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 ٢٠١١ اپريل ٠٤

 

  سخنرانی در مقابل پارلمان اروپا در باره قرضه خارجی تونس

  ، بروکسل٢٠١١ مارچ ٢٤–
  

ديکتاتورھا به . ھمه ملل عرب از اين نمونه پيروی می کنند. کتاتور را فراری داده استدر تونس قيام مردمی دي

  .دنبال يکديگر در حال سرنگونی می باشند

انقالب ھائی که ساحل جنوبی دريای مديترانه را به لرزش در آورده و صدای فرو افتادن ديکتاتورھا را به گوش 

اروپا اکنون می بايد در قبال ملل به . کلونياليزم نو را نيز اعالن می کنندجھانيان می رسانند، پايان دوران حاکميت 

  .استقالل رسيدۀ جنوب سياست ھمکاری ميان طرفين ھمطراز را در پيش بگيرد

ملت تونس برخاسته است و آزادی خويش را نه مديون نيک رفتاری ھای ادعائی تجارت آزاد است و نه مديون 

تنھا اسلحه . آن را فقط با کوشش متکی بر نيروی خويش به دست آورده و توسط انقالببلکه . گذشت ھای ديکتاتور

  .ای که تونسی ھا عليه سرکوبگرانشان در دست داشتند، تھورشان بود، مصمم بودنشان، اتحاد و آزادی خواھيشان

نند خواسته ھای خويش آنھا در موقعيت يک ملت آزاد مجبور نيستند از کسی برای چيزی التماس کنند، بلکه می توا

  .را مطرح سازند

راه ما .  ملت دستيافته به آزادی به حرکت در آمد تا تونسی جديد را بنا کند، تونسی بھتر را٢٠١١ فبروری ١٤در 

  .اما از اين پس ھمه چيز ممکن می باشد. مسلماً طوالنی و سخت است

 جنوب دريای مديترانه حفظ نمايند، که البته به ھيچ قدرت ھای اروپائی ھمواره کوشيده اند منافع خويش را در منطقه

عالئق اقتصادی اروپا در تونس بيش از حّد بوده، سرمايه گذاری اروپا بيش . وجه رعايت مردم منطقه را نکرده اند

شرکت ھای اتحاديه اروپا با بيش .  ميليارد يورو و قريب به يک چھارم کل سرمايه گذاری در تونس می باشد١٣از 

 نفر را به کار گرفته اند که بھتر است بگوئيم استثمار می کنند، پس از دولت ٣٠٠٠٠٠ شرکتی که بيش از ١١٠٠از 

  . درصد توليد ساالنه ملی می باشد٦دومين کارفرما در تونس بوده و سرمايۀ در جريانش بيش از 
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پانيا برای حفاظت از منافع شرکت ھای اتحاديه اروپا و شماری از دولت ھای اروپائی، به ويژه فرانسه، ايتاليا و اس

سخنان و نيات نيک آنھا نيز تغييری . خويش تا لحظۀ آخر از بن علی ديکتاتور در مقابل ملت تونس حمايت نمودند

تعامل اروپا و مديترانه به ما قول رفاه داد، اما آنچه از آن حاصل ما گشت فقط فقر  و . در اين واقعيت نمی دھند

  .ور بودحمايت از ديکتات

حفظ مبانی دموکراسی و حقوق بشر " که اتحاديه اروپا با تونس بست، آمده است که ١٩٩٥در بند دوم قرارداد سال 

آيا .  ديکتاتور نبود؟ مسلم است که بود١٩٩٥آيا بن علی در ھمان سال ." بخش مھمی از اين توافق به حساب می آيد

پس بيانيه مزبور چه معنائی دارد؟ اتحاديه . داشتند؟ البته که داشتنداتحاديه اروپا و کشورھای عضو آن از آن آگاھی ن

  .اروپا به ملت تونس يک عذرخواھی بدھکار است

سھم .  ميليارد يورو قرضه خارجی برای ملت به جا گذاشت١٥,٢ جنوری سال جاری ديکتاتور فرار کرد و ١٤در 

 می باشد و اين معادل بودجه بھداشت عمومی يا  ميليون يورو٥٧٥ از قرضه مزبور تقريبن ٢٠١١پرداختی سال 

  .ھزينه يکساله دانشاه ھا و پژوھش است

ھمانگونه که ملت، خود را از شّر ديکتاتور خالص کرد، می خواھد از زير بار قرضی که ديکتاتور به جا گذاشته 

  .ه خود کشور را اداره نمايداست نيز رھا شود، تا بتواند دموکراسی خودش را بنا کرده، مستقل گردد و با اتکاء ب

  که اينجانب آنرا نمايندگی می Raid Attac Cadtm Tunisمجموعه ای از انجمن ھای تونسی، از جمله انجمن 

کنم، به تازگی نامه ای به رئيس بانک مرکزی تونس نوشت و از او تقاضا نمود که به طور يکطرفه و بدون وقفه 

 جوالی تشکيل گردد و تا انتخاب ٢٤نگذاری جديد ملی که قرار است در پرداخت بدھی را تا انتخاب مجلس قانو

طی مدتی که پرداخت بدھی متوقف خواھد شد و ربح جديدی نيز انباشت نخواھد . دموکراتيک دولت به تعويق اندازد

ص گشت، ما قصد داريم يک حسابرسی علنی نسبت به بدھی ھای مزبور ترتيب داده و بخش غيرعادالنۀ آنرا مشخ

سازيم، يعنی آن بخشی از بدھی را که برای مردم تونس فقط زيانبخش بوده است و طبيعتا از قبول آن خودداری 

  .خواھد شد

 در نيمۀ. ھمواره چنين بوده است که قرضه خارجی خالف منافع تونس بوده و زيان آن به سودش می چربيده است

در واقع نيز چنين بود که . دوم قرن نوزدھم نيز ھمين بدھی ھا بودند که دستاويز گشته و تونس را به استعمار افکندند

 را تحت لوای اينکه موجب رفاه کشور خواھد بود به گرفتن قرضه خارجی ترغيب نمودند (Bey)تونس  آنھا امير

  .ورت گرفتکه بيشتر آن ھم توسط دالل ھای فرانسوی و ايتاليائی ص

ربح داده شده بابت قرضه ھا، شرايط قرضه ھا، کميسيون ھائی که برای آن ھا می گرفتند و مقادير متنابھی که به 

جيب اطرافيان دربار می رفت، موجب به فقر افتادن مملکت گشت  و آنرا به ورطه بحران کشاند و ھمين بحران 

تان کميسيونی مالی را تشکيل داده و کنترل مالی کشور را به اقتصادی موجب گشت که دول فرانسه، ايتاليا و انگلس

  .چند سال پس از آن تونس به مستعمرۀ  فرانسه تبديل گشت. دست گيرند

تونس مجبور بود پس از کسب استقالل از فرانسه قرض بگيرد تا زمين ھای خود را که در زمان استعمار مالکين 

چنين بود که تونس به استقالل رسيده اداره امور خود را با گرفتن . فرانسوی تصاحب کرده بودند، بازخريد نمايد

  .قرض ھای تازه آغاز نمود

پيش . فزونی يافت% ٥٨,٧بدھی ھای کشور ساالنه . تحت حاکميت ديکتاتوری بن علی، بدھی تونس فاحش تر گشت

يشتر گرفت و به در عرض دھۀ اخير روند رشد بدھی کشور سرعت ب. بود% ٤٢از آن نرخ رشد ساالنه آن 

  .باشد رسيد% ٨٩باالترين ميزان خود که 
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 ميليارد يورو بود و امروز ميزان آن ٢,٥ھنگامی که بن علی قدرت را با کودتائی به دست گرفت، بدھی تونس 

 ميليارد يورو بازپرداخت نموده ٢٣اين در حالی است که تونس عرض ھمين مدت .  ميليارد يورو می باشد١٥,٢

ل مدت حاکميت ديکتاتور، تونس به خاطر انبوه بدھی، رفته رفته تبديل به محل بازپرداخت سرمايه شد در طو. است

  .و از آن پس تونس بود که طلبکاران ثروتمند شمالی را تأمين مالی می کرد و نه به عکس

% ١٠ضر در حال حا. در ھمين زمان نرخ بيکاری رشد کرد و قدرت خريد متوسط به گونۀ محسوسی کاھش يافت

 ٣٤ نفر جوانتر از ٤رسيده و از ھر % ١٥نرخ بيکاری به بيش از . مردم تونس در زير خط فقر زندگی می کنند

 ٢٥٠ يورو و درآمد متوسط ١٢٠حداقل در آمد ماھانه .  نفر بيکار و اکثر آنھا فارغ التحصيل دانشگاه ھستند٣سال 

  .يورو می باشد

کسانی . ھی فوق العاده، بھره ای نبرده و فقط اقليتی از آن ھا سود برده اندروشن است که اکثر تونسی ھا از اين بد

پول ھائی که آنھا با خود به خارج برده اند . که بيشترين بھره به جيبشان رفته است،  ديکتاتور و اطرافيان وی ھستند

  .يش از آن نباشدچندين ميليارد يورو بوده، به ھمان ميزانی است که کل بدھی تونس می باشد، اگر که ب

  

ھمين اواخر تلويزيون تونس مليون ھا يورو و دالر را نشان داد که توسط کميسيون مبارزه با فساد در يکی از 

اين دليل ديگريست برای اين که بخش بزرگی از آن بدھی به جيب ديکتاتور و . قصرھای ديکتاتور يافت شده است

  .اطرافيان وی رفته است

 تونس تبديل به منبع درآمد به ويژه برای سازمان ٢٠٠٩ و ١٩٨٧کتاتور بين سال ھای تحت حاکميت بن علی دي

  . ميليارد يورو سود بردند ٦,٥آنھا از اين طريق. ھای مالی خارجی گشته بود

تونس اکنون در وضعی نيست که نيازھای فوق العاده اجتماعی بخش عظيمی از شھروندان خويش را تأمين نمايد 

ظر می رسد بدون اين که ابتداء خود را از شّر اين بار عظيم بدھی نفرت بار ديکتاتور رھا سازد، ونيز بعيد به ن

  .بتواند بدان بھبودی بخشد

اتحاديه اروپا و کشورھای عضو آن اکنون اين فرصت تاريخی را به دست آورده اند که باور خود نسبت به حقوق 

خی که اکنون در ساحل جنوبی دريای مديترانه صورت گرفته است جھانی بشر را به اثبات رسانند و با حرکتی تاري

  .ھمگام گردند

بله اين امکان وجود دارد که امروز در ھر دو سوی دريای مديترانه برای حمايت از دموکراسی و دسترسی به رفاه، 

ملت ھا دست برای صلح و دوستی ميان ملت ھا و رعايت احترام متقابل و حق حاکميت ملی و حق تعيين سرنوشت 

  . به کار شد

موضوع صرفنظر کردن از بدھی نفرت بار يکی از مسائل عمدۀ پروژۀ مديترانه آزاد، صلحجو و دموکرات می 

  .باشد

  با تشکر

  

*     *     *     *     *     *     *     *     *  
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ا در دانشکده ادبيات، ھنر و  در قايروان، آموزگار و پژوھشگری است در رشته جغرافي١٩٥٥فتحی الشامخی متولد 

  . وی کمونيست فعال و عضو جامعه تونسی برای دفاع از حقوق بشر می باشد. علوم انسانی مانوبا درتونس

  

  ٢٠١١ مارس ٣٠ –برگرفته از تالکسکاال 
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