺮﺣـﻠـﻪای
ﺟﺪﯾﺪ را در واﮐﻨﺶاش ﺑﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آن
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ "وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺟﺪﯾﺪ" اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﮔـﯿـﺮد .دوﻟـﺖ ادﻋـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را زودهﻨﮕﺎم ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ
هﻨﻮز ﺗﺄﺛﯿﺮ هﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺎههﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﮓ ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎر ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪک اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾـﻪ
ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻠﺶ هﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮانﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣـﻘـﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮرهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘـﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢﺗﺮ از  ٣٠ﺳﺎل
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرهـﺎی اروﭘـﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻢﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧـﺎن
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادههﺎیﺷﺎن و ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان -ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎههﺎی ﺳﺎﻟﻤـﻨـﺪان
رخ داده اﺳﺖ -زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔـﺬر ﺑـﻪ "وﺿـﻌـﯿـﺖ
ﻋﺎدی ﺟﺪﯾﺪ" هﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﺳﮑﻮﻧﺖ در واﺣﺪهـﺎی ﻣـﺮاﻗـﺒـﺖ وﯾـﮋه
ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧـﻈـﺮ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔـﻮﯾـﺪ
ﮔﺴﺘﺮش واﮔﯿﺮی اﯾﻦ وﯾﺮوس رو ﺑﻪﮐﺎهﺶ اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن هـﻮا
ﻣﺮدم زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را در ﻓﻀﺎهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺮی ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺰﯾﺘـﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ.
از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در اﺑﺮاز ﻧـﻈـﺮهـﺎیﻣـﺎن
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿـﺮی هـﯿـﭻ
ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﻧﺪارد .در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس در ﺳﻄﺢ ﺟـﻬـﺎن ﺑـﻪ
هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟـﺎی
ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه،
ﺑﻪﺟﺎی هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و هﻤﯿﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣـﻬـﺎر وﯾـﺮوس ﮐـﻮوﯾـﺪ ،١٩-ﺷـﯿـﻮه
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از هﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ در هﻤﻪ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
هﻤﻪﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ هﻔﺘﻪ اﻧـﺰواﺟـﻮﯾـﯽ و ﺟـﺪاﺳـﺎزی
اﺟﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﻓﺮآوری ﺣﺘﺎ آن ﺑﺨﺸﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽاﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آن ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﺗﻮﻟـﯿـﺪیای ﮐـﻪ "اﺳـﺎﺳـﯽ" ﺑـﻪﺷـﻤـﺎر ﻣـﯽروﻧـﺪ
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ،ﻣﻌﺪنﮐﺎری ،ﺳﺎﺧﺖوﺳـﺎز ،و ﺟـﺰ اﯾـﻦهـﺎ ،را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺠﻮز اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻗـﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟـﻬـﺎن ،در
راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻬﯿﺎﺳﺎزی ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق و
رﻓﺎه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪرهﺒﺮی رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ "ﻃﺮﻓﺪار ﺑـﺎزار آزاد"
ﺑﻮده اﺳﺖ ،از هﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎﻣﺪاریاش ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻣـﺮ ﺳـﻼﻣـﺖ
ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم .ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﮑﺎنهﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘـﺎرکهـﺎ و
ﮔﺮدﺷﮕﺎههﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎﻧـﻮنهـﺎی ﺧـﺮﯾـﺪ
اهﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮدم هﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﺑـﺰرگ
هﻢ ﻧﯿﺎزهﺎی روزاﻧﻪﺷﺎن را از ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒـﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺳﻮداﮔﺮی در ﺳﺮای دوﻟﺖ را از ﭘﺎﺷﻨﻪ درآورﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨
ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل،
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳـﺮآﻣـﺪ
وﯾـــﮋﮔـــﯽهـــﺎی
ﻃــــﺒــــﻘــــﺎﺗــــﯽ
ﺳــﯿــﺎﺳــﺖهــﺎی
دوﻟﺖ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
وﯾﺮوس ﮐـﻮوﯾـﺪ-
 ١٩ﺷـــﻤـــﺮده
ٔ
ﺑﺴـﺘـﻪ
ﻣﯽﺷـﻮد
ﺗﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ٔ
"ﺑﺴﺘﻪ
دوﻟﺖ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ١٠٠ ،٩٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺣﺪود  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ(
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی" را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﺷﮑـﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮهﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺎر
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺮح دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪﻣـﻨـﻈـﻮر
ﻧﺠﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸﺎورزان ،و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷـﻐـﻞ
آزاد ﮐﻪ دوران ﺳﺨﺘﯽ را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﭘﯿـﺸـﻨـﻬـﺎد "وامهـﺎی ارزان و
ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ" را داد .ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺮهای ﭼـﮕـﻮﻧـﻪ و
ﮐﺠﺎهﺎ هﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽاﻃﻼﻋﯿﻢ .از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ "ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ" از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴـﺮی
ﺑﻮدﺟﻪاش را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدیای ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر هﻢ ﺑـﺮ
دوش ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ هﻢاﮐﻨﻮن ﺑـﯿـﺶ از
 ٢٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن در ﻣﺎههﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺸـﺎهـﺪه ﺧـﻮاهـﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿـﻖ درآﻣـﺪه
اﺳﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب درﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖهﺎ ،دﺳﺘﻤﺰدهﺎ ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ.
هﻢزﻣﺎن -هﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ -ﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧـﺤـﺼـﺎری ﮐـﺮدن ﺑـﻪراه
اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﺮدم زﺣﻤﺖﮐﺶ را در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد .ﭘﺲ در ﭼﻨﯿـﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ از دﯾﺪ ﻣﺎ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد
ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﮐﺎری زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن را در
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی روزﻣﺮهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓﺖهﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻟـﻐـﻮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارد و ﻧﻪ ﺗﻮان آن را دارد ﮐـﻪ از
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارهﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒـﺎرزه ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ روی
آورﯾﻢ و در هﻤﺎن ﺣﺎل در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشهﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧـﻮرزﯾـﻢ .ﭘـﯿـﮑـﺎر
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﻣـﺤـﯿـﻂهـﺎی ﮐـﺎر ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوران وﯾﮋه و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ،ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺑﻪﻋﻘﺐ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺟﻬﺎن ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪهﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺎرزارهﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﯽ راه اﻧـﺪاﺧـﺘـﻪاﻧـﺪ،
ﺣﺮﮐﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﺮ ﺳـﻼﻣـﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن در ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺮاﺑﺮ هﺠﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﯿـﻤـﺎریهـﺎی هـﻤـﻪﮔـﯿـﺮی ﺗـﻮان
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ را ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای رهـﺎﯾـﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﺮدم را از ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،راﺑـﻄـﻪای
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺒﺎرزه روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔـﺮان
ﺑﺮای ﻧﺎن و آزادی وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑـﯿـﻦ "ﺷـﺒـﮑـﻪهـﺎی
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ"ی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﺣـﻤـﺖﮐﺸـﺎن در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﺑـﯿـﮑـﺎری و
ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ از راههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ "ﻣـﺎ ﺑـﺮ دوش رﺋـﯿـﺴـﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ" ﺗﻼش ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮری در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺤﯿﻂهﺎی ﮐـﺎر ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻪ
اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮش را ﺑﻪﺟﺎ ﺑﮕﺬارد و در هﻤﺎن ﺣﺎل هﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﮑﺎن
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺮﮐﯿﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را از راه ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد.
در ﻧﺒﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖهﺎﯾﺶ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷـﺒـﮑـﻪ
PEﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻋـﻤـﻠـﯽ ،ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

 ٩دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اوﯾﻐﻮر را در
ارودﮔﺎههﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟
ٔ
اﯾﻦ ﮔﺰارش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﯽ ﮐﻮﯾﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﮐﻪ در دو دهﻪ اﺧﯿﺮ در ﭼﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ّادﻋﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺷـﻤـﺎر زﯾـﺎدی از ﺷـﻬـﺮوﻧـﺪان
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ )در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر( را در اردوﮔـﺎههـﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ِ
ٔ
اﺳﯿﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﯿﻠﯽ از رﺳﺎﻧﻪهـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشهﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
َ
و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ اردوﮔـﺎههـﺎ ّزﻧـﺪاﻧـﯽاﻧـﺪ.
ّ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎمهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ ادﻋﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣـﺘـﯽ َرﻧـﺪال
ﺷﺮاﯾﻮر ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻌـﺪاد
ِ
ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ اردوﮔﺎههﺎ ”ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ“ اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ از ﻃﯿﻒ ”ﭼﭗ“
هﻤﯿﻦ ادﻋﺎهﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﺮﺧـﯽ
از اﯾﻦ اﻓﺮاد )ﻣﺜﻞ ﻋﺪهای ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖهﺎی ﺳﺨﻨﺮان ﭼﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﺳـﻢ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ در ﻟﻨﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﻌﺎر دادﻧـﺪ( ﺟـﺰو
ﮔﺮوههﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ
ٔ
ﺳـﺎﺑـﻘـﻪ
دﯾﮕﺮ هﻢ ﺟﺰو ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺿﺪﺗﺒﻌﯿﺾﻧﮋادی و ﺿﺪاﺳﻼمهﺮاﺳﯽاﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ هﻢ در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ،اذﯾﺖ و آزاد ّادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ را ،ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﺪی ﻓﺮهﻨﮓ اوﯾﻐﻮرهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدهـﻨـﺪ ،ﻣﺸـﺎﺑـﻪ هـﻤـﺎن
ٔ
ﻧﻮع اذﯾﺖ و آزار
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﻼمهﺮاﺳﯽ راﯾﺞ در ﻏﺮب ،و از ِ
در ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در هﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻣﻪ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی و آﻧﮓ ﺳﺎن ﺳﻮ ﭼﯽ در ﻗﺪرتاﻧﺪ(.
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ّادﻋﺎهﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّاول از هﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ّادﻋﺎﯾﯽ هﺮﮔﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه
ٔ
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ّ
ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺟـﯿـﺖ ﺳـﯿـﻨـﮓ در
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان در
ّ
ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﺴﺮچ ) ٣٠اوت  (٢٠١٨ﺧﻮاﻧﺪ .ﻃﺮح اﯾﻦ ادﻋﺎ از آﻧﺠـﺎ آﻏـﺎز ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﻤـﯿـﺘـﻪ ”از
ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ً
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی“ )ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در آن ﮐﻤـﯿـﺘـﻪ
اﺳﺖ( ،ﮔﺰارﺷﯽ را در روز  ١٠اوت  ٢٠١٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ِﮔـﯽ ّﻣـﮏدوﮔـﺎل،
ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،در ﮔﺰارﺷﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ او ”ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮان...
ٔ
ﮔﺰارشهﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ“
درﺑﺎره ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧـﺎن اوﯾـﻐـﻮر اﺳـﺖ .ﺗـﻤـﺎم
” ّادﻋﺎهﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ“ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤـﯿـﻦ ”ﮔـﺰارش“ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮏدوﮔﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارﺷﺶ را ﻣﺸﺨﺺ و ذﮐﺮ ﻧـﮑـﺮد.
ﺟﻠﺴﻪ
وﻟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺒﺮهﺎ و ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ
ﮔﺰارشهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ” ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ“ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ )ﭘﺎﯾـﺘـﺨـﺖ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ( و ﺧـﻂ ﻣﺸـﯽ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ
هﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٩٩درﺻﺪ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟـﺒـﺘـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام دوﻟﺖ ﯾﺎ دوﻟﺖهﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺷﻮاهﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ّاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎﺳـﺖ )هـﻤـﺎن
ﮔﺰارش آﺟﯿﺖ ﺳﯿﻨﮓ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖهﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز هﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯽﻃـﺮف
ٔ
ّ
ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺪاﻓـﻌـﺎن
ﺧﻮد
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ادﻋﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ِ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻋﻤﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣـﻨـﺒـﻌـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ در ﮔﺰارشهﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ” ،رادﯾـﻮ آزاد
آﺳﯿﺎ“ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ٔ
رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮی ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎﺳـﺖ.
ّادﻋﺎهﺎی ﻣﮏدوﮔﺎل هﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧـﯿـﺴـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ّادﻋﺎ و اﺗﻬﺎمهﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻤﻨﻈﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ.

در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎی ﻣﺎهﻮارهﯾﯽ اﺷـﺎره
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اردوﮔﺎههﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدهـﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﭼﯿﻦ دارد در ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲهﺎ ،هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ ”ﺷـﻮاهـﺪی از
ُ
ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ّهﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ“ و ”ﺑﻮدﺟﻪهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎههﺎ“ )در ﭼﯿﻦ( ً
و اﺳﺎس ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آدرﯾﺎن ِزﻧﺰ ،ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ )ﮐﻪ ﻇﺎهـﺮا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ( ،در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ٢٠١٩ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﻪ
روی اﯾﻦ اردوﮔﺎههﺎ ً
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ”١٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ“ در اﯾﻦ اردوﮔﺎههﺎ در ﺑﺎزداﺷﺖاﻧـﺪ.
او در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ هﯿﺌﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ ﺗـﺪارک دﯾـﺪه و
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ )ﻻﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻨﺪ!( آن ّادﻋﺎ را
ﺧﻮد آدرﯾﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ آن رﻗـﻢ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در هﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ هﻢ ِ
١٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ”ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن“ اﺳﺖ.
ِزﻧﺰ را ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﯿﻦ ﻣـﻌـﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .او ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿـﺤـﯽ و
ﮐﺮده ٔ
ٔ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ٔ
داﻧﺸﮑﺪه اروﭘﺎﯾـﯽ ﻓـﺮهـﻨـﮓ و
رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻻهﯿﺎت در ﮐﻮرﻧﺘﺎل-ﻣﻮﺷﯿﻨﮕﻦ )در آﻟﻤﺎن( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾـﮕـﺮ ﮐـﺎرهـﺎی
ﻗﺒﻠﯽ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ّادﻋﺎهﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼـﯿـﻦ دارد
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ً ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﺳﺴﻪای
ﻓﺮهﻨﮓ ّﺗﺒﺘﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺴﯿﺤﯽ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﻤﺶ ” آﮐﺎدﻣﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﻬﺎﻧﯽ“ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ” ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اوﯾﻐﻮر“ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘـﺮ اﺳـﺖ
ً
)ﻗﺒﻼ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد( ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧـﻮدﻣـﺨـﺘـﺎر
ٔ
ٔ
ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اوﯾﻐﻮرهﺎ( در واﻗـﻊ اﺷـﻐـﺎل
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ”ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ“ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿـﻎ و
ٔ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﯿـﺰ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮهﺎی ِزﻧﺰ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺮوﯾﺞ ٔ ّ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ“ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟـﯽ
”
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
ﻋﮑﺲهﺎی ﻣﺎهﻮارهﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﭼﯿﺰ زﯾـﺎدی
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲهﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،در ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ آﻧـﭽـﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدهﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎههﺎﯾﯽ در ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ وﺟﻮد دارد .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ
از ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﭼﻠﻪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،دﻋﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ دﯾﺪن ﮐﻨﺪ ،و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧـﻢ ﺑـﺎﭼـﻠـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از هﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ دﯾﺪن ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﭼﻠﻪ اﯾﻦ دﻋـﻮت را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﭼﯿﻦ دﯾﺪن ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دﯾﺪار هﻨﻮز اﻋﻼم و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﭼﯿﻦ ّادﻋﺎهﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﺑـﺎره را ﮐـﻪ ﻣﺴـﻠـﻤـﺎﻧـﺎن اوﯾـﻐـﻮر در
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮوهﯽاﻧﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﻗـﺎﻣـﯽ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اوﯾﻐﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ
ﮐﻨـﻨـﺪ،
ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ً
ّ
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ّﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ادﻋﺎهﺎی ﻣـﻄـﺮح ﺷـﺪه اﮔـﺮ ﮐـﺎﻣـﻼ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و دروغ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎناﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ وﺟﻮد اردوﮔﺎههﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻋـﻼم ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻓﺮاﻃﯽهﺎی اﺳﻼمﮔﺮا را ﺑﻪ اﯾﻦ اردوﮔﺎههﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ در ﻣﻘـﯿـﺎس و
ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ دوﻟﺖ ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼـﯿـﻦ از ﺳـﺎل  ٢٠١۴ﺗـﻮﺟـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺳﻼمﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ .در
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ،ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ”ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣـﯽ ﺗـﺮﮐﺴـﺘـﺎن ﺷـﺮﻗـﯽ
ّ
“ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن اﯾﺤﺎد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷـﯿـﻦﺟـﯿـﺎﻧـﮓ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان ”ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ“ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑـﻪ ﺷـﯿـﻮههـﺎی ﺗـﺮورﯾﺴـﺘـﯽ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 ١٠دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ اوﯾﻐﻮر ...
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠـﻪ دوﻟـﺖهـﺎی آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎهﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﻧﺎمهﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ً
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺳﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟـﯽ ﭼـﯿـﻦ و ﺳـﻮرﯾـﻪ
”ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ“ را ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳـﺖ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺟﻬﺎدﮔﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳـﻼﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻮرﯾـﻪ و
ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺮای ًﮔﺮوههﺎی ﺟﻬﺎدی ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻓﺮاهﻢ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .اﻟـﺒـﺘـﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ .در
ﺳﺎل  ،٢٠١٧ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻌـﺪاد رزﻣـﻨـﺪﮔـﺎن ﺟـﻬـﺎدی اوﯾـﻐـﻮر در
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻬﺎدی در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ را ۵هﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ.
ّ
ﺧﻮد ﭼﯿﻦ ،ﺣﻤﻠﻪهﺎی اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن از ﺳﺎل ّ ٢٠١۴رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷـﺪت
در ِ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎدی از ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ داﻋـﺶ
در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﺳﺖ .داﻋـﺶ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١۵ﯾﮏ ﮔﺮوﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎن ﺟﯿﻨـﮓهـﻮی را در
ﻣﻸ ﻋﺎم ﮔﺮدن زد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١۵داﻋﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪهﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ )زﺑﺎن ﻋﻤﺪه در ﭼﯿﻦ( ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ”ﺑـﯿـﺪار
ﺷﺪن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ“ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﺶ در ﭼﯿﻦ در ٔ
اداﻣﻪ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳـﻼمﮔـﺮاﯾـﺎن ﺗـﻨـﺪرو
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺟﺎهﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﺠـﺎ ﻧـﯿـﺰ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪهﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اوﯾﻐﻮرهﺎ هﺴﺘﻨـﺪ ،اوﯾـﻐـﻮرهـﺎﯾـﯽ هـﻢ
ٔ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻠﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ّ
اﻧـﺪازه
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣـﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻓﯽ هﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ژوﯾـﯿـﻪ ﺳـﺎل ،٢٠١۴
اﻣﺎم ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺮ ،ﻃﺮﻓﺪار داﺷﺘﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوههﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﯿـﻦﺟـﯿـﺎﻧـﮓ ﺑـﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاﻃﯽ او را در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﻐﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنهـﺎی
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ”ﺑﺸﺮدوﺳﺖ“ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺒﺴـﺘـﮕـﯽ و آﻣـﻮزش
ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻼش دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیهﺎی اﻣﺜﺎل اﻟﻘﺎﻋﺪه در
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪهﺎی ”ﺿﺮﺑﺘﯽ“ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از ﻋـﻤـﻠـﯿـﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راه از ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ،
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺘﯽ )اﺛـﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ و ،(...و ﻣـﻮﻗـﻌـﯿـﺖﯾـﺎﺑـﯽ و ردﯾـﺎﺑـﯽ
ﺧﻮدروهﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎهﻮاره .ﺷﻬﺮت ذاﮐﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺎﻧﺪار
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺎن(،
اﺳﺘﺎنهﺎ؛ ﭼﻮن ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺖ
ﺑﺮای ً
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﻮدش اوﯾﻐﻮر اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ” ،ﻣﺪارس ﺣﺮﻓﻪﯾﯽ“ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷـﺪ و اﯾـﻦ
ﺷﯿﻮه ﺧﯿﻠﯽ هﻢ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد؟
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﻮر ﺷﮑﻞهﺎﯾـﯽ از اﯾـﺪﺋـﻮﻟـﻮژی اﺳـﻼمﮔـﺮای
اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮاهﺪ ﻣـﺤـﮑـﻤـﯽ ﻣـﺜـﻞ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر هﻤﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،و
وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻮاهﺪ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕـﯽ ﺳـﻮرﯾـﻪ در دﺳـﺖ
روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ از رﻓﺘﻦ ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاهﺎن اوﯾﻐﻮر ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ رزﻣﻨﺪههﺎی ﺟﻬﺎدی ”ﺗﻨـﺪرو
ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ .و ﻓﻘﻂ هﻢ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ﻗﺼﺪ ﺟﻨـﮓ و ﺟـﻬـﺎد روﺑـﺮوﺳـﺖ .اﮔـﺮﭼـﻪ ﺷـﯿـﻮع
“و ﺟﻨﮓدﯾﺪه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﻪ ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیهﺎﯾﯽ از ﻧﻮع اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗـﺮی
داردّ ،اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺴـﺘـﺮش
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﺮاق ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل رﺳﻤﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﯽﻣـﻮرد
و ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺣﺘﻤﺎ ٔ
هﻤﻪ ﺟﻨـﺒـﻪهـﺎی
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر هﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮاهﺪ زﯾـﺎدی ﻧـﯿـﺰ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﻦ در
دﺳﺖ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﺣﻤﻠﻪهﺎی ”ﺿﺮﺑﺘﯽ“ را ﮐﺎرزارهﺎﯾﯽ هﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨
ّ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اوﯾﻐﻮر در ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ و ﺣـﺘـﯽ ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾﻧـﮋادی
و ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ّ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺘﯽ ّادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨـﮑـﻪ دوﻟـﺖ
ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ ،ﮐﺎرزار ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭼﯿﻦ ﺑـﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮاﺳﻢ ﻣـﺬهـﺒـﯽای را ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ
”ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﭼﯿﻨﯽ“ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ،و ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﻠﯿﺴﺎهﺎﯾﯽ را هﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔـﺮﭼـﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ّادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣـﯽ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺮادی ﺑﯽﻃﺮف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ّادﻋﺎهﺎی ﻏﺮﺑﯽهﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺴـﺠـﺪهـﺎی
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺎهﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاردّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد دارد
اﻣﺎم آﻧﻬﺎ را ”از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾـﮑـﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺠﺪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪدار“ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺪرﺳﻪهﺎی ﺣﺮﻓـﻪﯾـﯽ ﺑـﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﻌـﯿـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎزآﻣﻮزی
ً
ٔ
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ داﻋﺶ و اﻟـﻨـﺼـﺮه
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎدیهﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨـﻨـﺪ! اﯾـﻦ ّادﻋـﺎی
ﻏﺮﺑﯽهﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اردوﮔﺎههﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﺑـﺪون ﻃـﯽ
روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺧﻮد ﭼﯿﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ،
ﮐﻞ
از
ﺑﺨﺸﯽ
ﻣﯿﻼدی
هﺠﺪهﻢ
ﻗﺮن
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ از
ِ
وﻟﯽ ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از آن در زﻣﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ”هـﺎن“ هـﺎ در ﻗـﺮن
ّدوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭼﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷـﻮاهـﺪی
در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﯿﺰهای از ﭼﯿﻨﯽهﺎی ”هﺎن“ )ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺎﮐـﻦ ﭼـﯿـﻦ
اﻣﺮوزی( ،اوﯾﻐﻮرهﺎ ،ﻗﺰاقهﺎ ،ﻣﻐﻮلهﺎ ،و دﯾﮕﺮ اﻗﻮام از ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن هﻔﺘﻢ ﻣﯿـﻼدی
در ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ -ﻣﻨﻄﻘﻪای در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی هﻢﻣﺮز ﺑﺎ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،روﺳـﯿـﻪ ،و
ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن -ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ّادﻋﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽهﺎی ﻗﻮم هﺎن ﺟﺰو ﺗﺎزهواردان ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻧﺪّ ،ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺖ.
ّادﻋﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺮهﻨﮓ اوﯾﻐﻮرهﺎ در ﺷـﯿـﻦﺟـﯿـﺎﻧـﮓ ﻣـﻄـﺮح
ٔ
ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ هﯿﭻ ﮔﻮاه و ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳـﺘـﻘـﻼل
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﺎنهﺎی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و آﻣـﻮزش در
ٔ
هﻤﻪ ﻣﺪرﺳﻪهﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎههﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اوﯾـﻐـﻮر
ﻓﺮاهﻢ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ”هﺎن“ هﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪهﺎی ﭼﯿﻨﯽ-زﺑﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪرﺳﻪهﺎی اوﯾﻐـﻮر وﺟـﻮد دارد.
ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧـﺎﻧـﻮادههـﺎی اوﯾـﻐـﻮر
ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘـﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪهﺎی ﭼﯿﻨﯽهﺎی ”هﺎن“ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ّ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﻬـﺘـﺮ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و روانﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨـﺪ .از ﻃـﺮف دﯾـﮕـﺮ،
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ًهﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑـﻘـﺎی ﻓـﺮهـﻨـﮓ
اوﯾﻐﻮرهﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﻣـﻮزش ﮔﺴـﺘـﺮده ﺑـﻪ زﺑـﺎنهـﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ روﺳﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ هﻨﺪ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑـﻪ از ﻣـﯿـﺎن
رﻓﺘﻦ زﺑﺎنهﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑـﻪ
ٔ
ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮادههﺎﺳﺖ.
ﻋﻬﺪه ٔ ِ
ّ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو-ﺳﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﻓﻠﺰات( ﺧﺎﮐﯽ ﮐـﻤـﯿـﺎب
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آهﻨﺮﺑـﺎهـﺎی ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺟﻬﺎن در

ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔـﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻗﻮی ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورهﺎ ،آﻟﯿﺎژهﺎ ،ﺷﯿﺸﻪهﺎ ،و ً
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ در زﻣﯿﻦ ﯾـﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮﻧـﺪ و
ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ّﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎدی ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﭼﯿﻦ دارﻧﺪ .ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،و در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎهﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در آﺳﯿﺎی ﻣـﺮﮐـﺰی دارد و
ﺷﯿﻦﺟﯿﺎﻧﮓ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻧـﯽ ﻣـﯽﺑـﯿـﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آن ﻣﺤﺮوماﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوﻟـﺖ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ از
ٔ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﯿﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﭼﯿﻦ را ﮐﺎهﺶ دهﺪ ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮورﯾﺰی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ روﺳﯿـﻪٔ
ﺗﻨﻬﺎ را ﮐﺎهﺶ داد .اﯾﻦ ﻃﻮری روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽارزد ﮐـﻪ از
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اوﯾـﻐـﻮر ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ً ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ هﯿﺎهﻮ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺷـﯿـﻦﺟـﯿـﺎﻧـﮓ
هﻢزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﭘﮑﻦ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

 ١١دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﮥ اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ...

اداﻣﮥ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ...

ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﺤﺎق و اﺷﻐﺎل ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ! ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی روﺷﻦ ،اﺻﻮﻟﯽ ،و واﺿﺢ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ دارد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و "ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک" )ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ( هﺴﺘﻨﺪ .اوﻓﺮ ﮐﺎﺳﯿﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﯾﻬﻮدی در
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،در ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و ﭼﭗاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﭼﻨﺪان ﻧﺪارﻧﺪ.

هﻤﺘﺎﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺷﺎن هﺪف ﺗﺎزش او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اداﻣـﻪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎرت آزاد آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤـﺎﻟـﯽ )ﻧـﻔـﺘـﺎ( رﺳـﯿـﺪ،
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﮐﺎﻧﺎدا اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗـﺎ ﺑـﺎ هـﺰﯾـﻨـﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣـﻪ دارد.
اﻣﺮوز اﻣﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،آن هﻢ ﭼـﯿـﻦ
اﺳﺖ.
هﺪف ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از وﺟﻮد ﺧـﻄـﺮی
رؤﯾﺖﻧﺸﺪﻧﯽ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﻧـﻬـﺎن
ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ رؤﯾﺖﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗـﺎ
ﺑﺮای اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه
ﻣﺜﻞ هﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدش را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼش ً
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﭼـﯿـﺰی
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی
ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺗﻌﻮﯾﺾﺷﺪﻧﯽ در اﻃﺮاف ﺧﻮدش و ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﺎن ﺑـﻪاو
ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺪون اﺛﺒﺎت ﭼﯿﺰی ادﻋﺎی ﻣـﻮﻓـﻘـﯿـﺖ
ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺧﻮد اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اراﺋـﻪ ﺳـﻨـﺪ و
ﻣﺪرک ادﻋﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﯿﺎس و ﺗﺄﯾـﯿـﺪ
آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﭼﯿﻦ را آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪاﯾـﻦ
ﺳﺆال دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧـﺎﺷـﯽ از وﯾـﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮاﻣـﭗ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽهﺎ در ﻣﻮرد آﻣﺎر و ارﻗﺎم دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ،
اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس ،و وﺳـﺎﯾـﻞ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺖ
ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤـﺒـﻮد وﺟـﻮد دارد ﻧـﯿـﺰ
دﺷﻮار اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ دﻻر از اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ .وﺻـﻒ ﻣـﻮردﻋـﻼﻗـﻪ
ٔ
ﺗﺮاﻣﭗ
درﺑﺎره ﮐﺸﻮرش "آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ" اﺳـﺖ!
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،هﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،هﻢ در آﻣﺎر ﻣﺮگوﻣﯿﺮ و هﻢ در ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮاد ﻣـﺒـﺘـﻼ ﺑـﻪ
ﮐﺮوﻧﺎ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﯾـﺎﻻت ﻣـﺘـﺤـﺪه در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدی اﻗﺘﺼﺎدیای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺣـﺘـﯽ
هﻮاداران ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤـﻬـﻮرﺷـﺎن وﻋـﺪه
داده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
هﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪﭼﺸـﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭘﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﺪری ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و هـﯿـﭻ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و دروغهﺎی آﺷﮑﺎر وی ﻧﻤﯽدهﺪ .ﺗـﺮاﻣـﭗ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را از هﻮاداراﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮد .ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠـﯽ او
در اﯾﺎﻟﺖهﺎی ﻏﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺷـﻬـﺮی ﮐـﻪ اﻧـﺘـﻈـﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ آﻣﺎر و
ارﻗﺎم ﺑﯿﮑﺎری را ﺷﺎهﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﻓـﻖ
ٔ
ﻧﺸﺪﻧﺶ را در ٔ
دوﺑﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨـﺪ و
وﻋﺪه ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻦ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧـﺲ اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻣـﺠـﺪد در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت آﯾـﻨـﺪه
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐـﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺆال :ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد ﺧﻂ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در
ﺻﻮرت رأی ﻧﯿﺎوردن ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﯾﻨﺪه ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ
ﻋﻤﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و درواﻗﻊ آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺮﺗﻨﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه
ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻻﺑﯽﮔﺮان ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺮاﯾﯿﻞ
و ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ هﻢ دوﻟﺘﺶ و هﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ
هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آن اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ دارد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم در رهﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ دوﻟﺖ ]از ﺣﺰب[
دﻣﻮﮐﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ
ٔ
درﺑﺎره ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﻤﮑﯿﻦ از اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺳﮑﻮت
ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺨﻮاهﺪ داد.
ﺳﺆال :ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ از ﮐﺪام ﻧﯿﺮوی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارﻧﺪ؟

ً
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اراده ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و آرزوهﺎیﺷﺎن را
اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺮدم درﺣﺼﺮ ﻗﺮار
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ًﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر آنهﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﺧﻮد و ﺑﯽﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ،دﻣﻮﮐﺮات ،ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و هﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل ،و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖهﺎ
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦاﻧﺪ.
ﺳﺆال :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و دﺷﻮار ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺣﺰبهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدماﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻖ ﺧﻠﻖهﺎ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،در وادار ﮐﺮدن دوﻟﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮزهﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ژوﺋﻦ  ١۴) ١٩۶٧ﺧﺮدادﻣﺎه  (١٣۴۶و ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ١٩۴
ٔ
درﺑﺎره ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ وادار ﮐﺮد.
آﮔﺎهﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ را ﺑﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ رواﯾﺖهﺎﯾﯽ دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ  ،BDSﺑﻪﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮکهﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن داﺋﻤﯽ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺪون ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺧﺘﻼفهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ
ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﺟﻬﺎن اﻣﯿﺪ داﺷﺖ .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺷﻐﺎﻟﻠﮕﺮی ﺧﺸﻦ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،و
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ!

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٨

 ١٢دوﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٩٩

اﻟﺤﺎق ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﯿﺮ
ﺧﻼص ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد! ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!
در ﺷﻤﺎرههﺎی اﺧﯿﺮ ٔ"ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و دوﻟﺖ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺑﻌﺎد
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ  -هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺨﺶهﺎﯾﯽ از ﻃﺮح ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر "ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن" دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را اﺟﺮا و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪﺑﺎور ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮزهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ از  ۴ژوﺋﻦ  ١۴ /١٩۶٧ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٣۴۶و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ و ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آوارﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در اﺳﺎس ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﻮق ﺧﻮاهﺪ داد.
دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻪرهﺒﺮی ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ﮐﻪ ﺑﻪاﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻃﺮح اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ
اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ،در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮی ﺑﺎ رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ ،ﻋﻀﻮ رهﺒﺮی و ﻣﺴﺌﻮل
ﺷﻌﺒﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب "ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ" ،ﺳﺆالهﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺸﺎر
در "ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺆالهﺎ و ﺟﻮابهﺎی رﻓﯿﻖ ﻃﻘﺰ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮعهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﻬﺪﯾﺪ ً اﻟﺤﺎق زﻣﯿﻦهﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺳﺆال:
ﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ را ﻟﻄﻔﺎ ﺷﺮح دهﯿﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞهﺎ در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم "دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺮاﯾﯿﻞ" هﻤﻮاره ﭘﺮوژه ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری اﺳﺮاﯾﯿﻞ در  ،١٣٢٧ /١٩۴٨آنهﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۶در ﺻﺪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ١٨١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .در  ١٩۶٧/١٣۴۶اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ آن روز اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ اﺷﻐﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،از اﺟﺮای ﻃﺮحهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ درواﻗﻊ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ از ﻓﺮﺻﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه از ﺗﻞآوﯾﻮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻮﻻن در ﺧﺎک
ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺑﻪاﺻﻄﻼح "ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮن" ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ او و
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﺶ از اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞهﺎ،
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﭼﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺮدادن داﺋﻤﯽ ﺷﻌﺎر هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺮای
هﻤﮑﺎری ﺳﺮﯾﻊ و هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺴﻢﺧﻮردهﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان،
آﻣﺎدهاﻧﺪ.
ﺳﺆال :ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ )اﻟﺤﺎق زﻣﯿﻦهﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ( ﺑﺎ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ،آﻣﺎل ،و اﻣﯿﺪهﺎی ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ازﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺰ آن،
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
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ً
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و راهﺣﻞ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻬﺎ
راه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ در ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺳﺨﺖ دههﺎ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ.
اﻟﺤﺎق زﻣﯿﻦهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻪ رؤﯾﺎی ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ -ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮک ًهﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی -ﻓﻀﺎی ﻻزم هﺮﭼﻨﺪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ،
دارد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺟﻮد ً
اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق زﻣﯿﻦهﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
هﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و از
هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ اردن ﺟﺪا ﮔﺮدد ،ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ اﺷﻐﺎل داﺋﻤﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
هﯿﭻ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ً
ﺳﺆال :آﯾﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ رهﺒﺮی اﺳﺮاﯾﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ در درون ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﯾﺎ هﯿﺌﺖ دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت و
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ً
دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﯿﺮو ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎی ﺟﻨﺎح او ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﻃﻘﺰ :ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ هﯿﭻ
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻓﻌﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران راﺳﺖﮔﺮای
اﺳﺮاﯾﯿﻞ .ﺑﺎاﯾﻦهﻤﻪ ،اﺧﺘﻼفهﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎنﺷﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﺷﺎن .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ،و
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎد

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١١

ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه

ﺷﺎدﺑﺎش ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان -
راﺳﺘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا  ٢٠٠٠دﻻر
ﺑﻪ ﯾﺎد هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
رﻓﯿﻖ ﺳﯿﻤﯿﻦ از هﻠﻨﺪ  ١٠٠٠ﯾﻮرو

ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس هﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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