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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١۶ نومبر ١٩
  

  اعتراضات در کوريای جنوبی

  ريختن يک ميليون انسان در جاده ھا

به عالوه وی . مجدانه خواستند تا استعفاء نمايد " Pak Geun-hye پک گوين ھی"يس جمھورمظاھره کنندگان از رئ

  . اکنون از طرف ادارۀ څارنوالی نيز برای اولين بار احضار شده است

 

تخت کوريای جنوبی برگذار گرديد، بزرگترين تظاھرات در تاريخ معاصر اين کشور پاي" سول"تظاھراتی که در شھر 

  Foto: dpa - . بوده است

در مرکز شھر  " Ganghwamunگنگ ھوامون "تظاھراتی که به روز شنبه در ميدان " دلھی"قرار گزارش  روزنامۀ 

  حدود يک ميليون مظاھره چی از تمام نقاط برگزار شده بود، به بحری پر از انسانھا می ماند که در آن" Seoulسول"

کشور، از طبقات مختلف اجتماعی جامعه و به سن و سال ھای متفاوت جمع شده، تمام معترضان وحدت نظر شان را به 

  .نمايش می گذاشتند

ستناد گفتۀ به ا. اعتصاب کنندگان با صدای بلند از رئيس جمھور کشور خود می خواستند  تا از مقامش کناره گيری نمايد

 در کوريای جنوبی ١٩٨٧سازماندھندگان اين حرکت بزرگترين تظاھراتی بود که بعد  از ختم ديکتاتوری نظامی درسال 

  .برگزار شده است
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با وجودی يأس و نا اميدی زياد مردم نسبت به اوضاع فوق العاده بحرانی و متشنج  دولت، با آنھم اعتصابات در پارک 

  .نيمۀ شب به طور صلح آميز و بدون ھيچ گونه درگيری به پايان رسيدالی ساعات " گيون ھی"

مگر متأسفانه مظاھره کنندگان قادر نشدند تا پيام خود را به مقر رئيس جمھور برسانند زيرا توقف صد ھا سرويس 

  . پوليس چسپيده به ھم مانع عبور آنھا از سد پوليس می گرديد

عالوه بر آن . ند تا تجمع انسانھا را تحت کنترول و نظارت داشته باشند پوليس حاضر باش موظف بود٢۵.٠٠٠حدود 

مقامات مسؤول سرويس ھای مسافر بری را کرايه نموده بودند تا نيروی عملياتی ھر چه بيشتری را از ديگر نقاط 

  .کشور به پايتخت انتقال بدھند

 می گرفتند اين بار، تا حد زيادی کوشيدند تا با نيروھای دولتی خالف گذشته  که در مقابل خواست مردم از خشونت کار

  . اتخاذ يک موقف محافظه کارانه از بر خورد خودداری نمايند

چنانچه نشريۀ حزب بر سر اقتدار کوريای شمالی . از ھمه جالب تر تقدير کشور کوريای شمالی از اين تظاھرات بود

ر خود را جھت نشر از گزارش  و به چاپ يک صفحۀ مکمل از اخبا"  Rodong Sinmunرودونگ زين مون "

 يک حرکت  و کار پر خطر برای رژيمی که مردم خود را از - رساندن سيزده عکس از اين روز، اختصاص داده بود

  .رژيمی که به ندرت می توان دومين مانند آن را يافت. آزادی تظاھرات باز داشته آنھا را زير فشار قرار می دھد

از طريق " جديت اوضاع فعلی را مدنظر خواھد گرفت"پيامش را مبنی بر اين که " پک گوين ھی" رئيس جمھور 

ًمگر به ارتباط مطالبۀ مردم راجع به استعفايش از مقامش ، اصال اظھار نظری . سخنگوی خود به مردم ابالغ نمود

  .نکرد

 قبل از ختم دورۀ پنج سالۀ  زمان کارش که قانون تعيين تا به حال ھيچ گاھی ھيچ يک از رؤسای جمھور کوريای جنوبی

  . نموده،  از مقامش کناره گيری نکرده اند

پانزده ماه اخيری  را که از ختم وظيفۀ وی باقی مانده است، می تواند تحمل " پارک گوين ھی"اين که رئيس جمھور 

 اين اوضاع نجات بدھد طوری که به نظر می مگر موضوعی که وی را می تواند از. نمايد، زير سؤال باقی می ماند

  رسد، عدم آمادگی جناح مخالف جھت برگزاری انتخابات جديد قبل از موعد معين می باشد

  بخشی از نمايندگان جناح مخالف ستراتيژی ديگری را پيگيری می کنند، آنھا می خواھند رئيس جمھور را تا حد ممکن  

  . مايندبه وسيلۀ وادار به اعتراف اعمالش ن

-Choi Soonشو سون زيل "را به داشتن رابطۀ نزديک با خانم " پارک گيو ھی"مردم کوريای جنوبی رئيس جمھور 

sil  "۶ساله، متھم می سازند، که وی بدون داشتن ھيچ گونه مقام سياسی، سالھا طبق برنامه نه تنھا دسترسی به ٠ 

اری  با مقامات مھم سياسی و دادن معلومات ھای داخلی غير مدارک و اسناد محرمانۀ دولت داشته است بلکه در ھمي

از رابطۀ نزديک خود با رئيس جمھور " شوی"به اين ترتيب . قانونی را در زمينۀ معامالت امالک انجام داده است

ون  ميلي۶٠استفاده کرده و در بدل دادن اسناد و معلومات غير قانونی به شرکت ھای بزرگ کوريای جنوبی  اضافه از 

  . يورو از آنھا باج گرفته است

می خواھند اين را که آيا رئيس جمھور در عملکرد دوست زمان جوانی اش " سول"اکنون مقامات څارنوالی در شھر 

  .در معامالت غير قانونی کمک کرده است و يا نه،  مورد بررسی قرار دھد

حد اکثر تا به روز چھار شنبه " پارک گوين ھی"ا از طوری که  څارنوالی به روز يکشنبه اعالم نمود که در نظر دارد ت

  .استنطاق کند
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ھيچ گاھی يک رئيس جمھور کوريای جنوبی حين تصدی مقام رياست، به نسبت کدام حادثۀ جنائی احضار نگرديده 

 .است

و شرکاء ھمه در حال حاضر  "Hanjin ھنجين"،  "Samsungسم سونگ "،  "LGال جی "ھمين طور ھيأت مديرۀ 

  .زجوئی شده اندبا

  .ًزيرا تقريبا تمام کنسرن ھای  مشھور کوريای جنوبی در افتضاح رشوت خوری شرکت داشته اند

  

  :افزودۀ مترجم

آنچه اکنون در کوريای جنوبی اتفاق می افتد، در واقع مشت نمونۀ خروار است بين تمام کشور ھائی که رسن مقامات آن 

ی خواھد اين کشور کوريای جنوبی باشد، يا افغانستان، يا المان و يا کشور م. در دست امپرياليزم جھانی قرار دارد

بدان معنا که ھرجائی که امپرياليزم در آنجا حضور دارد، فساد الزم . ديگری در ماھيت قضيه، تفاوتی به وجود نمی آيد

  .حضورش می باشد

 

  dpa: منبع

  


