 19ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 29ﻓﺮوردﯾﻦ 1384

اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ" ،را در اﻓﮑﺎر

ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه وﺟﻮد

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در

و ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺷﺮح داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺷﺨﺺ

و دوران ﺣﯿﺎت و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی

ژان ﭘﻞ دوم -ﮐﻪ در  26ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در

ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺮج

رأس اﯾﻦ دم و دﺳﺘﮕﺎه در واﺗﯿﮑﺎن

داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ واﺗﯿﮑﺎن و دﺳﺘﮕﺎه

ﻗﺮار داﺷﺘﻪ -ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در

ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎری

ﺑﺎ ﻣﺮگ "ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم" ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻮاع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎری ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از

و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ در

ﺳﺮﺳﺎم آوری از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺣﺎﮐﻢ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ و

ﭘﺎپ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و

ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد .و در اﯾﻦ

از

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،در ﯾﮏ ﺻﻒ و

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﯿﺢ" ﺑﺮ روی

راﺳﺘﺎ ﺑﻪ "ﻣﻮاﻋﻆ" و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر

ﺷﺨﺼﯿﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ رﻫﺒﺮ

ﻫﻤﺼﺪا ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺎپ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ

زﻣﯿﻦ،

روﺣﺎﻧﯽ

ﭘﺎپ در ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻦ و "ﻣﻮﻣﻨﺎن"

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﻄﺢ

از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت و اﻋﻤﺎل او

"ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ" و ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺧﺎﻟﺺ

ﺑﻪ "ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ" رﺟﻌﺖ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻤﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻣﺬﻫﺒﯽ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل "ﻣﺨﺎﻟﻒ

داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻃﯿﻒ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﺜﻤﺎر" و ﻣﺪاﻓﻊ

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،از

از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ

"ﺻﻠﺢ و آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﺮگ "ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم"

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﻏﺮب

در

ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﯾﮏ

) ﺻﻔﺤﻪ ( 2

-

ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  4ﺷﺮﮐﺖ

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ؟

ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز و
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺣﺠﻢ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر در

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻗﺮار دارد و ﻫﯿﭻ

ﻃﻮل  2ﺳﺎل ﭘُﺮدرآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺳﻮی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و

ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  4ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ

داراﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وزارت ﻧﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻧﻔﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز و ﺷﺮﮐﺖ

وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ،

اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در رأس آن ﭘﺮﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  54ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از

اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ" ،ﺑﺰرگ

ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺣﺠﻢ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل 2

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺣﺴﺎب  4ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ

ﺗﺮﯾﻦ" ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻪ

ﺳﺎل ﭘُﺮدرآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اﺧﺮاج ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ "ﺑﺎزﺳﺎزی"
ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﯿﺮا ﺑﯿﺶ از 73ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺮﮐﺖ "رﻧﮓ ﺳﺎزی رﻧﮕﯿﻦ" ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

) ﺻﻔﺤﻪ -( 3

ﭘﺲ از اﺧﺮاج آﻧﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ

اﺧﺮاج اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺑﺎزﺳﺎزی در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ

ﻋﯿﺪ و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎره

از اﺧﺮاج اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ

ﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮش

ﻓﻘﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادی

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﺤﺮوم

و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
) ﺻﻔﺤﻪ ( 3

-

در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻓﻘﺪان

ﮐﻠﯿﺴﺎ در "ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد در اﯾﻦ

از روﺣﺎﻧﯿﻮن رادﯾﮑﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﭘﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ از او و

ﻗﺎره" ﻧﻘﺶ "ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری،

و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎی

ﻣﺮگ "ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم"

"ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ" در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻫﻮادار ﻗﺪرت

واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮ آن ﻫﺎ

و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ

ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺎﻓﻆ اﻣﺘﯿﺎزات" ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪ .و ﯾﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮش ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﯽ

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﺎپ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺘﯿﺰی و اﻧﻘﻼب

رود ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد

ژان ﭘﻞ دوم در ﺳﺎل ﻫﺎی اوج ﮔﯿﺮی

ﺳﺘﯿﺰی -ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه از

ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ و

را ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و

ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و رﻫﺎﺋﯿﺒﺨﺶ

ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد-

اﻋﻤﺎل و ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺎپ در ﻃﻮل ﻣﺪت

ﺳﺨﯿﻔﺎﻧﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ

ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ

ﺻﺪارﺗﺶ ﺑﺮ واﺗﯿﮑﺎن ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﻼف

ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻣﺎل

اﻟﺴﺎﻟﻮادور ،ﭘﺮو ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ از

ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮج ﺗﺮور ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎی

اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ

و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ

ﻋﺮاق را ﻫﻢ ﭘﺲ از "دﻋﺎ" و ﻣﺸﻮرت

ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺎ "ﺧﺪا" و "ﻓﺮزﻧﺪ" او ﯾﻌﻨﯽ "ﻣﺴﯿﺢ"

ﻣﺴﯿﺤﯽ ای ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار

ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ زد و در واﻗﻊ ﺑﻪ

او در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ! اﻣﺎ در اﺛﺒﺎت دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن

داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺎپ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ

داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﺋﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری در ﻣﻮرد

آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن

ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ واﺗﯿﮑﺎن در آن ﺳﺎل ﻫﺎ

ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ

ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد داری ﻧﮑﺮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮور ﮐﺸﯿﺶ

و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

دوم ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد

او در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ

"روﻣﺮو" )ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎی در

دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ "ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ"

ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﺷﺎرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺻﻒ ﺧﻠﻖ در اﻟﺴﺎﻟﻮادور( ﺑﻪ رﻏﻢ

ﺑﻮده اﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ "ﻣﺬﻫﺒﯽ" ﺧﻮﯾﺶ ﻫﯿﭻ

و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ

واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﭘﺎپ در ﺟﺮﯾﺎن  26ﺳﺎل ﺻﺪارت در

ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ،ﺟﻼد ﺧﻠﻖ ﺷﯿﻠﯽ،

و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده

واﺗﯿﮑﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻬﺮت و ﭘﯿﮕﯿﺮی او در

را زﯾﺮ ﻧﺎم "ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ"

ﻣﯽ رﻓﺖ و در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ

ﻗﺪرت ﻫﺎی

اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

در ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ

ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و

ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

و

ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺰدور ﺳﻮﻣﻮزا در

ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( ﻗﺮار داﺷﺘﻪ

ﻣﻮرد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻮرژوازی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﺮاد ﮐﺮد .او ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ

اﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻮاﻋﻆ

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و

اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺗﻤﺎم،

ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را

و اﻧﺪرزﻫﺎی ﭘﺎپ در ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﻣﻮاﺿﻊ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎپ

روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ ای را ﻫﺪف ﻗﺮار

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را

در دوران "ﺟﻨﮓ ﺳﺮد" ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ

داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﻮده ﻫﺎی

ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﻮک

ﺷﺎن ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رادﯾﮑﺎل از

ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮار

ﺷﺮق و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ﻗﺮار

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

دارﻧﺪ( ﺑﻪ دوری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ،

ﻣﻬﻤﯽ در "ﺗﺴﺮﯾﻊ" روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ زﯾﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم در دوران

ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎپ از

اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ

ﻧﺎم "اﻟﻬﯿﺎت رﻫﺎﺋﯿﺒﺨﺶ" ﺗﻮده ﻫﺎ را

ﺻﺪارت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ واﺗﯿﮑﺎن ،زﯾﺮ ﻧﺎم

"ﺳﯿﺎﺳﺖ زداﺋﯽ" در ﺑﯿﻦ "ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ"،

و ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎپ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ

"ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ" ،در واﻗﻊ و

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه روﻧﺎﻟﺪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او

در ﻋﻤﻞ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

روی ﻋﻠﻞ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب

رﯾﮕﺎن در دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎل

ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ

ﮐﻨﺎر

ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻧﻔﻌﺎل و ﭘﺬﯾﺮش

ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮاﺿﻊ

 1985در ﭘﺮو ،ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺮار

ﺳﯿﺎﺳﺖ

واﺗﯿﮑﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ

در ﺻﻒ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ

ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺧﻠﻖ

ﺟﺎن آﻣﺪه ،از ﺿﺮورت ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ

در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

ﭘﺎپ ،ﺷﻬﺮه ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ

داﺷﺘﻨﺪ را "ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دروﻏﯿﻨﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪ

در ﺳﯿﺎﺳﺖ -ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و

ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ آﻧﻬﺎ از ﺗﻮرات از "دﯾﺪﮔﺎه

ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد-

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺷﺨﺺ ﭘﺎپ در ﺗﺤﻮﻻت دﻫﻪ ﻫﺎی 80

ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"ﺷﺎن ﻧﺸﺄت

داد ﺳﺨﻦ داد.

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد،

و  90در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻠﻄﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی

اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻤﺎل و

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﻫﺎی زﯾﺎدی را در راه

ﺟﻬﻨﻤﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ

از آﻧﺎن ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﻤﻮد .و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﺎپ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﺮوﯾﺞ "اﯾﺪه ﻫﺎی" ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ را ﻣﻨﮑﻮب و ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎزد.

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺘﯿﺰی و اﻧﻘﻼب

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻮاﺿﻊ آن در

ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎی

در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ

زداﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ

"ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ" و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در

ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ

ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺎپ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ

ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و اﻫﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺴﯿﺤﯽ در آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺠﻠﻪ "اوﻣﺎﻧﯿﺘﻪ" در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ

در رأس ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در اﺧﺘﯿﺎر

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

در

داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ،

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم در

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮑﯽ از

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺎﭘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ دﺧﺎﻟﺖ

ﺗﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ )ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن

"ﺳﯿﺎﺳﺖ"

ﻏﺎﻟﺐ

ﯾﻌﻨﯽ

ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ و آﺳﯿﺎ ﺻﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

"ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺑﻮدن

"ﺗﺎرﯾﺦ

ﮐﻠﯿﺴﺎی

ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ"

ﺟﻨﺒﺶ

اﻧﻘﻼﺑﯽ

آﻧﻬﺎ

"اﻧﺤﺮاف

ﺑﻮرژوازی

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

در

ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺤﺴﻮب

ﻋﺮاق اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم ﻣﺼﺪاق

ﻣﯽ ﮔﺮدد .او ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻖ زﻧﺎن

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را

ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺳﺖ.

در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ و ﺣﺘﯽ

ﻧﻤﺎدی از "ﻣﺮدﻣﯽ" ﺑﻮدن او ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﺎپ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد

ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در ﻣﯿﺎن

ﺻﺎﺣﺐ ﺑﭽﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ

ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﻃﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ

ﺷﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ از

ﺟﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪاً زن

ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت از اﻋﻤﺎل

ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ

ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ

ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران

و

ﺳﻠﻄﻪ

"ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر" ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ

ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ رژﯾﻢ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ؟
ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی

ﻟﻔﻈﯽ و ﺑﯽ ﻣﺎﯾﻪ او در "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ" ﺑﺎ

در ﺗﻤﺎم دوران ﺻﺪارت ﺧﻮﯾﺶ در
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﺎ ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮای

ﻋﻤﻠﯽ ای ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن-

ﺷﺮﮐﺖ اﻗﻤﺎری ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺸﯽ در اﯾﻦ

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی واﺗﯿﮑﺎن

و رﻗﻢ  54ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮرﺳﯽ

ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ .ﺣﺮام ﺷﻤﺮدن

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ  4ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺸﺘﻪ

ﻃﻼق در ﻣﺬﻫﺐ او و ﺣﺮام ﺷﻤﺮدن

ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از

ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ اﺗﺨﺎذ

اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻓﻮق ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺑﺎرداری ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 4

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ -ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﺪز

وﺳﯿﻊ ﭘﺎپ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از

ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ روز و ﺳﺎﻋﺖ و

او دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در

دﻗﯿﻘﻪ ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را ﻣﯽ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﮔﯿﺮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﯾﮏ

ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﺬﻫﺐ )در ﻫﺮ ﻧﻮع و

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ

اﻣﺮ روزﻣﺮه و ﻋﺎدی ﺳﺖ -از دﯾﮕﺮ

ﺷﮑﻠﺶ( ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮﻣﯽ

)و ﻧﻪ اﻣﻼک و اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و(...

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در زﻣﺎن ﭘﺎپ

ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺎدی را آﻓﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ

ﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻖ آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  426476190000000رﯾﺎل

اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻓﺠﺎﯾﻊ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﯿﺮ

ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽ ﮔﺮدد.

رﺳﻮاﯾﯽ واﺗﯿﮑﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و

ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ

روﺷﺪن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﯾﻞ

اﻃﻔﺎل و رواج آن در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ از

ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی
اﺻﻄﻼح ﺳﮑﻮﻻرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ

روﺷﻦ ﺗﺮی از واﻗﻌﯿﺖ "دﯾﻦ ﻣﺪاری"

آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﺆال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ

و "ﺧﺪﻣﺎت و ارزش ﻫﺎی" دﺳﺘﮕﺎه

از ﻣﺬﻫﺐ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

ﻣﺬﻫﺒﯽ ای ﮐﻪ او اداره اش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )از

درآﻣﺪی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه و

وارﯾﺰ ﮐﺮد ،او ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺧﺎش ﺑﻪ

در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎری ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﺎ

ﮐﻨﯿﺴﺎ و (...ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ را

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺎپ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ در

درک ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ و اﻋﻤﺎل و

و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ

وﺟﻮد ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﺋﯽ
ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ﻫﺎی

ﺟﻨﮓ -ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام و ﺗﻼش

اﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎی

ﮐﻪ ارزش "ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺶ از  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ".
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ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺟﻮاب دﻫﻢ! ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ!" او در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش ﺑﮑﺸﺪ! ﭘﺎپ

رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ

ﮐﻪ "ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﻪ در
ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺘﯽ اﻧﺒﺎر
ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن دزد و ﻓﺎﺳﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﺎ در
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﻧﯿﺎز وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ ،در ﻃﻮل دﻫﻪ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر
آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺻﺮف آن در راه
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺰاف
را از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
زاﻟﻮﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮدﻣﺪاران دزد و
ﻓﺎﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ

داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ

و اﮐﺜﺮا دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ

و ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ روی

ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ

روﻧﺪ در ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی

آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ ،دزدی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 1

ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان

و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﮔﺴﺘﺮش اﺧﺮاج ﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ در

اﯾﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ

ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ در اﺳﺎس از ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮑﺒﺘﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ در

واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﻮده

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ.

اﺧﺮاج ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
"ﺑﺎزﺳﺎزی"

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﻼت ﯾﻬﻮدی ﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک

ﮔﺴﺘﺮش

ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻧﺸﯿﻦ
در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ ﺑﻮش

ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن را از ﻧﻮار ﻏﺰه ﺧﺎرج

در ﻣﻮرد ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ "ﺻﻠﺢ

ﮐﻨﺪ ،در ﻋﻮض ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،روز  21ﻣﺎرس

در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ

دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﻤﺄ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  4000ﺧﺎﻧﻪ

 400ﻫﺰار ﺷﻬﺮک اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﯾﻬﻮدی ﻧﺸﯿﻦ "ﻣﻌﺎﻟﯽ آدوﻣﯿﻦ"

ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ

در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﻮاری

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ "ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺑﺮای ﻣﺠﺰا ﮐﺮدن آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ در

دوﻟﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﺒﺮ

ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن

ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﻮار ،اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﺑﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮار ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ

اورﺷﻠﯿﻢ و ﻗﻄﻊ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺷﻬﺮک ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺎ

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )ﺑﺘﻠﻬﻢ و ﻫﺒﺮان و (...و ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﻔﺎد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ" )ﮐﻪ

ﺷﻤﺎﻟﯽ )راﻣﻼ و ﻧﺒﻼس( ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود و

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ و

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل و

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ( ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.

ﺟﻨﻮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﺎرﮔﺮان "ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮچ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ"
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب!

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪن و ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ
درﯾﻎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻨﺒﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ ﻧﻘﺾ آﻧﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
)ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس( ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ از ﺷﺎرون ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻨﺎی دﯾﻮارﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎک
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در
ﻣﻮردش ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻬﺖ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺒﺎرزات ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

اﺧﯿﺮا ﮐﺎرﮔﺮان "ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮچ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ" ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

دو روز ﺗﺤﺼﻦ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم

و ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺮوز از درﯾﺎﻓﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ی ﻧﻘﺪی

دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺷﺪﻧﺪ!

ﻋﻤﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در واﻗﻊ ﻗﺒﻞ از

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻘﺐ

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺼﺎب

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

اﻓﺘﺎده ی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی

آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻋﻘﺐ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

اﻓﺘﺎده ﺧﻮد ،آﻧﻬﻢ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎﻣﻼً

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

در ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ

ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه،

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻪ

ﻋﻤﻠﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻃﺮف

ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮچ

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﻮد درﺻﺪد ﺣﻞ

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده

ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.

BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی

دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﺮﯾﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ

اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ،ﻧﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ،

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺮده ﻫﺎی ﻣﻄﯿﻊ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن

ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮرم و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،ﻫﺪف ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 208 – 8805621

ﻏﯿﺮه در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺷﺮم آور ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

