و
روﺷﻨﻔﮑـــــﺮان
ﮐﻤﭙﯿـــــﻦ
ﺟﻬـــــﺎن:
آﮐﺎدﻣﯿﺴـــــﯿﻦﻫﺎی
“ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻋﻔﺮﯾﻦ ،ﮐﻮﺑـﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی
ﺷﻮد!”

اﻋﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را
آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺠﺎوز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻔﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ،
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺎردت و دﺑﯽ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺎ ،اﻋﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان
روﺳﯿﻪ ،اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻋﻔﺮﯾﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺟﺎزه اﯾﻦ را
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔﺮﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﮐ ُﺮدی اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﺪار

و اﻣﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻔﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻤﻚﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺴﻴﺎری را از )ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط( ﺳﻮرﻳﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻋﻔﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن اﺣﺎﻃﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ]اﻟﻘﺎﻋﺪه[ و ﺗﺮﮐﯿﻪ.
رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﮐ ُﺮد اﺋﺘﻼف ﺿﺪداﻋﺶ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ]ﯾﮕﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺧﻠﻖ[ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرگ ی.پ.گ -در اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ-
در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﮕﺎل داﻋﺶ آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻇﻬﺎرات ﻣﮑﺮر آن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪاﺧﻠەای در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮری ﮐﻪ
در ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“روژاوا” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد -و ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻔﺮﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ی.پ.گ
را “ﺗﺮورﯾﺴﺖ ” ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﺮز ﻋﻔﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده و اردﻏﺎن وﻋﺪه
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و و ﻫﺰاران ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺮدﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻔﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ اﻗﺪام ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻤﻠﻪای را ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﯿﻪ ،اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﮑﻮت
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﻠﻖ ﮐ ِﺮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزان
ی.پ.گ/ی.پ.ژ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ از ﭼﻨﮕﺎل داﻋﺶ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺧﻠﻖ ﮐ ُﺮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻔﺮﯾﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ در
داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺮز ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ واﻟﺰار ،ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﻮﻧﮏ ،ﺗﺎد ﮔﯿﺘﻠﯿﻦ ،دﯾﻮﯾﺪ
ﮔﺮﺑﺮ ،ﻧﺎدﯾﺎ اﻟﻌﻠﯽ ،دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎروی ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺎردت ،ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﺳﯿﺘﺮوﯾﻦ،
اﻧﻪ اﺳﻨﯿﻮت ،ﺑﯿﻞ ﻓﻠﭽﺮ ،دﯾﻮﯾﺪ ﻓﻠﯿﭙﯿﺲ ،ﺟﻮﯾﻞ ﻻرﻧﺲ ،ﻣﺮدﯾﺖ ﺗﮑﺲ و دﺑﯽ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ

درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺒـﺎران در آﻟﻤـﺎن و دﯾﮕـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮد ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﮐﺸﺎورز و ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ
ﭘﻮر
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ

درﺑﺎره اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و درسﻫﺎی
آن
ﮔﻔﺘﮕﻮ رادﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ١٠٧رﺳﺎﻧﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ “ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ” ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻮن
ﺑ ُﻤـﺒﯽ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺷـﺪ ،ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وارد دوران دﯾﮕـﺮی از
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن “وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ”“ ،انﺟﯽاو”ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن “ﺟﻮﻟﯿﻦ
آﺳﺎﻧﮋ” ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﻨﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﻓﺴﺎد و ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ “ادوارد
اﺳﻨﻮدن” رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻨﻮد ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ “ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ” آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ “آﻓﺸﻮر ﻟﯿﮑﺲ”“ ،ﺳﻮﯾﺲ
ﻟﯿﮑﺲ”“ ،ﻟﻮﮐﺲ ﻟﯿﮑﺲ” ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎر اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﯾﮕﺮان
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ  ١٠٧رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮ
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻣﻮﺳﺎک ﻓﻮن ﺳﻪ ﮐﺎ” ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ .ﭘﺎره ای از
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ :
– آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮآﻏﺎز دوران “آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن”
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در درون ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮدآواران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ورزﺷﮑﺎران ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
اﻓﺰود ،ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ  ۳۸ﺳﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
 ۲۰۰ﮐﺸﻮر ،زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ دوﻟﺖﻣﺮدان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد؟
ﭼﻮن ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
“آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن” از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر
“ﻓﺮاﻧﺴﻮآ ﻫﻮﻻﻧﺪ” رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ
ﮐﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
اﻣﺎ “ادوارد اﺳﻨﻮدن” ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در روﺳﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ
“ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ” اﺷﺎره ﮐﺮد و وی را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دﻫﺪ ،او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ… اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ »آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ “آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه” ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ “ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ” ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻣﮑﺎن
ورود ﯾﮏ درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ« ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس
در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
او ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
دوﻟﺖﻣﺮدان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺰود .اﻣﺎ
ﻓﺎشﺳﺎزیﻫﺎ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﻟﺰده ﺷﺪه
اﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و درسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
روز اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﻼ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶﭘﻮر اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ!
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﻰ
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را زﻣﺎﻧﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اى از آﻏﺎز
ﺳﺎل ٢٠١۶ﻣﯿﻼدى ﻣﯿﮕﺬارد .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻰ از ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎل
را ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺎل ﺧﻮﺑﻰ و ﺷﺎدى را ﺑﺮاى دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن آرزو ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺨﺎﻧﻤﺎﻧﻰ و ﮐﻮچ اﺟﺒﺎرى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﻰ ﮐﻪ در

دام ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،را ﻧﺪارد.
ﻫﻨﻮز ﺻﺪ ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﻨﯿﺖ،
آﺳﺎﯾﺶ ،ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎﻫﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آزادى و دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ و
اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺮاﺑﺮى .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد در ﺻﺪ
ﺛﺮوت و إﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و آﯾﻨﺪه آﻧﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰى ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اداره ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ داران ،ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت و ﺻﻨﺎﯾﻌﻰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﻠﻞ ،ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﻰ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺸﺮﯾﺖ را در اﺳﺘﻌﻤﺎر واﺳﺘﺜﻤﺎر و واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺮب ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎل داﻋﺶ ِ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪِ دﺷﻤﻨﺎنِ اﻣﺮوزش ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎى
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اش وﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوﯾﻬﺎى ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ و ﺑﺎ ﺗﺮورﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮس در دل ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺗﺤﺎدى از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاى ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ إﯾﺠﺎد ﺷﺪ و
اﯾﻦ اﻣﯿﺪوارى را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روى از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎل وﺟﺪان دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺪارﺗﺮ ﺷﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺗﻌﻬﺪاﺗﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ ِ اﻓﺰاﯾﺶ ِ  CO۲اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺳﺮ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،اﯾﺮان را زﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻰ ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه آن ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل اﺑﻌﺎد إﻋﺪام
ﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزات ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
واﻗﻌﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ اﻗﺪاﻣﻰ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزى ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻮج إﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رژﯾﻢ ﺑﺸﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪ و آرزوى ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﺻﻠﺢ و رﻓﺎﻫﯿﺖ
و آراﻣﺶ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻞ
و ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺴﺎزى ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻓﺮاﻃﯿﮕﺮى در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد و اﺷﮑﺎﻟﺶ ،ﺑﺸﻮد.
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻨﻢ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺴﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻣﯿﺪ و آرزو دارم در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﯾﺎران و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﮕﺮ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدم ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ
از اﯾﺮان ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد و آزادى و ﺑﺮاﺑﺮى و دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ و ﻋﺪاﻟﺖ و

اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد .ﺑﺄﻫﻢ و ﺑﺎ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ راه ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻮﯾﻢ.

در ﺑﺎره ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ :زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺮوس ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ

ﭘـﺲ از ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﭘـﺎرﯾﺲ :ﺧﺸـﻢ،
اﻧﺰﺟﺎر ،اﻗﺪام
ﺑﯿﺎﻧﯿۀ attac
ﺑﺮﮔﺮدان از آﻟﻤﺎﻧﯽ :ﮐﺎﻣﺮان ﺻﺎدﻗﯽ
ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻋﻀﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﺗﺎک ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌۀ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﮐﻮر و ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺣﺴﺎس اﻧﺰﺟﺎر و ﺧﺸﻢ دارﻧﺪ.
آﺗﺎک ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﭘﯽ
ﻫﻤﺪﻣﯽ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻨﺮو ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤۀ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ در ﭘﻮﺷﺶ درﮐﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ از دﯾﻦ در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺛﺮ ﺧﺎﻃﺮ و ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮور
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮس و ﻧﻨﮓ را ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﭙﺮ
ﺑﻼﺳﺖ ،رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻣﺪ و ﺷﺪ

ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ،دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ “ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ” .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ:
ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﺎد ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﺟﻤﻬﻮری
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻮج
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ دژ اروﭘﺎ
اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و ﺗﺎﺧﺖ وﺗﺎزﻫﺎ ﺷﯿﺮازه
ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﯽ درﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﯾﺎ داﻋﺶ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮص و آز ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺪرت ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،ﻧﻔﺖ ،اوراﻧﯿﻮم و ﻓﻠﺰات ﮐﻤﯿﺎب،
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻓﺮاﺳﻮی رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻋﻤﺎل ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ
را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ “اﺑﺘﺬال ﺷﺮ”* روﺑﺮوﺋﯿﻢ :اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻄﺮ
ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺮﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﯿــﺶ از ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﻋﻠﯿــﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ
“اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ” ،ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮاﺋﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در
آنﻫﺎ اﻋﺘﺪال ،آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از ﭘﯿﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺣﻖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﺤﻂ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد ،رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از  ۲۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ** COP ۲۱در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺿﺮوری و
ﻣﺒﺮم اﺳﺖ.
آﺗﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ۱۴.۱۱.۲۰۱۵
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/artic
le/apres-les-massacres-de-paris-epouvante-revolte-action
________________________________________________

* ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ

** ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ۲۰۱۵ ،در ﭘﺎرﯾﺲ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺮدانِ ﮐﺎﻣﺮان ﺻﺎدﻗﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن
ﺑﻪ ﮐﺸﻮری از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺼﺖ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را
ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ »ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺪاوم
ـﺘﻌﻤﺎری« )(Pakt zur Fortsetzung der Kolonialisierung
ـﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـ
ﻣـ
را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ „) FCFAﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ”( را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن اداری ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۱۴ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪود ۸۵
درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ارزی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وزارت داراﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ذﺧﺎﺋﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ۱۵
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ذﺧﺎﺋﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ وﺟﻮه

ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج را ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺎزار از وزارت داراﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻗﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﺎرﯾﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ذﺧﺎﺋﺮ ارزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﻨﯿﻦ ،ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺠﺮ ،ﺳﻨﮕﺎل،
ﺗﻮﮔﻮ ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﺎد ،ﮐﻨﮕﻮ ،ﮔﯿﻨﻪ اﺳﺘﻮاﺋﯽ و
ﮔﺎﺑﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح  ،×Silicon Africaﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ “ﻗﺮوض اﺳﺘﻌﻤﺎری” ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
دارای ﺣﻖ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و
ﺑﻼﺧﺮه ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺮژی و ﮐﺸﺎورزی در دﺳﺖ
ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ،ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در  ۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در  ۲۶ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ۶۷ ،ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﮔﻮSylvanus،
 Olympioاﺳﺖ .او از اﻣﻀﺎء “ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺪاوم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری” اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﮔﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر در آن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺧﺴﺎرت
ﺑﭙﺮدازد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰در ﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۹۶۳ﺗﻮﮔﻮ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﮔﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 FCFAرا ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ،ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﭘﺲ
از اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻠﮕﺮاف رﻫﺒﺮ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎ ، Gnassingbe Eyadema ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۵۰ﯾﻮرو از ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
او ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرﯾﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﮔﻮ ﺷﺪ .او دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ای ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.

در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ، David Dacko ،در
ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﻟﮋﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬـﻮر ﺑﻮرﮐﯿﻨـﺎ ﻓـﺎﺳﻮ ،Maurice Yameogo ،و رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑﻨﯿـﻦ،
 ،Mathieu Kerekouﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎﻟﯽ ، Modiba Keita ،در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .او ﻫﻢ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎری از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪامﻫﺎ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۱۷۶۳آﻣﺮﯾﮑﺎ
درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﺮک اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺎرج
ﺟﻨﮓ ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ -و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ “ﺗﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻮﺳﺘﻮن” و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ۱۷۷۶ﮔﺮدﯾﺪ۱۷۷۸ .
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات )Taxation of Colonies
 (Actرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﻋﻮارض در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺟﺮا ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﻀﻮ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﺮﻣﺎل ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از
زﻣﺎن اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﻧﺤﺼﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﺎﺑﻖ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﺶ از آن در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۰آﻧﺘﯿﻞ ﻫﻠﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰاﺋﺮ ﮐﺎرﯾﺒﯿﮏ Aruba,
 ,Curacaoو  Sint Maartenﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﻓﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاث دوران اﺳﺘﻌﻤﺎری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺮاس درﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻏﻠﺒﻪ دارد .ﺑﻪ ﻗﻮل رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ژاک ژﯾﺮاک در
ﺳﺎل ”: ۲۰۰۸ﺑﺪون آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺰول ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ”.
__________________________
ﻣﻨﺒﻊ:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/۲۰۱۵/۰۳/۱۵/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeutung-de
/r-ehemaligen-kolonien-halten

× ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
/http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax

ﻫـﺪف ﻣﺴـﮑﻮ :ﺗﺤﻤﯿـﻞ راه ﺣـﻞ ﺑـﺮای
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ روﺳﯿﻪ
راﻏﺪه درﻏﺎم*
ﺗﺮﺟﻤۀ ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺗﺎزه ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ دوﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دول اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
روﺳﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ” آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ دراﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﻗﺮارﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف اﯾﻦ ﯾﻮرش
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻓﺮﺿﯿﺎت و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻠﯿﻪ “داﻋﺶ” و “اﻟﻨﺼﺮه” ﻫﻤۀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻫﺪف
ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ  ،ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد.
ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ را ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
“ﺗﺮورﯾﺴﻢ” ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .از اول ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
رژ ِﯾﻢ اﺳﺪ ﭘﺎﯾۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻃﻼع دول درﮔﯿﺮ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ اﺳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﺮای آن ﮐﻪ در آﯾﻨﺪۀ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف اول او ﺑﻮد ،ﻻاﻗﻞ درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮرﯾﻪ .ﻫﺪف دوم
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ دل ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮر”ﺳﺘﺎن”ﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﮑﻮت ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ،
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ “ﺳﺎﻣﯽ ﺷﮑﺮی” وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟۀ ﻣﺼﺮ ﺣﺎوی ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﺋﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ داﻋﺶ ،دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را داراﺳﺖ.
درک ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﻦ اﺳﺪ
اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ روﺳﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻘﺎی او ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻧﻈﺮ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ روی
اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی “داﻋﺶ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ
ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از “ﮔﺮۀ اﺳﺪ” ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮐﻪ
رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری اﺳﺖ دم ﻧﺰﻧﻨﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ ،و ﻧﯿﺰ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺎری و در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪون ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
ﺷﺪۀ اﺳﺪ ﺑﺮ ارﯾﮑۀ ﻗﺪرت را درک و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم ﻣﺴﺌﻠۀ “ﺗﻀﻤﯿﻦ” ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
“اﻋﺘﻤﺎد” ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از “اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻢ ﺷﺪه”
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻤۀ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و روی ﺟﻨﺎزۀ
ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺑﺤﺮان و ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺿﻮح و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ “ﺣﺰب اﻟﻠﻪ” و “ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ”
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﯽ ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮ ـ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺪ و رژﯾﻢ
او ﺑﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را اﺗﺨﺎذ

ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از آن ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎری ،ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف ،در
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺤﻮن از رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی دارﻧﺪ .روﺳﯿﻪ
ﻋﻈﻤﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻮدای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻈﻤﺖ دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﮔﺎز و راﻫﻬﺎی ﺻﺪور اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ اروﭘﺎ و ﻗﻔﻘﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻫﺮدو
ﮐﺸﻮر در راس ﺧﻮد آدﻣﻬﺎﺋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﻣﻐﺮور ﺗﺮک و روس
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ آن ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ
راﻫﻬﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ای ،ﮐﺮدﻫﺎ و ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ از ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ای ﻣﺜﻞ “ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻮرﯾﻪ
ای” )و ﺗﺄﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن( در ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄۀ ﻗﻮت دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ )ﻧﺎﺗﻮ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد در ﺟﺮﯾﺎن دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اش در ﺳﻮرﯾﻪ ،اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ آﻧﮑﺎرا
ﺑﻪ ارزش اﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﮑﻮ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ازﺧﻂ ﻻزم ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ  .آﻧﮑﺎرا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ “ﻧﺎﺗﻮ” را ﺑﻪ ﺻﺤﻨۀ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دراﻓﺘﺎدن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ در ﺑﺤﺮان
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﯽ وﺟﻮد روﺳﯿﻪ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد.
وﺿﻊ آﻟﻤﺎن اﻣﺎ ﻓﺮق دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮاً ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻨﯽ در اﯾﺴﺘﺎدن
ﮐﻨﺎر روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد “ﺣﺰب اﻟﻠﻪ” ،اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو دل و ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ .اﻻن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ آن

دﺳﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ اروﭘﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺧﻮد را از آﺗﺶ آن دور ﺑﺪارد ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻮازن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ را ﺑﺮﻫﻢ زده و اﮔﺮ
اروﭘﺎ از ﺧﻮد ﺗﺤﺮک ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ِی روﺷﻦ و ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و
ﮔﺎﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢ
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺮح ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اراﺋﻪ داده در ﺑﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺸﮕﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری .اﯾﻦ روزﻫﺎ؟ ﭼﺮا ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻪ؟
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌۀ اروﭘﺎ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﺪاراﻧﻪ ،ﯾﮑﺒﺎر در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ درﺑﺎره اش ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻫﻮﻻﻧﺪ “راه ﺣﻞ داﻫﯿﺎﻧﻪ”ای
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از “ارﺗﺶ آزاد” و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﻣﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻣﺸﻖ ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬۀ ﺿﺪ “داﻋﺶ”.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ اﯾﻦ راز را ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻮﻻﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺶ از ﺑﯿﺦ
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش روﺷﻬﺎی وﯾﮋه ای دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ و از آن اﻟﻬﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ داوﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون اﯾﻨﺮوزﻫﺎ از ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از رژﯾﻢ
اﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ “ارﺗﺶ آزاد” ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ )ﻣﺜﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺮاق و راﺑﻄۀ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و اﻗﻠﯿﻢ( .او درﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮازن ﻗﻮا در اﺗﺤﺎدﯾۀ
اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ازﻃﺮف واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﺻﻼ ً واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ وﺣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ در اﯾﻨﻤﻮرد ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب وﯾﮋه ای دارد .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺆﺗﻠﻒ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﻣﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
روﺳﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن راﺑﻄۀ اﻗﺘﺼﺎدی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺧﻮد را ازﻣﻬﻠﮑۀ ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﻧﮕﻬﺪارد.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب دروﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺮﺗﮋﯾﮏ

و ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺣﺪ ﻗﺮار دارد .آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺮق
ﻧﺸﺪن در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ “داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ”
از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺳﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺿﻌﻒ و ﺗﺰﻟﺰل و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
روﺳﯿﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
“ﻫﻤﮑﺎری” ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت
“ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨۀ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ” و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﺋﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ “ﺑﺪ ﺟﻮری ﻋﯿﺒﻨﺎک
اﺳﺖ” ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
“ﻣﻌﯿﻮب” دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ از واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎ رﯾﺨﯽ روﺑﺮوﺳﺖ
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﮑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘۀ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺒﺮد .آﻧﻬﺎ در ﺻﺪدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی روﺳﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ
اﯾﺠﺎد ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺪ ﺑﺮ ارﯾﮑۀ
ﻗﺪرت اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ و ﺑﺮﻏﻢ ادﻋﺎﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و
ﻧﯿﺰ ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ “ﻗﺼﺎب” دﻣﺸﻖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺮﺻۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در “ﻧﻬﺎﯾﺖ” اﺳﺪ از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮد ﯾﺎ در رأس
ﻗﺪرت در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرﯾۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﻣﺴﮑﻮ اراده
ﮐﺮده رژﯾﻢ اﺳﺪ را در آﯾﻨﺪۀ ﺳﻮرﯾﻪ “ﺷﺮﯾﮏ” ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺪ
زده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدای ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ درﺣﺎل اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺠﺎت اﺳﺪ و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮان اوﺳﺖ ﺗﺎ از او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻗﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در
واﻗﻊ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺳﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺑﺸﺎر
اﺳﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﻣﻨﻬﺎی ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻓﻌﻼ ً ﻧﮕﻪ دارد.

راﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤۀ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺣﻀﻮرﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺸﺮوع ﻣﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣۀ
رﺳﻤﯽ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوع
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ در اﻇﻬﺎرات اوﺑﺎﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع وﺻﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﮑﻮ از “ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ” ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی ﻣﺸﺮوع ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
درﮔﯿﺮی را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ آن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ از زاوﯾۀ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ
و از ﻧﻘﻄۀ ﺳﻮرﯾﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺒﺮی و
ﺳﻠﻄۀ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ “داﻋﺶ” ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣۀ رﺳﻤﯽ از ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﺗﺎ داﻣﻨۀ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺿﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
)

علاوه بر اعلام ایجاد یک دفتر هماهنگی در بغداد با مشارکت ایران ،روسیه ،عراق و سوریه ،از نخستین روزهای

عملیات نظامی روسیه ،هنگام ترجمۀ این مطلب در خبرها شنیدم که چند تن ازاعضای دولت عراق در دیدار امروز خود در
مسکو رسماً از روسیه برای دخالت مستقیم درعراق به همان شکل سوریه ،دعوت به عمل آورده اند .هرچند آمریکا مدعی
است که گفته های مقامات رسمی عراق در مسکو نقطه نظرهای شخصی آنها بشمار می رود و نظر رسمی دولت عراق نمی
باشد – .مترجم

(

روﺳﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت را در دﺳﺖ
دارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻋﺮاق اﻣﺘﺪاد دارد ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ  .واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻫﺮ
ﻗﺪرﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﻼ ً ﮔﺮدن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد.
ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺪاﺧﻠۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دوﻟﺘﻬﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺘﯿﺠۀ اﻣﺘﻨﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺑﻪ روﺳﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮاق و
ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎم روﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﮐﺎرآﺗﺮﯾﻦ و
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻨﻢ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد
ﮐﺎرآﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺼﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی دراز ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮان روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺗﻼق آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ دارﻧﺪ از ﮐﻒ
ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
در ﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ درﺳﻮرﯾﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت
وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای روﺳﯿﻪ
وﯾﺎ وﯾﺘﻨﺎم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .وﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در دوران
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ
را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺖ دادن ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
ﭼﯿﺰی واﻫﻤﻪ ﻧﺪارد.
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﻢ وﻗﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑـﻮدن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗـﯽ ﻣﺜـﻞ ” داﻋـﺶ ” و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ”
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ﭘﯿﺶ روی روﺳﯿﻪ از آﻧﭽﻪ روﺳﯿﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪ  ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ!!!
ﻣﻨﺒﻊ :اﻟﺤﯿﺎت ،ﺟﻤﻌﻪ  ۹اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۵

____________________________
* ﺧﺎﻧﻢ درﻏﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﻟﺤﯿﺎت در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.

