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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

 

   جونزمي تقلمه ب

 برگردان از حميد بھشتی

  

   کنندی متي حمای از بھار عرب٨ ی جی کشورھاايآ

   کشانند؟ی آنرا به سقوط ماي
  

 تي منطقه، ازجمله مصر و تونس حمایکه از کشورھاندي گوی م٨ ی جھان ، موسوم به جی کشور صنعت٨ رھبران

  .وجود آورنده  بزي  نکوشند بلکه بازار آزاد را نی به دموکراسدني رسی آنھا تنھا برانکهي کنند به شرط ایم

  کهانهيو خاورمئی قايفرا یکشورھا ازتشاني که داشتند به خاطر حمایداري به ھنگام د٨ ی جیکشورھا سران ظاھراً 

 از یاريبس.  قرار گرفته انددي اقدام نمودند، مورد تمجشي خوی به رھائیکتاتوري دتيپس از ده ھا سال حاکم

  .د باشی می آنھا به بھار عربی دالرارديلي م٤٠ از کمک یگزارشات در مطبوعات حاک

  : اوباما گفتکا،يمرا جمھورسي رئلي جھان در دوی کشور صنعت٨ ساالنه سران داري دشوازيپدر

 لي دوی ھمکاری شوراليتشک". دي گذشته به زانو در آی ھای بار بدھري در زکي که مصر دموکراتمي خواھیما نم "

 ی ارضتيم بوده و به تمای و دموکراسی آزادی آرمان ھایمتجل" مزبوریشورا.  مواجه گشتی جھاننيبا تحس

 یھمان کشورھائ  سخنان ازجانب درستنگونهي که ما نسبت به انيگذشته از ا".  گذاردیملت ھا احترام م کشورھا و

 ني مواضع قابل تحسنگونهي ام،ي داشته باشی اند، چه نظربوده انهي در خاورمکتاتورھاي دتي موقعميکه در خدمت تحک

   است؟ني از اري غايآ.  باشندیھمگان م

 را  مطالعه کنند و اگر ھم ٨ی جی ھمکاری شوراۀياني اند که بدهيشي اندني از مفسران بدی شمار اندکفقط سفانهآمت

  . ابندي  سخنان درني را کرده باشند، کوشش نکرده اند مقصود  آنھا را از انکاريا

 ني از ا٨ یج.  باشدیم  بازار آزاد در مصر و تونسجادي ای برای رشته درخواست ھائکي ی محتو٨ یجه يانيب

 از ی گذارهي سرماقي خواھان تلفآنھا. ردندد گ بھره منی جھانیاي از مزاق،ي تلفقي خواھد که از طریکشورھا م

        ی کسب منافع شرکت ھای براالتي تسھجادي  خواھان اگريبه عبارت د. ( باشندی معامله مطي بھبود شراقيطر

 منطقه ی کشورھا ازی در صورتندي گوی م٨ یرھبران ج).  باشندی شما و بردن آن به خارج میما در کشورھا

  .وجود آورنده  بزي نکنند، بلکه بازار آزاد را نتي فعالی به دموکراسدني رسیکه فقط برا خواھند کرد تيحما
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 ٢٠٠٨که کارش تا ( اروپا گشت ۀي اتحادی امور تجارتسري کم٢٠٠٤ ماندلسن در سال تري پتي براکهيزمان اروپااز

 قرارداد        یا به امضار) یبيلو( مانند مصر، تونس ترانهي مدیايجنوب در ی کوشد کشورھایم)  ادامه داشت

 کرده هي تجارت آزاد راتھی از قراردادھای فھرست٨ ی جی ھمکاری شورازيو در واقع ن. ديتجارت آزاد وادار نما

 خود را یکشورھا مقررات گمرک ني الهي وسني است که بدنيقصد آنھا ا.  باشدی آنھا میاست که خواھان امضا

  .ندي  را برطرف نمای خارجیاورود کاالھ ی برایسبک تر نموده و مقررات کنترل

 که در دي رسجهي نتني اروپا بدهي از جانب اتحاد٢٠٠٧ از روابط و مقررات مربوطه در سال یني تخمیبررس کي

 شغل ١٠٠.٠٠٠ و ونيلي ممي و نکي اني می در مصر و تونس، به دنبال سبک نمودن مقررات گمرکیدي تولعيصنا

اروپا ۀ ي اتحاداني تجارت آزاد می که قراردادھادندي رسجهي نتنيعالوه بر آن بد.  رفت خواھدني دو کشور از بنيدر ا

 بھداشت و آموزش ،ینسبت به فقر، گرسنگ) ٢٠٠٠( بر اھداف مورد نظر ھزاره ی آثار نامطلوبقايشمال افر و

  .خواھد داشت

 آنھا در راي نفود دارند،  زقايفر شمال ای مانند گذشته ھا بر اقتصاد کشورھا٨ ی جی ھمکاری شوراعضوی کشورھا

 مصر و تونس ی برای علی مبارک و بی ھاميرژ.  نموده اندتي قدرتمند منطقه حمای ھاميگذشته ھمواره از رژ

 ی ھای خواھد بدھی مد،ي ھا صرفنظر نمای بدھني از ا٨ ی جنکهيا یاما به جا.  اندھاده نی را بر جای از بدھیانبوھ

 کشورھا        نيدر ا ی از آنکه انتخاباتشي دو کشور پني ای آتیدولت ھا.  کندليکشور تحم دوني را بر ایشتريب

 ی خود می در ساخت اقتصادیراتيي تغجادي ھا و ای از بدھینابھتع مري موظف به بازپس دادن مقادرديصورت گ

  .گردند

در آنجا گفته .  باشدی م٨ ی جهيانيطر ب سني در اولا مدعني اليدل.  اتخاذ گشته استی باز ھم راھکار ضربتنجاي ادر

 ی و شرقی مرکزی که در اروپادي نمایھست که اقدام  به ھمان تحوالت  استعدادني ایدارا "یبھار عرب: شده است

        ني به بدتراي است که در التوی ھمان تحوالت اقتصادنيو ا".  صورت گرفتني برلواريد  شدندهيپس از برچ

 صورت هي در روسراً ياخ  کهیقاتيتحق. مي سراغ دارکاي در آمر١٩٣٠ دھه یشت که از سال ھا منجر گیفشاراقتصاد

 آنجا ريقشر فق% ٢٠ ی کشور دو برابر شده است و دارائني ایقشرغن% ٢٠ که ثروت دي رسجهي تننيگرفته است بد

 ١٩٩١ ی در سال ھایرق شی و اروپای مرکزی اروپای کشورھایاقتصاد مل.  استافتهي لي سابق تقلزانيبه نصف م

  . شده انددهيتک%  ٥ ساالنه ٩٥تا 

 گرفته شود، شي در پی اقتصاداستي چگونه سرند،ي گی ممي تصمی است که دول خارجني در اشهيمانند ھمکار َکلکِ 

 استي سنيي کشورھا خودشان آغاز به تعني مردم انکهي انجام انتخابات بوده باشد وبدون ای برات از آنکه فرصشيپ

 ني منطقه داده است مشروط بدني به ا٨ ی که جی اقتصادتيقول حمازي جھت ننيبه ھم. شند خود کرده بایصاداقت

        یصورت دادن قرضه ھاه  بتي حمانياما در واقع ا.  را سامان دھند٨ یاست که آنھا اقتصاد آزاد مورد نظر ج

 که یدر حال. سال به عقب خواھدانداخته ھا  دی مصر و تونس برای ملت ھای صورت گرفته و توسعه را براديجد

  . قرضه ھا را نداشته اندني ارشي پذطي شرانيي کشورھا فرصت مشارکت در تعني اکيدول دموکرات

 دالرقرضه داده وقرار است ارديلي م٦ ی آتی سالھای مصر و تونس برای قصد دارد به کشورھایجھانک بان

 که در یاتي نظر به تجربزي اروپا را نیبازساز بانک. ورھا بدھد کشني به ای قرضه ھائري ارز نیصندوق جھان

  . کنندی مداني مني در اشي ھاتي فعالۀتوسعۀ  دارد، آمادی و شرقی مرکزیا تحوالت انجام شده در اروپۀنيزم

 مصر به آن کشور صرفنظر ی ھایبدھارديلي مکي اعالن نمود، قصد دارد از کايمرا ٨ ی سران جداري از دشيپ

ه  اشتغال بجادي در مصر انجام دھد در جھت اکايمرا که قرار است ی گذارهي در عوض سرمانکهي به شرط اد،ينما
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مبلغ .  ھا مطرح نگشته استی بدھۀني در زم٨ یاز جانب ج ی اعالن مشابھکايمرا رغم اصراریعل. کار گرفته شود

        التي تسھدي خری که براستيئ از آن محتمالً مربوط به قرضه ھایبزرگ  که بخشی پاوندونيلي مکصدي

        ٣مصر ساالنه .  باشدی می خارجی دالر قرضه ھاارديلي م٣٠ از ی مانده و قسمتیکار رفته اند برجاه  بیسيانگل

 ني بھداشت اۀ ساالنۀ درست معادل بودجني کند و ای منهي ھزی خارجی بازپس دادن قرضه ھای دالر براارديليم

  . باشدیکشور م

بازپس دادن  ی فرصت برادي توانست با تمدی داشت، می واقعاً قصد کمک به مردم مصر و تونس را م٨ یجاگر

 که ناحق ی ھائی نموده، از بدھتي حمای  مبارک و بن علی ھای بدھی از بررسزي و ندي کشورھا آغاز نماني ایبدھ

 د،ي جدی دادن قرضه ھایجاه شند، ب بای میکه واقعاً ضرور  رای و کمک ھائمود نی گردند، صرفنظر میابيارز

 در        کي دموکراتی از آنکه دولتشي پنکهي آغاز نموده است به ا٨ ی آن جیجاه ب.  کردیتقبل م عنوان کمکه ب

  .ديموجبات سقوط آنرا فراھم نما د،يوجود آه مصر ب

  

  ٢٠١١        ژوئن ١٩ - از        تالکسکاال برگرفته
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