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  سفرم به جمھوريت دومينيکن
ز کشور ھای اين بار اول بود که از يکی ا. سفری به جمھوريت دومينيکن کردم که مدت يک ھفته را در بر گرفت

کشور دومينيکن سرسبز و حاصلخيز است، اما آنقدر فقر و . کارابين که در زير االشۀ امريکا واقع است، ديدار نمودم

  .  راست می کندانسان غربت مشاھده می شود  که مو بر اندام 

ق به شھر ساحلی پورتو شود که متعل ياد می) Riu Merengue(رفتم به نام ريو مرينگو به انجا وريستی که من منطقۀ ت

  درتفرجگاه ريو مرينگو.  در منتھای فقر و غربت قرار داردقرار داشته می توان نوشت) Puerto Plata(پالتا 

انحصار  يک کمپنی امريکائی است که مرکز آن در نيويارک قراد دارد و صاحب بيليون ھا دالر و مناطق رھايشی در 

 وسايل آسايش و راحتی برخوردار بوده و به بھترين وجه از آن ۀمرينگو از ھموريستی ريو تتفرجگاه . سراسر دنياست

 ساعت کار استخدام ١٢ کارکنان اين تفرجگاه از مردمان محلی اند که با حد اقل مزد و روز ۀھم.  شود نگھداری می

  .گردند و زندگی بخور و نمير دارند می

، بھتر است که سری به کشور ھای کارابين و امريکای مرکزی  اگر کسی می گويد که در سرمايه داری استثمار نيست

  . نزديک مشاھده نمايدرا ازسرمايه داری " ترحم"بزند تا  

ًمردم محلی اصال حق .  کارکنان را زير نظارت دارندۀجرھای امريکائی و دست نشانده ھای محلی شان ھمي در باال من

ت داخل شدن به أبا سيم خاردار برقی تفرجگاه را حلقه نموده که کسی جرديوار ھای بلند . ندارند که داخل تفرجگاه شوند

اکثريت عظيم  سياحان، . شود  ساعت توسط محافظين و کمره ھای ويديوئی مراقبت می٢۴اين محله را نداشته و 

  .امريکائی، کانادائی و اروپائی  اند که توان سفر را به چنين مراکز تفريحی دارند

ًدکان ھا اصال ساختار ندارند . ه دکان ھای حقير مردم محلی وجود دارد که انسان به وحشت می افتد در دو کنج تفرجگا

دکانداران به خاطر فروش . رسانند بلکه صرف با پھلوی ھم قرار دادن چوب و بوريا وسايل محلی را به فروش می

  که يک فرد مجبور می شود روی ترحم از امتعه ھای ارزان قيمت خود  آنقدر نزد خريداران احتمالی تضرع می نمايند

 .  آنھا چيزی بخرد

رھنمای .  مردم را از نزديک مشاھده کنمباريک روز را برای ديدن شھر پورتو پالتا اختصاص دادم تا حيات نکبت

سر ينجا بود که حيات وحشتبار مردم را به چشم ادر. سوی شھر برده  ديگر با مينی بس بۀرا با يک عدن توريست ھا م
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منازل ميليون دالری اعمار گرديده که متعلق به . وجود داردآن ين شھر افراط و تفريط به مفھوم واقعی ادر. ديدم

  .امريکائيان و کانادائی ھاست

اين خانه ھا مثل ھمان . ون باشد احاطه شده تا از گزند ديگران مص بلند و سيم ھای خاداری اين منازل توسط ديوار ھا

درست مقابل اين خانه ھای ميليون دالری، مخروبه و خانه ھای . يست که در افغانستان به راه افتاده استئپروژه ھا

ندانستم .  باش دارند ومحقری وجود دارد که شبيه به غار حيوانات است که مردم فقير و بدبخت اين کشور در آن بود

" نابينای"که مقابل چشمان  ندگی می نمايند در حالی ززيبابرای ميليونر ھا  چه لذت بخش است که در منازل بزرگ و 

 یمردم الغر اندامی  را در مرکز شھر ديدم که با لباس ھا. شان بدخت ترين و ژوليده ترين مردم در خاک می لولند

اسد  دولت ف.  بيکاری و فقر بيداد می کند.  نانی دست گدائی دراز می نمايندۀروند و برای لقم فرسوده باال و پائين می

دومينيکن که مانند دولت مستعمراتی کابل دست نشانده است، به فکر مردم خود نيست،  بلکه صرف می کوشد با 

  .  که دموکراسی دارد،انتخابات تقلبی به جھان نشان دھد

در تمام شھر پورتو پالتا يک فابريکۀ توليدی مشروب سازی وجود دارد که  متعلق به يک فاميل ثروتمند به نام 

سسۀ توليدی را ؤوريست ھا ما را به آنجا برد تا اين مترھنمای .  است که از چند نسل اختيار دار اين فعاليت اند"وگوتاب"

مشروبات  .    کارتن مشروب توليد می شود٢۴٠٠٠ انه  تن کار می کنند و  روز٢٠٠ين فابريکه ادر. از نزديک ببينيم

م دداد، پرسي ک فرد مسؤول که برای ما در مورد فابريکه معلومات میاز ي.  اين فابريکه به خارج ھم صادر می گردد

که حد اوسط معاش کارگران  چقدر است، به سويم چشمک زد و گفت که معاشات خوب است، الکن دور از ديگران 

که ھمين شخص مسؤول به ھمه گفت .  شود که حتا به تناسب دومينيکن  ناچيز است ديه  میأبرايم گفت حد اقل مزد ت

ھيچ کس حق عکس گرفتن را از داخل فابريکه ندارد، زيرا صاحبان  فابريکه نمی خواھند که مردم بيرون به اسرار آنھا 

بود، می تواست که اين کشور زيبا و مردمش را از حالت فقر و بدبختی  ًاگر نظام دومينيکن واقعا مردمی می.  پی ببرند

  .  دی و کار ارزان، زندگی مردم را بھبود بخشدبه آسانی نجات دھد و با تأسيس مراکز تولي

شود که جمھوريت دومينکن و ساير کشور ھای کارابين و امريکای مرکزی که حويلی عقبی امريکا ناميده   سعی می

ًحالت  دومينيکن کامال . د، به  ھمين حالت عقب ماندگی باقی مانده  تا توانائی رشد و پيشرفت را نداشته باشندنشو می

افراد . زند استعمار دست و پا میو طيارات بمب افگن  چرخ ھای آھنين به حالت افغانستان کنونی است که در زير شبيه

تند امريکا افغانستان را مانند دوبی و امارات خواھد ساخت، حال کجا اند که ببينند کشور اشغال می گفميھن فروشی که  

   شان به کجا رفته است؟ ۀشد

ين ا مانند دومينيکن و افغانستان از زير يوغ استعمار رھائی نيابند و نظام مردمی دریی محکومکه کشور ھا تا زمانی

  .  کشور ھا مستقر نشود، مردم اين کشور ھا ھر گز روی  سعادت و خوشبختی را نخواھند ديد

 

 

 
 


